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Que perspectivas para
o ensino das artes?
Art education: what perspectives?
MARGARIDA CALADO*

*Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes. Largo
da Academia Nacional de Belas-Artes, 1249-058, Lisboa, Portugal. E-mail: m.calado@belasartes.ulisboa.pt

Como disse na sessão inicial, é a última vez que participo neste congresso na
qualidade de Coordenadora do Mestrado em Ensino das Artes Visuais, iniciado
em 2007, ou seja há 10 anos.
Considero este mestrado uma importante conquista, já que a formação de
professores parece não ter sido uma prioridade da Escola de Belas Artes, embora já em 1913, na sequência da criação do Ministério da Instrução Pública, os
professores da Escola tenham reclamado para os seus diplomados, a preferência na regência das cadeiras de Desenho nos liceus (Calado, 1988, 101).
Durante os primeiros anos, uma grande parte dos alunos que frequentaram
o mestrado eram alunos com larga experiência de ensino e com formação num
dos cursos da Escola Superior de Belas Artes – Arquitectura, Escultura e Pintura – a que acresceram depois de 1974, os cursos de Design de Comunicação e
Design de Equipamento, tendo o de Arquitectura se autonomizado, sendo integrado na então Universidade Técnica de Lisboa.
Provenientes de um ou outro sistema, os mestrandos tinham frequentado
cursos com a duração de 5 anos, em que unidades curriculares de História da
Arte e Estética, Geometria Descritiva e Desenho eram obrigatórias.
As reformas posteriores ao 25 de Abril, além de intensificarem os percursos de História da Arte e Estética, introduziram novas unidades curriculares
de Psicologia da Arte, Sociologia e Antropologia Artística, o que significava
que os alunos tinham uma sólida formação teórica que os preparava, embora
sem especificidade, para as tarefas do ensino, mas que também contribuiu para
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formar uma elite de artistas plásticos que se distinguiram na cena artística nacional e internacional, de que destacamos apenas dois nomes, Pedro Cabrita
Reis e Rui Chafes, mas que evidentemente podia ser muito mais extensa, mas
não pretendo ser fastidiosa, nem é este o local para o fazer.
Recordo ainda que na unidade de Estudos de Arte, que culminava os percursos de História da Arte e Estética, proporcionávamos aos alunos que o desejassem, a realização de trabalhos relacionados com a actividade docente que
alguns já exerciam, e o respectivo debate.
Entretanto, os tempos evoluíram, em 1992, deu-se a integração na Universidade de Lisboa e imposições de fora, na sequência do chamado Processo de
Bolonha, obrigaram a reduzir a duração dos cursos, primeiro para quatro anos
e posteriormente para três, modelo a que só resistiu a Licenciatura em Pintura,
que manteve os quatro anos até ao presente.
É evidente que a redução do curso e a passagem ao regime semestral levou â
supressão de unidades curriculares que antes eram comuns a todos os cursos e
que permaneceram como opções ou simplesmente desapareceram.
Entendemos que os novos currículos devem incidir nas matérias centrais
dos cursos, mas também sabemos que a formação de artistas como de professores, não pode prescindir de áreas como a História da Arte, a Estética, a Geometria ou o Desenho.
Uma questão que atravessa toda a história da arte tem exactamente a ver
com o estatuto social do artista e com a sua formação.
O primeiro texto de teoria da arte que chegou até nós com a consistência de
uma obra completa, o «De Architectura» de Vitrúvio, defende que a formação
do arquitecto é tão complexa que os arquitectos não podem exercê-la legitimamente a não ser que desde a infância, avançando progressiva e gradualmente nas ciências citadas e alimentados pelo conhecimento nutritivo de todas as artes, cheguem a
alcançar o supremo templo da arquitectura. (1997, p. 64).
E as ciências citadas são, além do desenho e da geometria, a história, a filosofia, no sentido abrangente de estudo sobre a Natureza, a música, a medicina,
o direito, a astrologia.
Ao longo da Idade Média, o artista foi integrado nas corporações de ofícios
e considerado um simples artesão, embora evidentemente os monges iluminadores de manuscritos ou miniatores fossem certamente homens de cultura
assim como os arquitectos das catedrais que transmitiam os conhecimentos no
âmbito das lodge, que eram estruturas fechadas, instaladas num local enquanto
houvesse trabalho – a construção de uma catedral – e que se mudavam em conjunto para onde houvesse nova obra a realizar. (Hauser, 1972). Não podemos
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imaginar a construção de uma catedral sem conhecimentos técnicos e científicos, nomeadamente de geometria.
Com o Renascimento, a redescoberta e consequente edição do texto de
Vitrúvio, e a capacidade de encomenda da burguesia em ascensão, os artistas
deixam de estar dependentes das obras das catedrais e a pouco e pouco reivindicam não só a sua autonomia, mas um estatuto social de nobreza e o carácter
intelectual da sua actividade.
Entre estes há que destacar Alberti (1991), ainda de formação literária e humanista, mas que afirma a pintura como ciência, cuja base ou «rudimentos»
estão na geometria mas que deve ser igualmente formado nas artes liberais.
Já Ghiberti tinha afirmado que o escultor, assim como o pintor deviam receber treino em todas as seguintes artes liberais: Gramática, Geometria, Filosofia, Medicina, Astrologia, Perspectiva, História, Anatomia, Teoria do desenho
e Aritmética. Evidentemente na esteira de Vitrúvio, defende também que os
escultores e pintores que realizarem as suas obras sem letras e apenas com as
mãos, tal como aqueles que usem só a razão e as letras não poderão alcançar o
seu objectivo. Só os que praticarem ambos os aspectos, como se tivessem todos
os braços adornados, alcançarão o seu fim muito mais prontamente e com autoridade (2007, p. 140).
Este conceito da pintura como ciência ou actividade intelectual está claramente sintetizado na célebre frase de Leonardo, la pittura è cosa mentale, e está
patente em toda a sua produção artística. E como diz Martin Kemp, a Mona Lisa
e a máquina voadora representavam, para Leonardo, a mesmíssima coisa (2005,
p. 20). O substracto geométrico do projecto de Deus era expresso de forma directa
na sua arte, fornecendo as bases para a forma das coisas que observava no mundo
natural, e que desejava gravar, numa forma aperfeiçoada, no desenho, na pintura,
na escultura e na arquitectura. (Kemp, 2005, p. 68)
E como afirma o mesmo autor relativamente a Leonardo, a extrema exigência que colocava no pintor em relação à óptica, anatomia, ciências naturais, geologia, dinâmica, estática, expressão, narrativa, para além do seu próprio carácter
pessoal, era tal que não é de estranhar que tenha concluído relativamente poucas
obras. (Kemp, 2006, p. 155)
Os artistas do Renascimento tinham conhecimentos de Geometria, Anatomia, Literatura e História e podemos dizer que este tipo de formação se vai
manter ao longo dos séculos seguintes, quer haja ou não instituições académicas para enquadrar a formação artística.
O nosso Francisco de Holanda, talvez um dos mais importantes teóricos
de arte dos meados do séc. XVI, embora considere que a criação artística é um
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dom divino e que se nasce pintor (1984, p. 30), defende igualmente que o artista deve ser instruído arrazoadamente na lição das letras latinas e terladações
gregas…, na filosofia natural, na teologia, …no catálogo dos santos, …em todas as
fábulas da poesia, além de cosmografia,… geometria e matemática, e prospectivas,
além de fisiognómica … e anatomia. Deverá ainda o pintor conhecer a arte da
escultura e ser mestre de arquitectura (1984, p.32-34).
Com a fundação das primeiras academias, o estudo do mundo fornecia o ponto de partida para a prática. Na Academia de Florença, fundada por Vasari, o
plano de estudos incluía, desde o se início, geometria euclidiana, perspectiva, anatomia, estudo de panejamentos, astronomia e geografia (Kemp, 2006, p. 290).
Um aspecto fundamental da contribuição das academias, que se verifica a
partir do séc. XVI, é a elevação o estatuto social do artista numa área profissional em que o trabalho continuava a depender – ainda que parcialmente – da
habilidade manual. E em Portugal, apesar de as academias só começarem a surgir no final do séc. XVIII, a verdade é que a libertação dos artistas dos vínculos
oficinais e corporativos se verifica exactamente no período maneirista como o
provou Vítor Serrão.
Assim, ao longo dos séculos XVII e XVIII a teoria da arte, na maior parte dos
casos, da responsabilidade dos próprios artistas que se assumem como pensadores e intelectuais, acompanha a própria produção artística, e, no final do séc.
XVIII, autonomizam-se a crítica da arte com Diderot e a história da arte com
Winckelmann.
E começa por vezes a haver uma discrepância entre a valorização clássica
que se deve às academias e a valorização de períodos que ou foram menorizados até ao séc. XIX, como aconteceu com a Idade Média, ou foram precisamente desprezados pelos teóricos neoclássicos, como aconteceu com o Barroco.
Não obstante, os artistas nunca deixaram de olhar para a arte do passado e
de nela se inspirar. Só os pintores renascentistas que não dispunham de modelos pictóricos da Antiguidade tiveram de recorrer à literatura. Miguel Ângelo
inspirou-se em obras de Masaccio, Rubens, em Tiziano e Caravaggio, Boucher
e Fragonard não ignoraram as pinturas de Rubens sobre Henrique IV e Maria
de Médici, Manet inspirou-se na pintura espanhola, de Vélasquez a Goya, mas
também em Rafael e Giorgione, Renoir nos pintores do rococó que copiou em
porcelanas e leques, Picasso, em Velasquez mas também na arte primitiva africana, e a lista seria interminável.
A formação artística tem de pressupor um conhecimento profundo da
história da arte, para a retomar, mas também para a contestar. Mas não apenas da História da arte, também da tradição cultural do Ocidente, da cultura
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greco-romana, do cristianismo, da expansão europeia à escala mundial, a partir do século XV-XVI, dos avanços da ciência, do pensamento filosófico na sua
vertente estética.
E estaríamos quase com Vitrúvio quando afirma que para se ser arquitecto
é preciso iniciar a formação em criança, o mesmo acontece se se pretende ser
pintor, escultor, músico, artista, de um modo geral. A formação humanística é
fundamental para aqueles que pretendem ser artistas, como para aqueles que
pretendem ser professores.
Rui Chafes traz-nos no seu texto «A história da minha vida» (2012, p. 9-34)
uma interpretação poética dos principais escultores que o influenciaram, a partir precisamente da Idade Média, embora essa influência nada tenha que ver
com cópia ou imitação, ou sequer reinterpretação dessas obras, será antes uma
identificação no plano espiritual.
Aqueles que se preparam para o ensino terão, de uma outra forma, de possuir todos esses conhecimentos: desenho, geometria, história da arte e estética
são quatro pilares fundamentais para a formação de professores. Aqueles que
não os obtiverem no seu percurso académico a nível de 1º ciclo, terão obrigatoriamente de os completar a nível das opções na área da docência no mestrado.
As novas estruturas curriculares dos cursos da Faculdade de Belas Artes, que
entrarão em vigor a partir de 2018/2019, obrigarão a uma análise cuidada dos currículos dos candidatos ao Mestrado em Ensino de Artes Visuais, embora tenhamos consciência que não é um semestre de uma dada matéria que resolve o problema. Quem é – ou pretende ser professor – tem de ter o hábito de visitar museus,
exposições, galerias, como também, se possível, de assistir a concertos, peças de
teatro ou bons filmes. Tem de exercitar o seu espírito crítico para transmitir aos
seus alunos essa sensibilidade e consciência crítica. Tem de ler bons autores nacionais e internacionais, pois só o hábito da leitura ajuda a escrita.
Numa época em que a informação está cada vez mais acessível, é paradoxalmente cada vez maior a ignorância.
E vou dar apenas dois exemplos, não recorrendo aquelas «tristes anedotas»
que por vezes nos surgem quando corrigimos testes ou trabalhos. Vou dar um
exemplo de uma tradução que revela ignorância numa obra consultada, precisamente a História da Arte no Ocidente, de Martin Kemp (2006, p. 292). Aí se pode
ler: Por volta do século XVIII, foi também definido um cânone da escultura antiga: a
superioridade das obras pertencentes à colecção papal (Laocoonte, O Miradouro de
Apolo, Torso Miradouro) foi defendida pelos gostos de Johann Joachim Winckelmann…
Numa 1ª leitura, nem percebi bem do que se tratava: Apolo do Belvedere, Torso do Belvedere, duas obras incontornáveis da prática académica. Por
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vezes, é melhor não traduzir do que traduzir mal. E se a obra é italiana, o título
deve ser dado em português ou no original italiano e não na versão inglesa do
site consultado.
Uma outra situação surgiu num programa de televisão intitulado «A vida
íntima da Torre Eiffel» (Junho/2017) que começava por entrevistas aos diversos
visitantes da mesma, oriundos dos mais diversos lugares, do Japão aos Estados
Unidos. A pergunta era bem simples: por quem e quando tinha sido mandada
erguer a torre que iam visitar. Para uns a torre tinha 100 anos, para outros 200
e até 500. E tinha sido obra de Luís XIV, Luís XVI ou Napoleão. Em suma ninguém sabia e, perante tanto disparate, ela, a Torre decidiu contar a sua história.
Quero portanto deixar este «testamento» a quem me suceder nesta tarefa
de coordenação do Mestrado em Ensino – a cultura dos futuros professores terá
de ser sólida, pois são eles que irão ensinar os nossos netos, mas também os
nossos futuros alunos.
Num pequeno livro em defesa do retorno ao ensino da História da Arte nos
liceus, em Itália, (Seta, 2008) ou seja dos 14 aos 18 anos, defende-se o que o autor chama «regionalismo», o que quer dizer, aplicando ao caso português que
um aluno de Leiria, por exemplo, deve conhecer Alcobaça e a Batalha, mas também que um aluno de Belas Artes deverá saber que a estátua equestre da Praça
do Comércio é obra de Machado de Castro, e representa D. José, que a estátua
de Camões aqui bem próximo, é obra de Vítor Bastos, escultor romântico e professor da Academia, etc.
Outro aspecto importante, que é sublinhado, é a contemporaneidade e relação entre história, arte e literatura, por exemplo, Dante e Giotto, as guerras de
Itália associadas aos nomes de Tasso e Ariosto, mas também de Miguel Ângelo
e Tiziano. E Cesare de Seta conclui: Se até aos 14 anos nas jovens consciências dos
nossos rapazes forem plantadas estas sementes, será bastante fácil dar-se conta que
o seu saber crescerá florescente com muitos ramos e dará muitos frutos (2008, p.125,
tradução livre da autora).
O ensino da história da arte proposto para os anos do básico e secundário,
deverá contemplar não só as vasarianas artes do desenho – arquitectura, escultura e pintura, mas outras como a fotografia e o cinema (Seta, 2008, p. 126).
Ficaríamos felizes se o estudo da História da Arte no secundário voltasse a
ser obrigatório para todos aqueles que se candidatam a cursos artísticos, e que
os professores do 3º ciclo do ensino básico dispusessem do número de horas semanais que lhes permitissem uma prática de acordo como o modelo de «abordagem triangular» de Ana Mae Barbosa, preparando não futuros artistas mas
cidadãos com pensamento crítico e gosto pela fruição das obras de arte.
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Dia 0.
8 de julho 2017,
sábado.
Pré-congresso: atividades de formação
complementar
Local de partida: Galeria da Faculdade
de Belas-Artes, Chiado
10H00 › 13H30

WORKSHOP DE FORMAÇÃO
Abertura da exposição “Artivísmo em educação:
Livros de artista como proposta comunitária”
Curadoria Ana Sousa.
Visita Faculdade Belas-Artes e à Baixa.
Um Diário gráfico. Material a trazer: Diário
Gráfico e meios de registo. Condução
por João Paulo Queiroz.

14H00 › 18H00

WORKSHOP DE FORMAÇÃO
Bairro do Chiado, Bairro Alto, Jardim
do Príncipe Real e SNBA. Material a trazer:
Diário Gráfico e meios de registo.
Um debate em passeio, como os antigos:
vamos falar a caminhar sobre educação artística
e diário gráfico. Visita à SNBA. Condução
por João Paulo Queiroz.

09H15 › 09H45

REGISTO

09H45

SESSÃO DE ABERTURA
Presidente da Faculdade de Belas-Artes, Victor dos Reis
Presidente da SNBA, Presidente do CIEBA,
Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes,
João Paulo Queiroz
Coordenadora do Mestrado em Ensino das Artes
Visuais, Margarida Calado
Responsável pela Biblioteca FBAUL, Licínia Santos
Membros da Comissão Científica

10H00 › 10H30

CONFERÊNCIA KEYNOTE
EMANUEL DIMAS PIMENTA › Neuro-estética e Paideia

COFFEE BREAK
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Dia I.
Sociedade Nacional
de Belas-Artes.
10 de julho 2017,
segunda-feira.

26
Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

10H40 › 12H30

PAINEL: PRÁTICAS ARTÍSTICAS, ENSINO E CIDADANIA:
NOVAS INSTÂNCIAS
Moderação: José Carlos Paiva
ANA CLAUDIA MONARI & JANAINA SCHVAMBACH ›
Experiências no ensino das Artes Visuais:
a fotografia artística em Chapecó
ANA ROCHA › Projecto inter-ludobibliotecas nas escolas
básicas do Concelho de Cascais
CARLA LIMA › ‘Ao encontro do Eu:’ (Re) interpretação
do Eu através do Autorretrato
JANAINA SCHVAMBACH › Coletivo Mimese: ensino
de poéticas fotográficas
LUÍS FILIPE RODRIGUES › A expressão: os afetos como
aproximação à identidade

PAUSA PARA ALMOÇO

14H00 › 15H30

PAINEL: INOVAÇÃO E RECURSOS EDUCATIVOS
Moderação: Margarida Calado
TERESA PAIS › A Teoria dos Modos do Desenho como
elemento estruturador de uma prática pedagógica
BEATRIZ BRAVO › A Materialidade da Ausência pelo Azul
MARÍA AMPARO ALONSO › Preferencias estéticas en los
recorridos escolares: dibujos que dan voz
MARIA LUÍSA DUARTE & JOANA FERREIRA › O teu T0,
Projeto de Design de Interiores: Oficina de Artes, 12ºano

COFFEE BREAK

CARLA REIS FRAZÃO › Asa de pássaro em coração de gato
ANA TERESA MENESES & RODRIGO MOTA ›
O corpo do traço/o traço do corpo: o desenho como
registo do movimento
CINAYANA CORREIA & MARIA SOLEDADE BORGES ›
Alfabetização em cores, formas, sons e movimento
ISABEL DE ALBUQUERQUE › A Metodologia Projetual
a partir da Arquitetura de Victor Palla

17H00 › 19H00

PAINEL: EXPLORAÇÃO EXPRESSIVA NAS PRÁTICAS
ARTÍSTICAS E DE ENSINO
Moderação: João Paulo Queiroz
CAROLINA BRANCO & SOFIA MATALONGA JORGE
› O Diário de Bordo como elemento diferenciador na
aprendizagem por projeto, experimental e artística
ELISABETE OLIVEIRA › Eco-compatibilização de Projectos
de Educação Estética Visual na interacção escolaenvolvimento: Contributo ao Exploratório de Educação
Artística da Universidade de Lisboa
JOANA CONSIGLIERI › Processo como experimentalismo
na Educação Estética e Artística
MARTA FRANÇA › O Sarau das Artes
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PAINEL: EXPLORAÇÃO EXPRESSIVA NAS PRÁTICAS
ARTÍSTICAS E DE ENSINO
Moderação: Leonardo Charréu
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15H30 › 17H00
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Dia II.
Sociedade Nacional
de Belas-Artes.
11 de julho 2017,
terça-feira.

10H00 › 10H30

CONFERÊNCIA KEYNOTE
RICARD HUERTA › Acciones para reivindicar
el futuro de la Educación Artística en Secundaria:
el proyecto Second Round

10H30 › 11H30

PAINEL: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENSINO:
NTRE MODERNIDADE E PÓS MODERNIDADE
Moderação: Helena Cabeleira
ESTELA BONCI & MIRIAN CELESTE MARTINS ›
Os primeiros contatos com arte: recordações dos
estudantes de Pedagogia
LEIDE FAUSTA SILVA › Criação e tradição: um diálogo
mediado pela arte contemporânea
RICARDO CAMPOS › Pensar a identidade: do museu à
escola como experiência do tangível

COFFEE BREAK

HELENA CABELEIRA › A (des)integração das artes
no currículo do século XXI: apontamentos para
uma história do presente
ANA MARTA PEREIRA › O Ensino do Desenho no Lyceu
de Camões durante a Primeira República
ADRIANO SANTOS FONSECA ANDRE › O pensamento
estético visual de estudantes dos eixos VI e VII da Educação
de Jovens e Adultos

PAUSA PARA ALMOÇO

14H00 › 15H30

PAINEL: INOVAÇÃO, PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENSINO
Moderação: Ana Sousa
ANA MAFALDA ROCHA › Abordagem à Arte
Contemporânea no 1.º Ciclo do Ensino Básico
EMANUELE SIEBERT › Avaliar trabalhos visuais na escola:
entre inquietações e experimentações surgem as fichas
avaliativas
ANA PESSANHA & ALDA LEAL › Didática, reflexão e análise
no processo de ensino/aprendizagem, visando a integração
de alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE)
CATARINA FABÍOLA FERREIRA & RUI CASTRO LOBO ›
A avaliação em Artes Visuais: uma quebra
no paradigma

COFFEE BREAK
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PAINEL: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENSINO:
MODELOS CURRICULARES
Moderação: Ana Paz
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11H30 › 12H30
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15H30 › 17H00

PAINEL: LOCAL / GLOBAL NAS PRÁTICAS
ARTÍSTICAS E DE ENSINO
Moderação: João Paulo Queiroz
VALESKA RANGEL & GIZELY CAMPOS › Percepções
da alteridade na visualidade contemporânea:
como nos posicionamos diante do Outro em situações
distantes da nossa
ALEXANDRE GUIMARÃES › Terrenos-cotidianos
“Pedrinho” e “Pedrão”: ocupação, reflexão
e intersingularidades estéticas nos espaços educacionais
em Artes do Colégio Pedro II
PATRÍCIA GONÇALVES › Projeto Arte e Ambiente:
Escultura Pública

COFFEE BREAK

17H00 › 19H00

PAINEL: LOCAL / GLOBAL NAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS
E DE ENSINO
Moderação: Ricard Huerta
ANDREIA DIAS › Lanternas Mágicas: Oficina de histórias
e criação de lanternas mágicas (a partir da exposição de
José de Almada Negreiros: uma maneira de ser moderno
ALEJANDRA MADDONNI › El tiempo y la materia en el
arte contemporáneo: posibles abordajes en la formación
de los profesores de artes visuales
ALESSANDRA FARIA › Transformações e Reverberações
da formação no espaço escolar: O desenho infantil
enquanto norte
SUSANA MARTELLI › Laboratorio de la imagen: acuerdos
entre técnica y discurso
EDUARDO GUERRA › “Ele é o Bernard Chartier”:
Personalismo, Cultura e Educação

10H00 › 11H30

PAINEL: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENSINO: ENTRE
MODERNIDADE E PÓS MODERNIDADE
Moderação: Jorge do Ó
MARTA FRADE › Uma colecção universitária: da matériaprima ao seu conhecimento interdisciplinar, do pré-escolar
ao secundário
LUÍS JORGE GONÇALVES › História da Arte, contributo
para o conhecimento íntimo das culturas: Universidade de
Rabat e Faculdade de Belas-Artes de Lisboa
OLGA DUARTE PIÑA & CARMEN LÓPEZ CARRASCO ›
Pintamos nuestro patrimonio»: un proyecto
de educación artística y patrimonial para
Educación Infantil
CLÁUDIA MATOS PEREIRA › ‘Árvores da minha vida’:
uma experiência de Arte-educação que busca desenvolver
o olhar para o espaço de vivência do aluno

COFFEE BREAK
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Dia III.
Sociedade Nacional
de Belas-Artes.
12 de julho 2017,
quarta-feira.
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11H30 › 12H30

PAINEL: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENSINO: O LUGAR
DAS TECNOLOGIAS
Moderação: Helena Barranha
MARIA ALICE GRADISSIMO & CRISTINA SYLLA ›
Manipulativos Digitais no 1.º Ciclo: Vamos Aprender?
FELIPE ARISTIMUÑO › Memes, social videos, infográficos,
citações: conteúdos visuais das redes sociais como
proposta curricular para as artes visuais no ensino
secundário
INÊS ANDRADE MARQUES & RAQUEL BRANCO ›
A Instalação Museológica Virtual e o seu contributo na
construção da identidade do Adolescente

PAUSA PARA ALMOÇO

14H00 › 16H00

PAINEL: PRÁTICAS ARTÍSTICAS, ENSINO E CIDADANIA:
NOVAS INSTÂNCIAS
Moderação: Ilídio Salteiro
SAMARA AZEVEDO DE SOUZA › Coletivo Andorinha:
um ano de existência, de resistência, de política, de arte,
de educação
MARÍA DOLORES SOTO-GONZÁLEZ › Espacios de
inclusión e implicaciones educativas entre escuela, museo
y universidad. Entrevistas a 14 personas expertas
de Portugal
DORA-IVA RITA › A Atividade Artística do Docente
como Motivação, Estímulo e Exemplo na Didática das Artes
ANA SOUSA › Identidade(s): cinco propostas para o
ensino das artes visuais

COFFEE BREAK

FRANCIONE CARVALHO › Saberes e experiências na (da)
cidade: arte, cultura e formação de professores
ANA CATARINA BAPTISTA › “Quem sou EU?” A expressão
plástica no desenvolvimento do autoconhecimento: uma
experiência com alunos do 9.º Ano
CARLA MACEDO › PÁ, Laboratório de Educação
pela Arquitetura
RICARDO ROQUE MARTINS & AUGUSTO PEREIRA ›
The Schoolopolitan Art Museum

18H10 › 19H00

CONFERÊNCIAS DE ENCERRAMENTO

Presidente da SNBA, Presidente do CIEBA,
Coordenador do Congresso, João Paulo Queiroz
Coordenadora do Mestrado em Ensino das Artes
Visuais, Margarida Calado

ENCERRAMENTO
— Lançamento dos números de 2017 da revista
“Matéria-Prima, Práticas Artísticas no Ensino Básico
e Secundário”
— Chamada de trabalhos para o VII Congresso
Matéria-Prima de 2018
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PAINEL: FORMAÇÃO DE PROFESSORES
E PRÁTICAS ARTÍSTICAS
Moderação: Felipe Aristimuño
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16H00 › 18H00
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Transformações e
Reverberações da formação
no espaço escolar:
O desenho infantil
enquanto norte
Transformations and Reverberations of the
formation in the school space: The children’s
drawing as a reference
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Resumo: Este trabalho discute as transforma-

Abstract: This work discusses the transformations

ções do espaço escolar como resultado de um
processo de formação de professores, tendo o
desenho infantil como elemento central. Analisaremos a abordagem oferecida às crianças,
considerando o espaço da escola e suas representações gráficas, observando as mudanças
do olhar das educadoras. Os resultados nos
apontam a importância da presença do formador no espaço escolar.
Palavras-chave: Formação de professores /
desenho infantil / espaço escolar / ensino de
arte / ilustrações literárias.

of school space as a result of a process of teacher
training, with children’s drawing as the central
element. We will analyze the approach offered to
the children, considering the space of the school
and its graphic representations, observing the
changes of the educators’ gaze. The results show
us the importance of the presence of the trainer
in the school space.
Keywords: Teacher training / children’s drawing /
school space / art teaching / literary illustrations.

Assistimos, nesse contexto, a um remodelamento das práticas de formação docente
em vigor no cenário da profissão. De um modelo formativo instalado num intervalo
de tempo anterior ao ingresso no exercício efetivo da profissão e que se organizava em
âmbitos distintos daquele que seria seu locus de trabalho, instauraram-se práticas
formativas docentes que passam a ocorrer justapostas à experiência do ofício e, mais
recentemente, no próprio local de trabalho. Essas práticas, de uma maneira geral,
passam a ser reconheci das e nomeadas na realidade brasileira como ‘formação
docente em serviço’ (Aquino & Mussi 2001:216)

A proposta de formação em serviço sobre a qual iremos refletir neste texto
ocorreu entre os meses de março à novembro de 2016 na cidade de Jundiaí, SP,
Brasil. Participaram desta formação os professores, coordenadores, diretores e
supervisores da rede Municipal. Esta condição possibilitou que todos os envolvidos com a proposta pedagógica da escola refletissem sobre os mesmos aspectos,
ainda que de diferentes pontos de vista, em suas distintas funções. O fato de parte
dela ocorrer dentro da escola foi uma condição que se mostrou potente para a
condição formativa.
Como parte da formação de professores ocorreram visitas a uma das escolas da rede, de uma formadora responsável por realizar atividades que foram
filmadas e, posteriormente, utilizadas nos encontros de formação com os professores e demais membros da equipe.
Esta forma de trabalho faz parte da concepção do Instituto Avisa Lá, associação
da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como foco principal a contribuição para a formação continuada de profissionais da educação, que compreende
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A formação continuada de professores atrelada a formação em serviço tem se
mostrado espaços recorrentes na busca de atuações docentes mais assertivas,
que possibilita aos educadores um olhar mais perspicaz para seu contexto e podendo assim atuar de maneira mais interessante no mesmo. Formadores, a partir dos seus processos de formação, foram percebendo o quanto a atuação não
é uma simples transferência daquilo que se aprende na teoria, transferindo-se
para o campo da atuação. Tal fato direcionou para a necessidade de que os processos formativos estivessem cada vez mais atentos a realidade onde as praticas são desencadeadas. Atentar para o “chão da escola”, a realidade docente, o
universo cultural dos estudantes e professores tornou-se premente para que as
formações possam de modo mais eficaz contribuir para as práticas de atuação
docente. Júlio Groppa Aquino e Mônica Cristina Mussi em artigo intitulado “As
vicissitudes da formação docente em serviço: a proposta reflexiva em debate”,
nos falam desta urgência:
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que o uso de boas referências de práticas quando tematizadas, possibilitam a
reflexão sobre temas e metodologias, pertinentes aos propósitos da formação.
A escola que recebeu a formadora de apoio foi uma escola de Educação Infantil que atende crianças de quatro e cinco anos. As crianças permanecem na
escola no período da manhã ou da tarde. O grupo do qual nos referiremos era do
período da manhã, de crianças de quatro anos.
Um dos aspectos a ser trabalhado nesta formação foi o desenho das crianças
e a maneira pelo qual este se fazia presente nos espaços escolares. As propostas
de desenho se relacionavam a literatura, pois também foi abordado a indicação
literária feita pelas crianças, dos livros lidos pela professora diariamente.
Desenvolvimento

Foram quatro momentos de trabalho com as crianças, tendo ocorrido dois deles
no mês de maio e os outros dois no mês de agosto.
A primeira proposta a se realizar tinha como enfoque central o desenho de observação de uma árvore. O motivo de escolhermos um desenho de observação, foi
possibilitar às crianças um trabalho perceptivo com relação ao que está a sua volta.
Um dos aspectos que reforça o desenho estereotipado é a falta da percepção do espaço. A proposta de encontrar situações nas quais cada criança entrasse em contato com o espaço ao seu redor, observando suas formas, suas cores, a textura pretendia possibilitar o encontro de soluções pessoais, nas quais cada um pudesse criar
uma maneira de expressar o seu olhar no desenho do que estivesse observando.
Iniciamos com uma conversa na sala de leitura da escola, que fica ao lado do
parque onde fizemos o desenho de observação de uma grande árvore (Figura 1).
Na conversa sobre a árvore foi possível perceber a dificuldade em olhar para
ela. As crianças demonstraram em muitos momentos o desejo de responder,
independentemente de perceberem o que está sendo proposto.
Durante a observação da árvore fiz diversas perguntas sobre o tronco, sobre as folhas, sobre as formas. No momento que eu perguntei sobre o tamanho
da folha e as crianças responderam que eram grandes, peguei uma nas mãos e
mostrei para eles. Minha impressão é de que não existe nenhuma postura investigativa, eles não param para descobrir como é, respondem o mais imediato.
Percebendo a dificuldade de olharem para a árvore sugeri que tocassem o tronco e de lá de baixo olhassem para ela.
Depois desta exploração da árvore começamos a desenhar e novamente percebi a dificuldade em observar. Alguns desenhos demonstraram a observação,
mas em muitos deles fica clara a escolha de desenhar a árvore já introjetada, com
o mesmo formato de sempre e maçãs! A dificuldade em olhar é tanta que nos
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Figura 1 ∙ Crianças desenhando, com a sala de leitura
ao fundo. Registro da autora.
Figura 2 ∙ Desenhos das árvores feito pelas crianças.
Registro da autora.
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desenhos aparecem, além das maçãs, borboletas, castelo, sol e nuvens (Figura 2).
Após a conclusão dos desenhos, nos reunimos novamente na sala de leitura e
propus que as crianças olhassem os desenhos, para que depois pudéssemos conversar sobre como o realizaram e o que percebiam dos desenhos de seus colegas.
O propósito de conversar sobre os desenhos realizados, deve-se ao entendimento de que observando e refletindo sobre as soluções encontradas por todos
iremos ampliar o repertório de soluções gráficas para cada um, além de explorar a observação, a atenção às diferentes formas de representação.
Na apreciação do desenho novamente eles respondem sem olhar, assim
como haviam feito com a árvore. Para lidar com a dificuldade destes comentários, eu fiz perguntas para as crianças que vieram compartilhar com seus colegas, questionando sobre os tons, as formas, a maneira pela qual eles haviam
feito o desenho e sobre o que haviam observado para desenhar.
O contexto no qual este trabalho foi feito denotou a necessidade de trabalharmos junto às professoras a percepção e a observação de obras de arte, como
um caminho para que pudessem ampliar a maneira de compreender os desenhos de seus alunos, não tendo como única referência a representação realista.
Em paralelo ao trabalho realizado com as crianças, no decorrer dos encontros de formação foram feitas reflexões sobre o desenho infantil. Em um dos
encontros foi trabalhado o desenvolvimento do desenho infantil, à partir de
ALBANO (1984), e juntamente com tal apresentação, foi feita uma exposição
do percurso de Picasso em sua série de Touros (Figura 3).
A apresentação da obra do Picasso nos permitiu explorar a beleza da síntese
encontrada pelo artista, demonstrando que tal síntese não é fruto da falta de
condições de fazer uma representação realista, mas de uma escolha decorrente
da busca de uma forma que contivesse o essencial para a representação do touro. A clareza desta escolha feita pelo artista adulto é decorrente de sua condição
de possuir um pensamento abstrato que possibilite este caminho. Tal forma de
pensar ainda está se desenvolvendo na criança e portanto não podemos esperar
de seus desenhos uma elaboração semelhante, entretanto, podemos nos deparar com representações que demonstrem a simplicidade de quem entrou em
contato com o essencial, ainda que não tenha condições de fazer representações que se acerquem do realismo que uma fotografia nos possibilitaria.
Na continuidade da reflexão sobre o desenho infantil, foi apresentado o percurso de duas crianças, Alice e Heitor e as reflexões da pesquisadora Lucília Helena Franzini (2016), que em seu mestrado demonstra a pesquisa plástica das
crianças, seja em obras realistas ou não (Figura 4).
A apresentação destes percursos possibilitou uma maior abertura para a
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valorização das múltiplas soluções encontradas pelas crianças em suas elaborações gráficas e pictóricas.
Ainda para a compreensão da multiplicidades de soluções possíveis, fizemos a leitura de 12 diferentes obras que tiveram a árvore como temática. Os
artistas apresentados foram: Van Gogh, Claude Monet, Rembrandt, Klimt,
Botticelli, Paul Klee, Adriana Varejão, Cézanne, Frans Krajcber, Maria Bonomi,
Leonilson e uma Pintura Egípcia do Museu Britânico de Londres. Abaixo uma
das obras apresentadas (Figura 5).
A diversidade de formas encontradas pelos artistas e o fato de serem todos
artistas reconhecidos pela qualidade de seus trabalhos, possibilitou a compreensão sobre a enorme gama de soluções que podemos esperar quando trabalhamos com um grupo de crianças, se oferecemos a possibilidade de que
cada uma encontre uma maneira própria de criar.
Duas semanas depois desta primeira filmagem, voltei a encontrar as crianças para retomar o desenho de observação, desta vez a proposta seria de desenharem objetos variados na sala de artes. Com a percepção da dificuldade
de observar, propus que caminhássemos pela escola observando as formas e os
tamanhos dos objetos
Fomos caminhando pelo corredor e observando as janelas, as portas, os murais. Ao chegarmos no refeitório propus que eles observassem as formas que
encontravam lá.
O trabalho com a percepção das formas, relacionando os objetos vistos com
o tamanho das crianças, percebendo a relação entre as diferentes formas encontradas no caminho, nomeando-as, foi feito para que cada criança pudesse se
apropriar mais deste espaço, para que fizesse o movimento de olhar interagindo.
Cada criança escolheu qual objeto iria desenhar, e também escolheu qual o tamanho e formato de folha que queriam usar. Depois que todos tinham o papel foi
muito prazeroso observar o silêncio e o envolvimento com o desenho. As crianças
desenharam observando, o que foi perceptível nos desenhos, cada qual com sua especificidade,tantonassoluçõesencontradas,comonacapacidadedesimbolização.
Assim como no primeiro dia, neste também fizemos uma roda de apreciação. Os comentários, assim como os desenhos também ganharam em qualidade. As crianças falaram sobre as soluções dadas, tanto quem estava explicando
como havia feito, como quem estava observando o do colega. Fiquei surpresa
em perceber as mudanças possíveis em tão pouco tempo (Figura 6).
Na terceira filmagem com as crianças foi realizada uma análise das ilustrações de livros que elas já conheciam, pois a professora de classe havia lido
todos para elas.
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Figura 3 ∙ Sequência de 11 litografias com imagem
de um Touro feitas por Pablo Picasso, retirada do site
https://webinsider.com.br/2016/05/21/digitalizandoos-pilares-da-existencia-humana-1/
Figura 4 ∙ Um dos desenhos da pesquisa de mestrado
de Lucília Helena Franzini (2016).

Encontro com a equipe: conversas formadoras

Como parte do trabalho da formadora de apoio, além da proposta realizada
com as crianças, foram feitas conversas com a equipe gestora e com as professoras diretamente envolvidas. A observação da equipe sobre a primeira filmagem foi de que as crianças estavam envolvidas com a proposta e observando.
Também falaram que elas ficaram bastante tempo desenhando. Estes comentários denotam o padrão de envolvimento que normalmente ocorria, pois para
mim o mais evidente foi a dificuldade de olhar para o que desenhavam, embora
demonstrassem envolvimento.
Conversamos sobre a dificuldade de olhar, sobre o desenho do que já se sabe
e não sobre o que se olha, sobre as imagens de desenhos de árvores se sobrepondo às árvores com as quais eles se relacionam. Fizemos um levantamento
de possibilidade de desenhos e de propostas que proporcionem o olhar, o entrar
em contato, o observar. Também conversamos sobre a dificuldade da quietude e da ansiedade em responder, antes mesmo de pensar. Falamos o quanto a
escola condiciona as crianças para este responder automatizado, para que as
crianças estejam sempre prontas a responder algo, a atender a solicitação da
professora, independentemente do quanto tenham se sentido provocadas,
questionadas, mobilizadas a refletir sobre algo que lhes passou.
Na conversa com a equipe após a segunda filmagem, foi possível falar sobre
as características do desenho de observação, sobre o sentido de observar, de
possibilitar um olhar para o mundo no qual nos damos conta de detalhes que
são ignorados muitas vezes, intensificando a sensibilidade de cada um, permitindo que a poesia faça parte do cotidiano.
Comentamos sobre o quanto o exercício de olhar o espaço preparou as
crianças para olharem para os objetos, para suas formas, para seus detalhes.
Neste momento também analisamos alguns desenhos, percebendo o olhar das
crianças, assim como as soluções encontradas. Como resultado desta análise
fizemos um levantamento de propostas para enriquecer o desenho, ou para
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Nesta análise apresentei as diferentes soluções tanto para a representação
dos lobos e florestas existentes nas histórias, possibilitando às crianças a compreensão de que existem muitas maneiras de representarmos o que desejamos,
não existindo uma melhor do que a outra. Esta reflexão somada a prática de
diálogo sobre os desenhos feitos pelos alunos, possibilitou o respeito e a valorização da diversidade de soluções encontradas por eles.
A última filmagem foi de desenhos para acompanhar a indicação de um dos
livros lido por elas.
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Figura 5 ∙ Gustav Klimt, A Árvode da Vida, 1909. Imagem
retirada da Wikipedia.
Figura 6 ∙ Desenho de observação de um objeto (cavalo de
brinquedo). Registro da autora.
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Figura 7 ∙ A artista Irene Guerriero no processo de
construção de sua obra “Os Afetos”, 2016. Imagem cedida
pela artista.
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Figura 8 ∙ Porta da sala de artes. Registro da autora.
Figura 9 ∙ Fotos da exposição de trabalhos dos alunos
ocorrida em 2017, cedidas pela direção da escola
para a autora.

Conclusão

O processo formativo demonstrou a importância da presença do formador no
espaço escolar, podendo observar e interagir diretamente tanto com as crianças, como com a equipe. Estar dentro da escola e observar as maneiras pelas
quais o espaço se constrói, tanto o espaço das salas, paredes ou parques, como
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conseguir se relacionar com o que está sendo observado, ao invés de fazer sempre um desenho de imaginação.
Ainda dentro do processo de vivência da experiência estética, apresentamos
a obra da artista Irene Guerriero, demonstrando uma foto do processo criativo
e a obra concluída, como forma de refletirmos sobre as múltiplas abordagens
para que entremos em contato com o sensível, que agucemos a percepção visual, podendo gerar trabalhos criativos (Figura 7).
Após estas experiências de fruição, foi possível retomar a reflexão sobre o desenho das crianças, apresentando desenhos estereotipados e desenhos não estereotipados para que pudéssemos refletir sobre a presença dos mesmos nas escolas. Esta reflexão teve o apoio do texto “Desenhos estereotipados: um mal necessário ou precisamos acabar com este mal?” de Maria Letícia R. Vianna (1995).
Na conversa com a equipe sobre a terceira e quarta filmagem foi possível
perceber o quanto este processo de análise da ilustração, tendo aspectos previamente selecionados sobre a composição, o uso das cores, as formas, os traços,
o enquadramento da folha, a maneira como a imagem dialoga com o texto e o
uso de recursos gráficos, como bordas por exemplo possibilitam um olhar diferenciado para as imagens, para a ilustração. Ficou clara a importância de que o
professor se envolva com o livro previamente, faça ele também uma leitura de
imagens detalhada, atenta e significativa como preparo para a conversa com as
crianças, não para que somente ele fale sobre o que é mais significativo, mas
para que ele as ajudem a olhar.
O encaminhamento do desenho que acompanha as ilustrações também
ofereceu pistas sobre possibilidades a serem trabalhadas com as crianças, neste
caso, sobre a ênfase dada ao espaço da história.
No final do trabalho com a equipe foi feita uma reflexão sobre as mudanças
pelas quais a escola havia passado neste período, devido ao meu trabalho com
elas. Ressaltaram o fato dos murais deixarem de ter desenhos estereotipados,
assim como as pautas de reuniões. Ao caminhar pela escola é perceptível as alterações do espaço visualmente, a escola está menos poluída e a produção das
crianças está mais valorizada. Na porta da sala de artes, onde antes havia um
tecido, agora estão os desenhos das crianças (Figura 8).
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pelo formador.
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Dito de outra forma, ao serem convidados a refletirem sobre situações oriundas do
universo concreto de seu ofício, os professores parecem ser convocados a operar um
deslizamento desses objetos, instalando suas reflexões sobre os códigos estruturantes
da profissão, ou seja, sobre o lugar do professor no cenário escolar da atualidade.
(Aquino & Mussi, 2001:225)

A reflexão vivenciada por todo o grupo provocou mudanças muito mais evidentes e profundas na escola que pode receber a formadora, tanto pela disponibilidade de sua equipe em refletir sobre as transformações necessárias, como
pela possibilidade de aprofundamento e ampliação dos conceitos trabalhados,
o que reitera a afirmação da importância da formação no espaço da escola.
As reverberações deste processo são sentidas ainda, o que pode ser observado na forma pela qual a escola organizou em 2017 uma atividade junto aos
familiares de seus alunos, valorizando suas produções e buscando formas de
apresentar seus trabalhos, sem lançar mão de soluções estereotipadas.
O vínculo criado com a formadora que realizou o trabalho mostrou-se forte
ao ponto de integrantes da equipe entrarem em contato para compartilhar as
transformações do espaço escolar, que todavia acontece (Figura 9).

Referências
Albano, Ana Angélica M..(1984) O espaço do
desenho: a educação do educador. 1. ed.
São Paulo: Editora Loyola. v. 1. 128p .
Aquino, Julio Groppa & Mussi, Mônica
Cristina. (2001) “As vicissitudes da
formação docente em serviço: a proposta
reflexiva em debate.” Educ.

Pesqui. [online]. 2001, vol.27, n.2,
pp.211-227.
Franzini, Lucília Helena. (2016) A construção
do projeto estético da criança na primeira
infância. Dissertação de mestrado.
Faculdade de Educação, UNICAMP,
Campinas, SP.

“Who am I?” The plastic expression in the
development of self-knowledge: an experience
with 9th graders
ANA MARIA RIBEIRO SIMÕES* & ANA CATARINA BORGES BAPTISTA**
Artigo completo submetido a 15 de maio de 2017 e aprovado a 29 de maio 2017.

*Salesianos de Manique-Escola, Rua dos Salesianos, n.º 1, Manique, Alcabideche
anamariasimoes@netcabo.pt

Contacto e-mail:

**Universidade de Lisboa. Alameda da Universidade, 1649-013 Lisboa, Portugal. Contacto e-mail:
catary_13_baptista@hotmail.com

Resumo: O projeto “Quem sou EU?” foi de-

Abstract: The project “Who am I?” was developed

senvolvido no âmbito do conteúdo “Linguagem Visual” – proporção do rosto. A Unidade
de Trabalho foi dividida em duas partes: na
primeira os alunos responderam à questão
“Como sou EU?” e na segunda responderam
à questão “Quem sou EU?”. Este trabalho teve
como objetivo perceber até que ponto a disciplina de Educação Visual contribui para a autorreflexão e o autoconhecimento dos alunos.
Palavras chave: autoconhecimento / autorretrato / identidade pessoal / adolescência.

under the “Visual Language” – proportion of the
face. The work was divided into two parts: first
the students answered the question “How am I?”
and in the second part they answered the question “Who am I?”. The focus of this study was to
understand the extent to which Visual Education contributes to students’ self-reflection and
self-knowledge.
Keywords: self-knowledge / self-portrait / personal identity / adolescence.
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Introdução

Este estudo foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em Ensino de Artes Visuais numa turma de 9.º Ano, com alunos entre os catorze e os quinze anos.
O objetivo deste trabalho foi contribuir para uma valorização da disciplina
de Educação Visual, que para além de capacitar tecnicamente e visualmente o
aluno, também contribuiu para a sua formação global enquanto ser humano.
Numa fase como a adolescência, onde as inquietações e dúvidas são permanentes, é de salientar o caráter libertador e orientador desta disciplina.
Ao longo deste artigo pretendemos dar respostas a perguntas como: O que
está presente em nós para além daquilo que os olhos revelam? Refletir sobre
quem sou vai ajudar-me no processo de autoconhecimento?
1. Enquadramento Teórico
1.1 A construção da identidade na adolescência

O conceito de identidade surge na escola de Atenas através da máxima criada
por Sócrates “Conhece-te a ti mesmo”, inscrito na entrada do templo de Delfos,
construído em honra a Apolo. Este aforismo revela a importância do autoconhecimento para um desenvolvimento saudável e são do ser humano.
A construção da identidade é um processo que ocorre diariamente ao longo de grande parte da vida do sujeito. A partir do momento em que nasce, o
indivíduo inicia uma longa interação com o meio onde está inserido e a partir
desta relação constrói a sua identidade, com todas as suas particularidades individuais, resultantes das experiências, sentimentos e emoções vividas.
A passagem da infância para a adolescência é particularmente importante
no processo de construção e desenvolvimento do “EU” de cada ser humano.
Ao longo deste período, os jovens são confrontados com vários fatores como
as chamadas crises de identidade, a indagação pela autonomia, o início da vida
sexual, as transformações hormonais inerentes ao corpo humano, próprias da
fase de desenvolvimento em questão, assim como a necessidade de desempenhar novos papéis e responsabilidades enquanto membros de uma sociedade
(Alves, 2008:11).
Esta fase do desenvolvimento humano gera instabilidade e confusão no
sujeito adolescente, de modo que é considerada a mais problemática, onde o
indivíduo se manifesta frustrado e desmotivado, mostrando dificuldades de
adaptação a novas situações.
Como afirma Azinheiro (2014:19), acontecem mudanças determinantes
nesta fase da vida humana, sendo que o adolescente começa a refletir, não só
sobre si próprio, como também sobre o pensamento dos outros, ao contrário
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da criança que apenas foca a sua atenção em questões muito concretas e imediatas. Assim, é na adolescência que surgem perguntas cruciais para o desenvolvimento da identidade humana, onde o indivíduo inicia um processo de
autorreflexão e autoconhecimento que o levará a encontrar respostas para as
inquietações diárias com as quais convive.

Sendo que o desenvolvimento da Unidade Didática teve como base o autorretrato, é oportuno procurar definir os conceitos de “rosto”, “retrato” e “autorretrato”.
Desde a Antiguidade que os artistas se interessam pela anatomia humana,
“…na busca da proporção, da beleza exata que permitia aproximar o mundo dos
homens ao dos deuses.”, segundo Apolinário (2013:67).
Muitos autores estudaram a relação entre a cabeça e as restantes partes do
corpo, de forma a encontrar um módulo, um cânone, uma medição exata que
se traduzisse numa construção harmoniosa e equilibrada do corpo humano. A
cabeça era/é a unidade essencial de medida que orienta o artista na realização
de representações da figura humana.
Na sequência destes estudos, surgiu, naturalmente o conceito de rosto que,
de acordo com a autora anteriormente citada, (Apolinário, 2013:66), refere, “…é
objeto de trabalho pessoal, indispensável à conversação e às trocas entre os homens” e “romanticamente chamado de ‘espelho da alma’.
Intimamente relacionado com o termo rosto, surgiu a ideia de retrato em
meados do século 270 a.C., resultante da necessidade de o ser humano prolongar a imagem dos seus antepassados para além da morte. Não obstante, e segundo Sousa & Palaré (2016:10):
…o retrato adquiriu também um propósito de afirmação de poder ou veneração, de que são exemplo as representações de perfil de governantes e deuses
egípcios e os bustos dos imperadores romanos, aos quais se seguiram tantos
outros, não só de políticos, mas também de figuras míticas e religiosas.
Apesar de, mais tarde, surgirem retratos de pessoas comuns, inicialmente
apenas eram retratadas pessoas da realeza, do alto clero e da aristocracia que
se apresentavam junto de algo ou a fazer alguma atividade. A invenção da fotografia tornou-se um marco na história do retrato. A simples parecença física
deixou de ser valorizada e passou a ser exigido aos artistas que representassem
a personalidade e a expressividade dos retratados. O artista tinha como missão
captar a essência e o caráter do retratado, algo que não podia ser encontrado
numa simples fotografia.
A par das constantes mudanças sociais e culturais a sociedade deixou de
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exigir ao artista a perfeição, passando a valorizar a sua espontaneidade e capacidade de expressão.
Em meados do século XV, o artista sente também, necessidade de se autorretratar, sendo que o principal motivo, de acordo com Azinheiro (2014:48) “…
seja o da afirmação existencial como homem elevado ao estatuto de artista que,
ao fazer a sua autorrepresentação, se coloca nos anais da história imortalizando
assim a sua imagem (…).”.
Como defende o autor anteriormente citado, o autorretrato não é apenas
uma representação pessoal que o indivíduo faz em frente ao espelho. Não se
deve esquecer que aquilo que o artista pinta, desenha ou esculpe, é apenas uma
ilusão, uma imagem virtual. Na realidade, o que o sujeito retrata é fruto de uma
análise, representação, interpretação, ou seja, o autorretrato “…será sempre
uma representação do sujeito e não o sujeito em si.” (Azinheiro, 2014:48).
O autorretrato pressupõe uma exploração e autorreflexão do “EU” interior do
artista que o leva a representar a forma como se vê enquanto ser humano, o que
pode não corresponder à imagem real. O artista pode sempre construir a sua imagem no sentido de manipular aquilo que quer realmente mostrar ao espetador.
Apesar de muitos artistas recearem autorretratar-se ou por vergonha, ou por
medo de expor os seus sentimentos e emoções, este exercício de exploração é
muito importante, na medida em que leva o indivíduo a fazer uma introspeção
profunda ao seu Ser. “O Eu interior transcende o Eu aparente (…). Ao autorretratar-se o artista olhou para dentro de si e expôs a sua alma.” (Apolinário, 2013:73).
No entanto, o autorretrato, não tem de ser obrigatoriamente perfeito e imaculado, nem necessita ser quase uma cópia do aspeto físico do sujeito. Torna-se
muito mais estimulante para a imaginação a possibilidade de inventar, recriar
e reinterpretar, não só a nossa fisionomia, como também o nosso “EU” psicológico. Afinal, como é que podemos traduzir numa imagem algo que não existe
fisicamente, que não é palpável?
Para além do autoconhecimento, o autorretrato exige ao sujeito uma capacidade de interpretação e análise que lhe permite traduzir em pontos, linhas e
manchas a ideia que tem da sua essência enquanto ser humano. Assim:
A representação de si próprio não tem somente como objetivo reproduzir-se
ou ver-se estampado sobre uma superfície qualquer. Demanda uma operação
que envolve muitas escolhas, entre outras, a escolha do meio, dos materiais,
suporte e a definição de conceitos. Ocorre, ainda, um exame e uma vontade de
entendimento da própria ação, dos recursos existentes e dos próprios conteúdos. (Apolinário, 2013:76).

2.2 Desenvolvimento da Unidade de Trabalho

A Unidade de Trabalho apresentada no presente artigo foi desenvolvida no âmbito da disciplina de Educação Visual numa turma de 9.º Ano. Tendo como base
o conteúdo “Linguagem Visual” – proporção do rosto, o projeto foi dividido em
duas partes: na primeira os alunos responderam à questão “Como sou EU?” realizaram o autorretrato a lápis de cor sobre papel de desenho A3; na segunda
responderam à questão “Quem sou EU?”.
A segunda parte, a resposta à questão “Quem sou EU?” teve como principal
objetivo despertar no aluno a procura do autoconhecimento e o interesse selo
seu EU interior. Esperou-se que o aluno encarasse os exercícios trabalhados
nesta fase do projeto como impulsionadores da sua criatividade e auxiliadores
da sua descoberta interior individual enquanto ser humano, tendo em conta as
experiências e emoções vividas. A par desta autorreflexão, foi também finalidade deste trabalho ajudar os alunos a desenvolver a sua própria identidade artística e plástica com recursos, materiais e áreas de exploração livres.
Este projeto culmina com uma exposição apresentada na “Quinzena das
Expressões” que decorre entre os dias 8 e 19 de maio do corrente ano letivo.
2.2.1 — 1ª Parte — “Como sou EU?”

Na 1ª fase, foi proposto aos alunos a realização do seu autorretrato a partir de
uma fotografia previamente escolhida por eles. Recorrendo à utilização de pa-
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2.1 A disciplina de Educação Visual

A disciplina de Educação Visual tem como objetivo desenvolver nos alunos, a
criatividade, a imaginação, a curiosidade e o prazer pela investigação do mesmo modo que proporciona um conjunto de oportunidades de aquisição de conhecimentos de variada natureza. Na atualidade (2012, ano da introdução das
metas curriculares) as metas curriculares pressupõem maior desenvolvimento
nas áreas da geometria, design, arquitetura e engenharia. Apesar do cumprimento do estabelecido pelo Ministério de Educação e Ciência, o professor de
Artes Visuais é um profissional com amplos conhecimentos relacionados com
aspetos psicopedagógicos, onde é relevada a importância da Arte no desenvolvimento interior e espiritual do aluno.
A disciplina de Educação Visual é considerada por muitos autores aquela
que reúne melhores condições para formar a pessoa no seu todo, desenvolvendo não só capacidades artísticas, mas também ferramentas que permitem ao
indivíduo desenvolver-se enquanto ser humano.
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pel de desenho como suporte e lápis de cor, foi-lhes pedido que, com base no
cânone do rosto, fizessem o seu autorretrato. Não obstante, foi salientado que o
cânone não é mais que um guião, uma orientação, pelo que deviam estar atentos às particularidades da fisionomia de cada pessoa.
Nesta fase, esperava-se que os alunos assimilassem conceitos básicos que
lhes permitissem no futuro realizar qualquer tipo de rosto tendo em atenção algumas medidas básicas de referência como: os olhos, o espaço entre os olhos, o
nariz, a boca e os respetivos alinhamentos e respondesse à questão do subtítulo.
Este exercício exortou os alunos a olhar atentamente para cada pormenor
do rosto e, ao mesmo tempo, a relacionar e enquadrar todos esses elementos
corretamente como parte de um conjunto – o rosto. Ensinou-os a olhar para todos os aspetos da sua fisionomia ajudando-os a conhecerem realmente como
são e como se apresentam diariamente aos outros.
Muitos alunos mostraram algumas dificuldades em estruturar o retrato,
sendo que o erro mais comum era conseguir que a linha dos olhos se encontrasse no lugar certo. A partir daí, as questões que surgiram foram principalmente
relacionadas com técnicas de pintura, nomeadamente a forma como deviam
representar o cabelo ou como poderiam fazer com que a cor da pele do rosto
ficasse completamente homogénea.
De um modo geral, a turma empenhou-se nesta 1ª fase do trabalho e conseguiu obter resultados bastante positivos como se pode observar na Figura 1,
Figura 2 e Figura 3.
2.2.2 — 2ª Parte — “Quem sou EU?”

Após algumas aulas a trabalhar na 1ª fase, os alunos foram desafiados a passar
para o papel o seu autorretrato psicológico. Desta vez, tiveram a liberdade de
usar várias técnicas, como o desenho, a pintura ou a colagem.
Nesta 2ª fase era esperado que os alunos desenvolvessem a sua capacidade
de observação do mundo que os rodeia e da sua criatividade individual, sendo
que o resultado final do trabalho deveria ser expressivo e rico com diferentes
elementos plásticos, como foi o caso de alguns alunos que usaram materiais
pouco convencionais como pedras, missangas, fitas, entre outros.
Ao longo das aulas, o professor acompanhou os alunos fazendo insistentemente a pergunta: “O que é que isso significa para ti?”.
Se por um lado alguns optaram por salientar as suas preferências clubísticas, outros retrataram os seus hobbies favoritos, outros realizaram as suas obras
plásticas onde sobressaía a criatividade, diversidade plástica e, mais importante ainda, a mensagem transmitida através daquela folha de papel.
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Figura 1 ∙ Trabalhos de dois alunos. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Trabalhos de dois alunos. Fonte: própria.

Figura 3 ∙ Trabalhos de um aluno. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Trabalho de um aluno. Fonte: própria.
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Figura 5 ∙ Trabalho de um aluno. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Trabalho de um aluno. Fonte: própria.
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Alguns alunos conseguiram realmente ir ao cerne da questão e representar
a sua essência interior. O próprio trabalho transparecia essa profundeza interior do aluno.
A principal dificuldade dos alunos foi conseguir iniciar esse processo de autorreflexão que, tal como referido anteriormente, é um exercício bastante temido pelos artistas, uma vez que, expor sentimentos e emoções pode ser muito
constrangedor principalmente neste caso, uma vez que os alunos se encontram
na adolescência.
A turma revelou bastante interesse nesta 2ª fase mas o “síndrome da folha
de papel em branco” - writers’block, atingiu alguns alunos bloqueando a sua espontaneidade ou paralisando-os pelo medo de se exporem. Pensa-se que na 1ª
fase os alunos apresentaram-se mais motivados, afinal só tinham que seguir
um conjunto de regras e conseguirem apresentar-se tal e qual como os olhos
dos outros os viam.
Na Figura 4, Figura 5 e Figura 6 apresentam-se referentes da 2.ª fase do projeto.
Conclusão

A Unidade Didática desenvolvida revelou-se bastante interessante e enriquecedora para todos os intervenientes.
Esta atividade levou os alunos a refletir sobre o seu “EU” interior e a transmitir a ideia que têm deles próprios para o papel.
Na 1.ª fase do exercício – “Como sou EU?” – os alunos mostraram-se bastante
interesse em fazer um bom autorretrato, que tivesse alguma parecença com eles.
A 2.ª fase do projeto – “Quem sou EU?” – tornou-se um pouco mais complicada para os alunos, visto que o autorretrato psicológico é algo que não podemos ver nem “medir” como é o caso do cânone do rosto. Assim, nesta parte,
os alunos sentiram a necessidade de pensar e refletir sobre si próprios, levando
um desenvolvimento do seu autoconhecimento e do seu Ser enquanto pessoas.
O docente procurou fazer um acompanhamento individualizado ajudando
o aluno a questionar-se a si mesmo e a linguagem plástica mais adequada à realização do trabalho.
Os resultados finais foram bastante interessantes, tanto do ponto de vista
plástico, como visual. Os alunos responderam bem às tarefas propostas, apresentando uma exposição final na “Quinzenas das Expressões” da escola.
Conclui-se que o autorretrato se revelou de grande importância no que diz respeito ao desenvolvimento do autoconhecimento do aluno, principalmente nesta
fase da adolescência, ajudando-o a pensar em si enquanto um sujeito singular, que
possui gostos e preferências particulares, diferentes de todas as outras pessoas.
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Resumo: Este artigo apresenta ações desen-

Abstract: This article presents actions developed

volvidas no estágio obrigatório para graduação
em licenciatura em Artes Visuais, em uma universidade comunitária da região Oeste Catarinense/Brasil. As práticas foram desenvolvidas
com o intuito de trabalhar artistas locais e suas
produções fotográficas dentro de um contexto
histórico/cultural.
Palavras-chave: Fotografia / cultura local /
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in the compulsory stage for undergraduate degree
in Visual Arts, at a community university in the
West region of Catarinense / Brazil. The practices
were developed with the intention of working local
artists and their photographic productions within
a historical / cultural context.
Keywords: Photography / local culture / art /
teaching / artists.

1. Relações entre Arte e Fotografia

Quando nascemos, somos inseridos em um ambiente com costumes, crenças
e cultura própria, é através deste meio que construímos nossa identidade. Para
Ferraz e Fusari (1999: 16) “A arte se constitui de modos específicos de manifestação da atividade criativa dos seres humanos ao interagirem com o mundo em
que vivem, ao se conhecerem e ao conhecê-lo.”
Assim sendo, a Arte acompanhou a evolução humana, e refletiu a sociedade
de cada época de acordo com sua identidade cultural. Atualmente, a arte contemporânea tem refletido a sociedade atual, contando com muitas formas de
se fazer Arte, onde nas produções, o objeto artístico em si não demonstra seu
valor mas sim, a intencionalidade do artista, o conceito e significado atribuído
a determinado trabalho. Conforme Cauquelin (2005:119) “[...] não é o valor do
objeto que conta, é o valor que você deseja que ele tenha”.
Devido à infinidade de materiais e linguagens, as tecnologias também ganham espaço e estão sendo utilizadas em prol da arte, como por exemplo a fotografia. Desde sua invenção, a fotografia adquiriu inúmeras aplicabilidades,
que justificam sua expansão, referenciando cada espaço de tempo em que foi
utilizada. Os usos sociais da fotografia estendem-se há inúmeras áreas do conhecimento, como na ciência, matemática, imprensa, medicina, porém aqui,
será abordada especificamente na arte.
A história da fotografia na Arte foi acompanhada por muitos questionamentos
e afirmações sobre sua função. André Rouillé (2009) nos traz reflexões acerca da
arte dos fotógrafos e da arte dos artistas, e o motivo da separação destes. O artista
situa-se no campo da arte, enquanto o fotógrafo artista aprofunda seus conhecimentos na fotografia. São “[...] dois mundos, o da fotografia e o da arte, assim se enfrentam e, muitas vezes, ignoram-se” (Rouillé: 2009). Por meados do século XX,
a fotografia adquire lugar de destaque na arte contemporânea, porém distante da
arte dos fotógrafos, que continua estagnada a mera representação (Rouillé:2009).

Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

O presente relato apresenta uma proposta de arte/educação, tendo como base
a fotografia artística da cidade de Chapecó/SC, partindo das exposições ocorridas na Galeria Municipal de Artes Dalme Marie Grando Rauen de 2010 a 2014.
A imagem fotográfica faz parte do cotidiano da maioria dos estudantes, assim, é importante ser trabalhada nas escolas, como também, investigada como
produto artístico que carrega consigo um grande potencial gerador de novas
práticas e percepções, principalmente no que se refere a arte local, mais próxima dos estudantes.

61

Introdução

62
Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

Somente nos anos 1980 a fotografia liga-se a arte contemporânea como material de arte, aparecendo “[...] não somente o uso do procedimento fotográfico
como ferramenta ou vetor de arte, mas a adoção da fotografia como matéria
(muitas vezes) exclusiva das obras.” (Rouillé, 2009:335)
Assim, podemos observar o percurso da fotografia até tornar-se uma das
principais linguagens da arte contemporânea, como analisar sua evolução para
contemplar o espaço que conquistou, e principalmente, sua presença na arte
feita na cidade de Chapecó/SC.
A cidade de Chapecó possui uma diversidade cultural influenciada na sua
maioria pelos povos indígenas, italianos e alemães que aqui vieram residir permitindo assim uma miscigenação cultural. (Plano Municipal de cultura de Chapecó 2010/2020:12).
Nesse sentido, as produções artísticas desenvolvidas em determinado lugar
nos permitem reflexões acerca da realidade em que se está inserido, por isso a
importância de se conhecer a cultura e história local, para que assim seja possível entender os fatos que acontecem cotidianamente, e que possuem reflexos
de atos de outrora. “[...] A produção, circulação e apropriação da arte no campo
artístico chapecoense, nos leva a tornar visível essa nova possibilidade de consciência histórica, partindo de estudos culturais.” (Schvambach, 2013:05)
O fato de estarmos expostos à inúmeras imagens o todo tempo, torna o estudo da fotografia essencial nas escolas. A fotografia pode contribuir para que
os alunos possam pensar criticamente e questionar as informações visuais consumidas diariamente. Nas escolas, discutir esses diferentes elementos visuais,
capacita o aluno para pensar o seu cotidiano e o que vê habitualmente, pois
[...] as artes plásticas, que entre outros estímulos, provocam a experiência estética
visual, devem incluir hoje muito mais que o óleo em moldura dourada e o mármore
sobre o pedestal dos museus. Devem incluir artesanato e arte popular, em particular, e
a mídia eletrônica como cinema e televisão. (Barbosa, 1999:46)

Para conhecer, visualizar e interpretar todas essas informações precisamos
compreender inicialmente a cultura visual, que é
o estudo e a decodificação desses produtos culturais midiáticos. Conhecimento que
talvez não seja conveniente aprender na escola, se o que se persegue é que os indivíduos
respondam indefesos diante da enxurrada mediática que se lhes cai em cima”
(Hernandéz 2000:43)

A compreensão da cultura visual, engloba também as raízes históricas do
estudante por isso se faz importante entender e interpretar o local onde mora,
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Figura 1 ∙ Fotografia da artista Mari Baldissera —
Chapecó, 2016. Fonte: Página da artista em rede social.
Figura 2 ∙ Escultura da artista Viviane Becker —
Chapecó, 2016. Fonte: Página da artista em rede social.
Figura 3 ∙ Alunos concretizando escultura —
Chapecó, 2016. Fonte: própria.
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a sua história e história de seu povo, “[...] abordar a cultura visual também tem
a ver com o estudo de diferentes exemplos em seu contexto social e histórico. O
que nos possibilita conhecer as sociedades do passado” (Hernandéz, 2000:135)
Em Chapecó/SC, quase não há pesquisas na área das Artes que relatem a
atuação da área na cidade, por isso estas informações acerca da fotografia local
se fazem necessárias tanto na esfera historiográfica, como no ensino da arte.
2. Prática Docente

A prática docente em sala de aula foi realizada com estudantes da 3° série do Ensino Médio do período noturno da Escola Básica Professor Nelson Horostecki
e contou com 10 h\a de duração. Em um primeiro momento, foi realizada uma
contextualização, com questionamentos aos estudantes sobre o que pensavam
ser uma fotografia e qual sua importância. Relacionando com o cotidiano, foram instigados a refletir como utilizam a fotografia, e qual a intensidade da presença desta em suas atividades.
Chapecó foi utilizada como temática e referência de estudo, possibilitando uma análise sobre a cidade para introduzir a história da fotografia e realizar
contrapontos para compreensão da fotografia artística e os artistas locais, estabelecendo relações entre os artistas que já expuseram na Galeria Dalme Rauen
e que também discorrem sobre Chapecó em seus trabalhos.
Para auxiliar foram apresentadas algumas fotografias antigas da cidade,
onde puderam comentar as diferenças visíveis de uma cena registrada comparando-a com a realidade atual. Assim, foram instigados a refletir sobre os
elementos presentes nas imagens e que nos possibilitavam o rápido reconhecimento do local.
Ao final da apresentação, os estudantes foram questionados se as imagens
eram fotografias artísticas. Um dos alunos comentou “Sim, pois são fotografias
bonitas”, outro mencionou, “Sim, pois são lembranças”.
A todo momento durante a aula, foram realizados diálogos com os estudantes, que podiam conversar abertamente, contribuindo com a aula de acordo
com as relações que efetuavam. Conforme nos diz Hernandéz (2000) “[...] A
conversação torna-se, neste sentido, fundamental para interiorizar a compreensão e vem a ser um processo mediacional entre o processo interno de pensamento e a realidade externa.” (2000)
Para contextualizar a fotografia como linguagem artística, foi realizado um
diálogo acerca da arte contemporânea, onde os estudantes puderam contribuir
falando o que pensavam ser arte. Para que os estudantes se situassem, foi realizada uma contextualização histórica acerca da arte através dos tempos, salientando
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Figura 4 ∙ Alunos fotografando escultura — Chapecó,
2016. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Fotografia capturada pelos alunos —
Chapecó, 2016. Fonte: própria.

66
Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

Figura 6 ∙ Fotografia capturada pelos alunos —
Chapecó, 2016. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Fotografia capturada pelos alunos —
Chapecó, 2016. Fonte: própria.

Arte e cultura visual devem conviver nos currículos e salas de aulas, suas imagens devem
ser analisadas com o mesmo rigor crítico para combatermos formas colonizadoras da
mente e dos comportamentos. (Barbosa 2010:22)

Após a contextualização, foi apresentada aos estudantes a artista chapecoense Viviane Becker, que trabalha com a mesma temática em alguns de seus
trabalhos pela linguagem da escultura, visualizaram a fotografia das esculturas
e puderam conjeturar sobre seu contexto.
Após a conversa foram orientados sobre a atividade prática que iriam realizar.
Em grupos deveriam elaborar o projeto de uma escultura para ser executada com
papelão e argila partindo da contextualização realizada sobre a cidade em que vivem. Foi explicado, também, que a única finalidade de se concretizar a escultura
era que, depois de acabada seria fotografada. Para realizar o projeto, deveriam
pensar qual o conceito do que seria produzido para socializar ao final da aula.
Por conseguinte, além de pensar acerca das atribuições da arte contemporânea, deviam também olhar atentamente para a sua cidade e repensá-la de
modo crítico, para que fosse possível a reprodução na escultura.
Ao final, foi realizada uma conversa sobre composição fotográfica, para
compreensão, foram utilizadas fotografias de artistas chapecoenses para realizar contrapontos com imagens com erros em sua composição, para que percebessem as diferenças e assim capturassem uma boa imagem.
Os estudantes foram convidados a montar um espaço simulando um estúdio fotográfico com cartolinas, luminárias e celulares, e sob orientação da
professora, desenvolveram fotografias que dialogavam com a cidade e com as
produções dos artistas/fotógrafos estudados. Para fotografar, foram orientados
a sair do olhar convencional e não fazer apenas um registro da escultura, mas
sim decompor o objeto de maneira diferenciada.
Depois de finalizada a fotografia, as mesmas foram impressas para que fosse possível uma roda de conversa, onde cada grupo argumentou sobre a sua
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as mudanças que ocorreram, principalmente após o surgimento da fotografia.
Foram apresentados aos estudantes alguns artistas chapecoenses e seus
trabalhos, em especial a artista/fotógrafa chapecoense Mari Baldissera, e algumas de suas fotografias da cidade de Chapecó. Foram questionados sobre o
contexto da imagem, e puderam falar a respeito do que estavam visualizando.
Ao observar uma imagem uma aluna comentou que: “A minha impressão é que
a catedral vai se desmanchar” (Figura 1). Essas percepções e leituras a partir
das imagens, fazem-se importantes, pois ampliam e desenvolvem o pensamento crítico. Para isso é importante a abordagem acerca da cultura visual,
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fotografia e o que originou o produto final. Foram realizadas, também, comparações com as fotografias de artistas Chapecoenses, estabelecendo relações de
composição e contexto.
Portanto, puderam questionar-se sobre o significado de cada imagem, refletir sobre o que o grupo quis manifestar, e ao mesmo tempo contribuir com
leituras individuais.
As produções realizadas indicaram uma tendência à abstração nas composições fotográficas, e em função disso, escolheu-se trabalhar em preto e branco
para promover um entendimento sobre a luz, privilegiando assim as formas,
texturas e ângulos.
Após todos os grupos comentarem sobre seus trabalhos, foram distribuídas
molduras para que colassem em suas fotografias, e estas foram expostas no espaço da escola.
Considerações sobre as práticas

Ao realizar as práticas, considera-se que é possível trabalhar em sala de aula
a partir de perspectivas que englobam a cultura e arte local, utilizando principalmente a leitura de imagens com os estudantes, para que consigam fazer relações entre o que estão visualizando e discutindo com o que acontece em seu
cotidiano. A partir dessa vivência, foi possível, também, analisar o distanciamento dos estudantes de sua própria cultura e das manifestações que ocorrem
em seu meio. Então, cabe ao professor saber mediar a proposta da atividade,
levando para o ambiente escolar novos recursos para amenizar essas disparidades relacionadas a identidade do educando, buscando alternativas para contextualizar as práticas para que as mesmas tornem-se significativas.
Portanto, as experiências realizadas apontam que a utilização das novas
tecnologias no ensino da educação básica podem ser uma ferramenta que contribui para o desenvolvimento de trabalhos criativos, além disso, favorecem
no envolvimento coletivo entre estudantes, justamente pela aproximação dos
mesmos às novas tecnologias.
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Resumo: O projeto apresentado pretende va-

Abstract: The project presented intends to

lorizar o papel dos técnicos das ludobibliotecas
e dar a conhecer os diferentes espaços. É uma
estrutura em rede, articulada com os seus interlocutores e baseada nas necessidades das
crianças a partir do desenvolvimento de atividades de apoio e suporte à atividade letiva. A
boa receção alargou o projeto para outras escolas onde não existem ludobibliotecas e para o
período das interrupções letivas.
Palavras-chave: ludobiblioteca / escolas básicas / parceria / ludicidade / literacia.

value the role of the technicians of the libraries and make known the different spaces. It is
a network structure, articulated with its interlocutors and based on the children needs, giving response with the development of activities
to support the curriculum in a non formal way.
Good reception extended the project to other
schools where there are no libraries or playworks and also for the period of school vacancies.
Keywords: library / schools / literacy / playworkers / network.

1. Conversar

A primeira ludobiblioteca do Concelho de Cascais foi implementada na Escola
Areia Guincho no ano letivo de 2011/2012, a partir da requalificação e ampliação da escola, mantendo uma zona de acesso independente possibilitando a
abertura autónoma para o exterior/comunidade, com abertura ao sábado durante a tarde e possibilitando a sua utilização fora dos períodos letivos.
As ludobibliotecas dão resposta ao Programa Crescer a Tempo Inteiro, através de projetos de apoio e suporte à atividade letiva (A.S.A.L.), abertura nos intervalos e recreios, atividades de enriquecimento curricular (A.E.C.), atividades
de animação e apoio à família para o pré-escolar (A.A.A.F.) e componente de
apoio à família do 1º ciclo (C.A.F.). Até à data existem no Concelho de Cascais 12
ludobibliotecas com abertura à comunidade. A U.F.C.E. é entidade parceira de
5 ludobibliotecas; na zona de Cascais, na EB Branquinho da Fonseca (sem abertura á comunidade) e Areia Guincho, e na zona do Estoril com a EB Raul Lino,
a EB Areias, e a EB de S. Pedro do Estoril, tal como indica a Figura 1, quatro
espaços com abertura á comunidade ao sábado no período da manhã ou tarde.
Apresentam-se como espaços apelativos, flexíveis e contemporâneos, com
áreas de acolhimento, leitura, multimédia, oficina/atelier, jogo e brincadeira, e
uma zona de estar. Disponibilizam materiais do espólio (adulto e criança) da Biblioteca Escolar, aquisições da U.F.C.E. e doações, com variedade de livros, material áudio, periódicos e revistas, material lúdico (brinquedos, jogos), e material de
desgaste para desenvolvimento de atividades no âmbito da criatividade, arte e de
lazer. Em todas as ludobibliotecas é possível efetuar o empréstimo domiciliário.
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O projeto das interludobibliotecas nasceu da necessidade de dar visibilidade
às ludobibliotecas e as suas dinâmicas, no sentido de dar voz aos técnicos afetos ao programa Crescer a Tempo Inteiro promovido pela Câmara Municipal
de Cascais, onde a União de Freguesias Cascais e Estoril é a entidade parceira
(U.F.C.E.).
O objetivo deste projeto está relacionado com a necessidade de evidenciar
que os espaços sejam entendidos como experiências lúdicas e de bem-estar,
ancoradas ao desenvolvimento evolutivo da criança em contexto escolar e/ou
familiar de acordo com o Programa da Rede de Bibliotecas Escolares (R.B.E.),
possibilitando novas abordagens ao curriculum escolar, desencadeando novas
atribuições de sentidos e de fruição, no âmbito da educação não formal. Pretende ser um espaço de experiências significativas de incentivo à leitura, lazer
e ludicidade.
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2. Alinhavar

O programa da Rede de Bibliotecas Escolares (2013) definiu um conjunto de padrões de qualidade para as bibliotecas escolares, dando primazia a lugares de
conhecimento e inovação, capazes de incorporar novas práticas pedagógicas,
espaços de integração social, indispensáveis ao combate e ao abandono escolar.
Assim, os espaços apresentam-se modernizados, com possibilidades de itinerância e muitas vezes estão fora de portas (jardins, praias, etc.), dando a oportunidade de cooperação com a sociedade, criando também ligações com outras
estruturas existentes.
Pretendem ser locais de bem-estar, fomentando a aprendizagem contínua
com respostas inovadoras que ajudem a criar conhecimentos e momentos para
todos, através da promoção de uma relação de proximidade entre o público, a
arte e a sociedade, disponibilizando iniciativas e recursos de caracter pedagógico cultural diversificadas.
3. Coser

O projeto das interludobibliotecas foi implementado pela U.F.C.E. no ano letivo 2014/2015 após a união das freguesias Cascais e Estoril, com o objetivo de
realizar um intercâmbio entre os responsáveis dos espaços (playworkes), com o
intuito de partilhar experiências no âmbito da leitura, do jogo, da ludicidade e
das artes.
A implementação deste projeto exige, para além de um trabalho detalhado
e articulado entre os 5 técnicos afetos às ludobibliotecas, a existência de um
elemento da coordenação da equipa em geral, para mediar, articular e realizar
toda a programação e preparar o envolvimento inter-institucional.
Existe uma calendarização anual (Quadro1) que é desenvolvida em conjunto tendo por base o Plano Anual de Atividades do Agrupamento, as diretrizes da
R.B.E., as orientações da U.F.C.E., e outros temas e projetos que sejam considerados relevantes. Na reunião de Estabelecimento de cada escola é apresentada
a proposta e são agendadas as datas de acordo com a disponibilidade.
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Figura 1 ∙ Imagem de divulgação de informação
das 4 ludobibliotecas da parceria da U.F.C.E..
Fonte: U.F.C.E.
Figura 2 ∙ Ludobiblioteca da EB Branquinho da
Fonseca. Fonte: própria.
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Quadro 1 ∙ Excerto da grelha anual de calendarização do projeto interludobilbliotecas

Dia/Hora

Ludobiblioteca / contador

Dinamização

Grupo

24/11/16
14h

Local acolhe: ludobiblioteca EB Branquinho
da Fonseca
Contador anfitrião: Vanessa Teixeira
Local visitante: Ludobiblioteca EB Raul Lino e I.A.C.
Contador Visitante: Rosa Valente e Marta Rosa

Animação do livro:
Zebedeu— Um Príncipe
no Hospital

2ºano

25/5/17
11h

Local acolhe: ludobiblioteca EB Areias
Contador anfitrião: Dora Pacheco
Local visitante: ludobiblioteca EB Areia Guincho
Contador Visitante: Sónia Beiragrande

Animação do livro:
Isto não é uma caixa,
seguido de atividade
lúdica

1ºano

11/5/17
14h

Local acolhe: ludobiblioteca EB S. Pedro do Estoril
Contador anfitrião: Rute Matos
Local visitante: ludobiblioteca EB Areias
Contador Visitante: Dora Pacheco

Animação do livro:
Como apanhar
uma estrela

sala JI

8/6/17
11h

Local acolhe: ludobiblioteca EB Areia Guincho
Contador anfitrião: Sónia Beiragrande
Local visitante: Ludobiblioteca EB Raul Lino
Contador Visitante: Rosa Valente

Filosofia para crianças
a partir de escolhas
temáticas da caixa
lúdica

3º ano

6/7/17
10h

Local acolhe: ludobiblioteca EB Raul Lino
Contador anfitrião: Rosa Valente
Jogos tradicionais
Local visitante: ludobiblioteca EB S. Pedro do Estoril portugueses
Contador Visitante: Rute Matos

C.A.F.
1ºciclo

Desde o início do projeto, já foram realizadas 30 sessões, envolvendo 40
técnicos e 800 crianças, explorando cerca de 30 livros. A avaliação escrita realizada por parte dos Professores ou Educadores que acompanham o grupo, são
positivas, onde as sessões são bem acolhidas e em geral manifestam interesse
em que se repita a sessão com outra história ou tema.
4. Explorar

A ludobiblioteca da EB Raul Lino com o Instituto de Apoio à Criança (I.A.C.)
visitou no âmbito do projeto interludobibliotecas encadeado nas XIV Palavras
Andarilhas/Festival de Contos do Mundo — Estafeta de Contos — em 2016 (Figura 2), uma dinamização da leitura do livro Zebedeu — Um Príncipe no Hospital. Esta publicação é da responsabilidade do I.A.C. (Araújo 2012), com o intuito de abordar os direitos da criança hospitalizada, através da Carta da Criança
Hospitalizada (incluída na história). No dia 24 de novembro a ludobiblioteca da
EB Branquinho da Fonseca do Agrupamento de Escolas de Cascais com a turma
do 2º ano recebeu das 14h00 às 15h00 a dinamização do livro através da Marta
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Figura 3 ∙ O tule posicionado na zona de estar
em cima do tapete. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ O educador ajuda o grupo a que
consigam ouvir a estrela-do-mar. Fonte: própria.
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Rosa em representação do I.A.C. e a Rosa Valente da ludobiblioteca EB Raul
Lino, utilizando o método de filosofia para crianças. O grupo mostrou-se bastante participativo, interagindo à medida que a história se ia desenrolando, apresentando as suas experiências pessoais e familiares relacionadas com a história.
A Escola Básica de S. Pedro do Estoril pertence ao Agrupamento de Escolas
de Alapraia, é uma escola com 2 salas de jardins-de-infância e 4 turmas do 1º
ciclo. No dia 11 de maio de 2017 das 11h00 às 11h40, realizou-se uma das acções do projeto inter-ludobibliotecas, com a visita da ludobiblioteca da EB das
Areias com a responsável Dora Pacheco, a um grupo de 21 crianças de uma sala
de jardim-de-infância, acompanhadas pelo educador Vitor e assistente operacional Cláudia. A obra escolhida foi o livro de Oliver Jeffers, com o título Como
apanhar uma estrela, a obra está referenciada pelo Plano Nacional de Leitura,
destinado a leitura em voz alta. O Educador mostrou interesse em explorar o
tema do mar por estar no seu plano do pré-escolar. Na dinâmica, a Dora Pacheco acolhe o grupo de crianças com o educador e a assistente operacional, na
zona de entrada exterior à ludobiblioteca, e depois das apresentações rápidas,
deslocam-se até à zona central que está previamente organizada para acolher
a atividade. O grupo encontra no tapete verde de círculos contíguos um tufo
de tule branco e azul suave. A dinamizadora inicia a sessão com exercícios de
aquecimento e respiração, uma dinâmica energética de grupo, onde em conjunto exploram a centralidade, a presença no momento, através de manifestações corporais e dinâmicas de voz.
O grupo de crianças e adultos é convidado a sentar-se, tal como ilustra a Figura 3. A Dora apresenta o livro, mostrando-o indicando o autor e o ilustrador.
Inicia-se a animação com a leitura em voz alta, manipulando o livro na passagem das páginas de forma firme e suave, a um ritmo lento, seguindo as inquietações do grupo, alimentando a sua narrativa com a participação de todos.
No final da história o protagonista vislumbra o reflexo de uma estrela no
mar. Ou seria uma estrela-do-mar? Os ouvintes são convidados a descobrir o
que está dentro do tule no centro da roda. Uma criança com a Dora coloca as
mãos dentro do tufo de tecido e retira um objeto. O espanto é geral, e em conjunto o objeto é analisado, conversado, sentido, ouvido de acordo com a Figura
4, onde a estrela-do-mar é explorada por cada um.
Mais estrelas são retiradas da nuvem do mar sobre o tapete verde, e as estrelas continuam a circular entre todos. O educador, por ser moçambicano, conta
a sua experiência referente à natureza do oceano Índico e as diferentes características que estes animais marinhos possuem.
Algumas crianças pedem para ver o livro, que é disponibilizado para a sua
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observação e a Dora convida o Educador a levar o livro para continuar a exploração em sala. As crianças agradecem e solicitam nova vinda da Dora com outra
história animada.
A sessão encerra com todos de mãos dadas, caminhando em espiral, dirigindo-se para a saída da ludobiblioteca.

Este artigo poderá contribuir para dar a conhecer o projeto e o potencial que se
tem vindo a oferecer às crianças por paixão dos profissionais afetos ao Programa Crescer a Tempo Inteiro. Na expetativa do reconhecimento da importância que as ludobiliotecas merecem uma reflexão e análise cuidadosa de forma
a poder traçar novos rumos fora do contexto inter-escola, na comunidade em
geral, especialmente onde existe mais dificuldades de acessibilidades sociais,
emocionais e intelectuais.
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Resumo: Este artigo visa demonstrar como é

Abstract: This article seeks to demonstrate how,

possível, a partir de um mesmo mote, criar unidades com conteúdos, propósitos e didáticas
diferentes. Nele apresentamos cinco propostas, em torno do conceito de identidade, concebidas e implementadas/participadas pelos alunos do Mestrado em Ensino de Artes Visuais
da Universidade de Lisboa, numa dinâmica
de alternância entre o papel de professores e
de alunos. Por fim, apresentamos as conclusões desta experiência, colocando em diálogo
as reflexões que, individualmente e em grupo,
sobre ela posteriormente teceram.
Palavras-chave: didática / educação artística
/ educação visual / desenho / identidade.

from one same theme, it is possible to create units
with different contents, purposes and didactics.
Within it, we present five different approaches,
surrounding the concept of identity, conceived
and implemented/taken part in by the students
from the Visual Arts Teaching Masters of the
University of Lisbon, in a dynamic where they
alternated between the role of teachers and students. Finally, we present the conclusions of this
experiment, by weaving a dialogue between the
reflections that were, both individually and collectively, reached by them.
Keywords: didactic / art education / visual arts
education /drawing / identity.

na maioria das vezes, é possível seguir o rastro de um exercício durante centenas
de anos. Isto pode parecer algo surpreendente. A maioria das editoras publica
novos manuais quase a cada ano escolar, especialmente para os anos de
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No início do ano letivo de 2016-2017, desafiámos os alunos de Didática das Artes
Plásticas II a conceber unidades de trabalho a ser implementadas ao longo do semestre, o terceiro do Mestrado em Ensino de Artes Visuais da Universidade de
Lisboa. À semelhança de anos anteriores, este exercício teve como objetivos principais: levar os alunos a planear unidades de trabalho no âmbito das artes visuais,
com base na didática investigativa (Alarcão, 1997) desenvolvida no semestre anterior; implementá-las na turma, assumindo alternadamente o papel de professores e de alunos, numa aproximação à didática profissional (Alarcão, 1997); e refletir de modo individual, coletivo e colaborativo (Zeichner, 1998, 2008) sobre esta
experiência. Porém, ao contrário do que havia sucedido até então, resolvemos
convidá-los a desenvolver unidades em torno de um tema comum.
Como exemplo, apresentámos diferentes abordagens didáticas do retrato, implementadas em épocas distintas e contextos educativos diversificados
(Academias de Belas-Artes, ensino básico e ensino secundário) que estudámos no âmbito da investigação que realizámos ao longo do ano anterior. Esta
investigação deu origem a algumas comunicações [A aprendizagem do retrato:
História e didáticas, apresentada individualmente no II CIEAE Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspetivas da Psicologia e Educação
Motivação para o Desempenho Académico, no Instituto da Educação da Universidade de Lisboa, a 12 de julho de 2016; História e didáticas do retrato: do ensino
artístico à prática nas escolas, apresentada em conjunto com Margarida Calado,
no V Congresso Internacional Matéria-Prima: Práticas Artísticas no Ensino Básico
e Secundário, na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, a 13 de
julho de 2016; e Portraiture today: between contemporary art, selfies and schools,
apresentada na InSEA Regional Conference Vienna 2016: Art and Design Education in Times of Change, organizada pelo D’Art (Austrian Center for Didactics of
Art, Textile & Design), na Universidade de Artes Aplicadas de Viena, na Aústria, a 24 de setembro de 2016], um artigo (Sousa & Calado, 2017) e o capítulo
de um livro (Sousa & Palaré, no prelo), que partilhámos com os alunos, a par de
outros estudos, focados noutras temáticas.
Deste modo, pretendemos fazer compreender como era possível abordar
um mesmo tema de maneiras diferentes. Com base no pressuposto apresentado por Ricardo Marín Viadel (1998:26), de que,
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escolaridade obrigatória, pelo que seria de esperar uma constante novidade de
propostas. Mas não acontece realmente assim. O que encontramos é realmente
uma assiduidade e fidelidade verdadeiramente impressionantes a alguns
modelos ou mestres.

propusemos aos estudantes que recorressem a modos de operar previamente edificados por outros (artistas, pedagogos, professores), com origens mais ou
menos distantes na história da humanidade, mas de modo a que superassem o
fosso entre a criação artística e a educação artística que lhe é contemporânea,
identificado não só por Viadel, mas também por outros autores (Acaso, 2009;
Mason, 2004). A seleção de conteúdos, a definição dos propósitos e a elaboração das abordagens didáticas destas unidades, deveriam conduzir a uma aproximação aos atuais e potenciais alunos (do 3º ciclo do ensino básico e do ensino
secundário), em dinâmicas que os envolvessem, de modo a tornarem-se significativas para eles.
Os alunos de DAP II acolheram a proposta com entusiasmo e, unanimemente, optaram por desenvolver, não o retrato, mas uma temática próxima:
identidade(s), que intencionalmente escrevemos no plural, para que reflita o
seu entendimento deste conceito e, simultaneamente, seja consentânea com
as abordagens distintas dos cinco grupos.
A turma, constituída por 20 elementos (um deles em regime de não frequência
e outro em regime de frequência parcial da unidade curricular, que apenas participou num dos workshops), dividiu-se assim em grupos compostos por 3 a 4 alunos
que, de acordo com a sua formação, experiência e interesses específicos, conceberam, desenvolveram e implementaram workshops com títulos tão variados como
Identidades secretas (Flavia Barbera, Hugo Geraldes, Paula Morais e Pedro Silva, 11
e 18 de novembro de 2016), Identidade e memória: o que nos torna únicos? (Ana Souza, Filipa Teixeira, Mónica Lehrfeld e Sara Prudêncio, 9 de dezembro de 2016),
Todos os meus EUS: Técnica de Batik (Ana Dias, Margarida Morán, Susana Afonso
e Telma Dinis, 16 de dezembro de 2016), Cerâmica: Identidades (Adriana Santos,
Ana Marta Pereira e Catarina Coutinho, 6 e 13 de janeiro de 2017) e Identidade em
4 voltas (Eduarda Ribeiro, José Mateus e Mariana Perry, 28 de janeiro de 2017).
1. Identidades Secretas

Estão prontos?!!! Apertem os cintos que a aventura vai começar… E foi assim que
teve início o primeiro workshop, dedicado ao tema Identidades Secretas, da autoria de Flavia Barbera, Hugo Geraldes, Paula Morais e Pedro Silva. Para Ana
Marta Pereira “os colegas captaram a atenção da audiência desde o início”, pois

Sendo a identidade, conhecimento e reconhecimento, (...) vai além do eu e estende-se para fora, ao outro. Na sequência do exercício anterior, os participantes terão de
ilustrar o companheiro de secretária, ou outro da turma, como companheiro de aventuras, assumindo o papel de parceiro (sidekick), afinal o Batman tem o Robin, ou (...)
antagonista, a sua Némesis, o seu Joker.

A estes dois exercícios precedeu uma apresentação classificada como “bem
estruturada” (Ana Marta Pereira), “bem organizada, clara e objetiva” (Filipa
Teixeira), com “um layout único estruturante” (Telma Dinis) e “bons exemplos
gráficos” (Ana Marta Pereira). Telma Dinis valorizou “a perspetiva da contextualização histórica” e os exemplos “míticos, lendários ou reais, mas sempre
com uma carga relacionada ao imaginário e ao fantasioso”, salientando a diversidade dos mesmos: “Dos deuses às figuras representativas na história de
um povo ou nação, do cartoon ao cinema”. Também Filipa Teixeira reconheceu
a abrangência de exemplos de “figuras masculinas e femininas” que, ao longo
da história, procuraram “salvar a humanidade através da eterna luta do bem
contra o mal”, e ampliou a sua origem cultural, “desde os deuses da mitologia
greco-romana aos super-heróis das histórias de banda desenhada e anime”.
Para Ana Marta Pereira esta apresentação constituiu “uma pequena lição de
História da Cultura e das Artes”, na qual o tema foi tratado “desde o classicismo greco-romano até aos dias de hoje”, com referência à “caraterização física e
psicológica dos heróis [e aos estilos de representação] inerentes a cada época”.
No fim da apresentação, e antes de se dar início ao primeiro exercício, cada elemento do grupo propositor apresentou uma personagem criada por si, pois “era
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este desafio bastou “para despertar o interesse, manter o foco e entrar no espírito heroico que daí adviria”.
Identidades secretas consistiu num workshop com a duração de 4 horas, realizado em duas sessões de 2 horas, a 11 e 18 de novembro de 2016, às quais corresponderam duas atividades, iniciadas com enunciados claros e objetivos. No primeiro, os alunos foram convidados a uma introspeção, seguida da caracterização
escrita do seu herói/vilão secreto. Para tal, deveriam pensar em questões específicas: qual a sua origem, a fonte do seu(s) poder(es), as sua(s) fraqueza(s) e o que
o motivava (justiça ou vingança, poder ou ganância). Após esta caracterização,
deveriam autorretratar-se “em versão herói, numa pose épica, preferencialmente”. No segundo exercício, como nas superaventuras existem sempre super-herói
e super-vilão, ambos “cruciais e vitais”, “[para manter] o equilíbrio e coerência
da história” (Filipa Teixeira), os alunos deviam criar uma personagem (herói ou
vilão) complementar à primeira. De acordo com o seu enunciado:
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importante que os participantes tivessem a noção de que o projeto era exequível” (Eduarda Ribeiro).
Sobre a orientação dos autores deste workshop, Filipa Teixeira caraterizou-os como “bastantes empáticos e atentos às necessidades do grupo, mediando
as dúvidas e incentivando na criação dos personagens” e Telma Dinis refere que,
embora tenha sido “apontada uma metodologia, no que respeita à construção
das personagens, [nas] questões técnicas ou formais de resposta aos exercícios
[foi] dada total liberdade de escolha”. Também Eduarda Ribeiro, destaca que os
colegas tiveram um papel orientador, “não interferindo com os conceitos, mas
sempre com o intuito de ajudar a questionar algumas decisões, (...) compreender o que os participantes, enquanto criadores, tinham em mente, (...) estimular a
criatividade, dando apenas algumas indicações que serviriam de baliza”.
Filipa Teixeira e Telma Dinis associam assim esta abordagem a uma tendência expressiva-psicanalítica (Efland, 1979; 1995), centrada no sujeito, para
qual a arte constitui uma via de materialização ideias e emoções, através da
imaginação. Já Eduarda Ribeiro identifica nela uma proximidade à corrente
formalista-cognitiva (Efland, 1979; 1995), uma vez que “os colegas responsáveis pelo workshop assistiam e participavam ativamente em sala de aula, [sendo
sempre] mediadores entre os alunos e a linguagem visual”.
Tanto Filipa Teixeira, como Telma Dinis consideraram “muito interessante” esta abordagem ao tema de identidade. Para Filipa, esta proposta “[permitiu] a reflexão sobre a nossa identidade através da projeção numa imagem
fantástica que contém em si desejos, características, atributos, capacidades ou
medos, incapacidades, dificuldades simbólicas do nosso Eu”. Para Telma, “a
construção de uma identidade a partir de caraterísticas imaginárias e sobre-humanas, convida a uma autoanálise, ao sonho e ao desejo”, sendo que esta
proposta, tanto pode resultar num “processo divertido onde tudo é permitido”,
como pode traduzir-se num “processo mais intimista, de reflexão de caraterísticas de personalidade, de valores e ideais” (Dinis, 2017:16). Ana Marta Pereira
(2017:5) destaca a “originalidade” desta abordagem, adjetivando o tema Identidades Secretas como “oportuno” e adequado aos programas das várias unidades
do grupo de artes visuais do ensino secundário.
2. Identidade e Memória: O que nos torna únicos?

O workshop Identidade e memória: o que nos torna únicos?, da autoria de Ana Souza, Filipa Teixeira, Sara Prudêncio e Mónica Lehrfeld, realizou-se numa única
sessão, a 9 de dezembro de 2016, e teve a duração de 4 horas. Começou com
uma breve, mas complexa, exposição teórica, durante a qual foi apresentado o

A nossa colega Sara Prudêncio — com a sua habitual calma e assertividade — deu
início à apresentação do tema, fazendo uma analogia da ideia de identidade com a
de uma “onda” que contem os fatores primordiais da construção da nossa identidade.
Esta “onda” é o movimento provocado por duas influências principais: de um lado
a genética e do outro o ambiente, passando depois pela memória. A analogia com a
“onda” suporta também a ideia de instabilidade inerente à construção das nossas
identidades. Esta “onda” culminava, depois, com a pergunta “O que somos?”

A memória e o seu papel “na construção que fazemos do nosso eu” associada à consciência (auto e hetero-consciência) foram conceitos igualmente abordados por Filipa Teixeira; enquanto Ana Souza “apresentou a ideia de mapas
mentais (...) que definem aquilo que nós somos e que fazem com que os outros
acabem, também, por ter uma perceção sobre nós”. Após estabelecer um paralelo entre os mapas mentais e o mapa do metro, Ana Souza definiu-os
como estruturas que se formam por camadas (genética, ambiente, memória, passado, presente e futuro, sempre em interação) (...) e têm um sistema de cores e símbolos que ajudam a diferenciar cada momento ou “zona” (da nossa identidade),
a sua importância (tamanho) e a forma como os trajetos que percorremos são em
linha reta ou não (ao longo da vida e na relação com os outros).

Por fim, Mónica Lehrfeld explicou que era precisamente isso que os alunos
iriam começar por fazer: mapear a identidade. Margarida Morán descreve de
modo muito rigoroso e pormenorizado o que então foi solicitado:
Em termos de registos gráficos, nós (eu) e os outros, deveríamos fazer-nos representar no papel através de bolas, círculos de vários feitios ou naturezas, e todas
as ligações e interações que caraterizam a nossa identidade deveriam ser representadas através de linhas de todo o tipo. A escolha era inteiramente individual.
Basicamente estaríamos a fazer o retrato da nossa identidade usando, somente,
pontos e linhas. Um exercício abstrato.

Após a apresentação, os alunos sentaram-se à volta de uma mesa, tendo sido
distribuído o material, ao mesmo tempo que eram suavemente orientados para
a realização de um primeiro registo, com a duração de apenas 5 minutos: “Foi-nos dada uma folha de papel A3 e uma caneta de cor azul. Com esta devíamos
representar, através de traçado e sem recurso à escrita, algo alusivo à nossa história e àquilo que somos” (José Mateus). Para Pedro Silva basear-se em “elementos
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conceito de identidade sob diferentes perspetivas, com destaque para a genética e a proporcionada pelo contexto, como recorda Margarida Morán:
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básicos do desenho e da comunicação visual”, como “mote para uma viagem introspetiva”, obrigou os alunos “a um esforço de síntese e de reflexão maior do que, à
primeira vista, [aparentava]”, pelo que classifica este exercício como “complexo”.
No segundo momento, os desenhos acabados de realizar rodaram no sentido dos ponteiros do relógio, e os alunos começaram a intervir nos desenhos dos
colegas, desta feita com uma caneta de cor vermelha. José Mateus descreve o
momento seguinte como “o mais surpreendente de todo o workshop”, algo inesperado e quase mágico:
As colegas distribuíram por todos objetos semelhantes a uma lupa através dos quais
deveríamos observar os desenhos. Como estas tinham filtros de cores vermelha e azul
(correspondentes às cores das canetas), foi possível eliminar, à vez, os traços azuis e os
traços vermelhos. Ou seja, podíamos regressar ao desenho inicial a azul ou isolar os
traços vermelhos, simplesmente trocando de filtro. Achei o efeito interessantíssimo e
de uma enorme riqueza conceptual e metafórica.

Deste modo, tornou-se possível, “analisar o desenho sem a intervenção dos
colegas, quando usada a lupa vermelha, ou sem a intervenção do próprio, quando
usada a lupa turquesa” (Adriana Santos). Este mecanismo foi de extrema utilidade na segunda parte do workshop, na qual, de acordo com Adriana Santos, as autoras distribuíram “dois pedaços de papel vegetal circular a cada participante” e
pediram que fossem selecionadas e transferidas, para um deles, uma parte do desenho a azul (feito pelos próprios), e para o outro, uma parte do desenho a vermelho (feito pelos pares), sobrepondo-se “no cruzamento dos dois (...) a representação coletiva a duas cores”. Com estes desenhos traçados, os alunos foram então
convidados a decalcá-los e bordá-los num “pedaço de tecido redondo partilhado
por todos”. “Foram distribuídas agulhas e linhas das mesmas cores dos desenhos
e numa mesa todos se sentaram e conversaram enquanto realizavam o trabalho.”
Quem refletiu sobre este workshop descreve o resultado (Figura 1) como “o
nosso mapa bordado” (Margarida Morán); “um mapa astrológico em que cada
um estava representado na sua constelação (José Mateus); “um bordado coletivo a muitas mãos que apresentava as identidades dos presentes pensadas pelos
próprios e pelos pares” e “um objeto pictórico a várias mãos, onde o autorretrato se destaca pela cor azul, mas simultaneamente se funde com os retratos a
vermelho, produzidos pelos colegas”.
Neste workshop, Margarida Morán destaca a apresentação, no seu entender
aquela que melhor explorou e aprofundou o tema da identidade, assim como
a metodologia “bem pensada”; Adriana Santos e José Mateus avaliam positivamente “o encadeamento dos momentos” e todos os colegas valorizam a

3. Todos os meus EUS: Técnica de Batik

Precisamente sobre Todos os meus EUS foi a abordagem ao tema da identidade
concebida por Ana Dias, Margarida Morán, Susana Afonso e Telma Dinis, centrada na Técnica de Batik, subtítulo do workshop. Realizado numa única sessão com a duração de 4 horas, a 16 de dezembro de 2016, o terceiro workshop
dividiu-se em duas partes: a primeira dedicada à exploração do tema da identidade a partir de uma série de perguntas centradas “na procura da essência de
cada indivíduo, através da [analogia deste] com uma matéria: se eu fosse uma
flor, seria...” (Sara Prudêncio), que deviam ser traduzidas numa “composição
gráfica/iconográfica bidimensional, figurativa ou abstrata (formato A5)”, pelos
alunos, “por meio de um desenho/pintura/colagens ou outras técnicas” que
considerassem apropriadas; e a segunda dedicada em exclusivo à passagem da
composição elaborada, por via de papel vegetal, para um outro suporte onde os
alunos aplicaram a técnica de batik, descrita esmiuçadamente, passo a passo,
numa apresentação, de teor histórico e pragmático, que antecedeu a prática.
Na primeira parte, as autoras do workshop reconhecem que embora, tenha
sido evidente uma “boa predisposição inicial”, “observou-se que, na sua maioria,
o processo de construção da identidade aconteceu de modo intuitivo, através da
pesquisa direta de imagens e símbolos existentes nas revistas disponibilizadas” e
não a partir do mote lançado. Sobre a segunda parte, Paula Morais reconhece que
se perdeu, devido ao “êxtase” da primeira, opinião partilhada por Catarina Coutinho que refere o excesso de tempo dedicado à realização da composição face à
escassez do mesmo para a aprendizagem da técnica do batik. Para esta aluna, a
abordagem deste workshop foi em certa medida académica, pois as formadoras
“não dominavam por completo todas as possibilidades” da técnica do batik, o que
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didática colaborativa subjacente ao resultado final, que Pedro Silva adjetiva de
“genial”. Adriana Santos afirma ainda que este workshop “permitiu desenvolver
laços entre os colegas”, algo reforçado no segundo momento, no qual Margarida Morán sublinha a “amena conversa e partilha”. Assim, embora classifique a
apresentação como “científica” e “cuidadosa”, enquadra esta abordagem num
paradigma “claramente” expressivo-psicanalítico (Efland, 1979, 1995). Para José
Mateus, este “não foi um desafio apenas técnico, teve também uma componente social”, pois implicou o respeito pelo espaço uns dos outros, cedências e diálogo entre os pares. Pedro Silva carateriza esta experiência como “um processo
criativo partilhado” e, no seu entender, “em grande parte, simbólico”, que contribuiu para desvelar “a multiplicidade das visões externas em torno de uma
interna, o meu eu e os meus outros eus do ponto de vista dos outros”.
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se traduziu num “conhecimento muito teórico e interessante, mas que, na prática, se perdeu um pouco”. Já Sara Prudêncio define este workshop como “muito
bem organizado e planeado”, valorizando “o cruzamento entre um momento
mais experimental e introspetivo e um outro mais ligado à técnica e à compreensão desta com vista ao alcance da sua mestria e domínio”.
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4. Cerâmica: Identidades

O workshop Cerâmica: Identidades, propositadamente no plural, teve início com
uma apresentação na qual foi exposto e descrito o figurado português, “referidas as três técnicas de conformação manual mais utilizadas” e visualizadas as
ilustrações, da autoria de Natacha Costa Pereira, realizadas para o livro Bestiário
Tradicional Português — As criaturas fantásticas do imaginário popular (Valente,
2016). O figurado português e estas ilustrações serviram de mote para as autoras,
Adriana Santos, Ana Marta Pereira e Catarina Coutinho, desafiarem os colegas a
procurar e revelar os seus monstros, “estabelecendo um paralelismo com o ideário de Portugal, onde estavam representadas as bestas de cada região”. O objetivo seria então “produzir objetos de cariz figurativo onde se autorretratassem”
com base nos “elementos do bestiário português”. Nesse sentido, o workshop
dividiu-se em duas partes: “na primeira semana construíram-se as peças cerâmicas, que foram posteriormente cozidas, e na última semana essas peças foram sujeitas à aplicação de acabamentos” (Susana Afonso), que corresponderam a sessões de 2 horas, realizadas respetivamente a 6 e 13 de janeiro de 2017.
Para Ana Dias foi-lhe difícil encontrar o seu “monstro”, pelo que reconhece que “[esteve] muito tempo a explorar as capacidades e potencialidades do
barro, a experimentar as diferentes técnicas, utilizando diferentes utensílios e
ferramentas”. Se no momento da apresentação, Ana Dias, identifica uma proximidade à corrente formalista-cognitiva (Efland, 1979, 1995), pela “contextualização do que [iam] trabalhar” e pela transmissão de “linguagem própria do saber trabalhar o barro”, neste segundo momento refere que “foi dada completa
liberdade aos formandos”, o que a levou a enquadrar este workshop no paradigma expressivo-psicanalista, onde a obra de arte pode ser o que cada um quiser. Já
Susana Afonso reconhece nas colegas formadoras “uma combinação entre perfis”: o académico, pois dominavam os conteúdos; o personalista, porque apoiavam os alunos de acordo com as suas particularidades e as dos seus trabalhos;
e o social-reconstrutor: “havia uma clara preocupação em perpetuar, através do
workshop, os saberes sobre os quais incidia, numa clara orientação para o futuro
desta arte”. Para Susana Afonso, são ainda se sublinhar “alguns princípios pós-modernos” que se encontram subjacentes a esta abordagem.

5. Identidade em 4 voltas

A última abordagem ao tema, intitulada Identidade em 4 voltas, foi dinamizada
por Eduarda Ribeiro, José Mateus e Mariana Perry, numa sessão única, com a
duração de 4 horas, a 28 de janeiro de 2017. Neste workshop, o ponto de partida foi a obra cinematográfica As Quatro Voltas, de Michelangelo Frammartino
(2010), “que nos sensibiliza para a origem e formação do ser humano, (...) que
passa por diversas fases: mineral, vegetal, [animal] e racional” (Cláudia Filipe).
A estrutura do workshop corresponde às quatro voltas representadas no filme,
completadas com uma inicial, que consistiu na visualização do trailer, uma espécie de preâmbulo antes sequer dos colegas entrarem na sala de aula, com o
objetivo de os “preparar para as experiências seguintes” (Cláudia Filipe), e uma
final, de partilha e reflexão.
Na primeira volta, de olhos vendados, os alunos foram conduzidos, um a
um, e sentados a uma mesa, onde os esperavam pelas de barro, a serem trabalhadas sem o sentido da visão. Já sentados ouviram o mote para iniciar o
exercício: “Temos em nós 4 vidas sucessivas umas presas dentro das outras. O
Homem é um mineral, uma vez que é formado de sais, água e substâncias minerais.” Para Cláudia Filipe, “gradualmente, os sentidos da audição e do tato
foram ganhando terreno”. Hugo Geraldes recorda esse primeiro momento:
À nossa frente tateamos por entre os materiais, o barro, a água, diferentes tipos de
utensílios. Continuámos desprovidos de visão e ressentimo-nos disso mesmo. Os
sentidos que não usamos para tarefas mundanas são-nos agora exigidos, e logo para
um processo de criação. Estímulos que outrora ignorávamos servem-nos agora de
guia para moldar o barro, organizar mapas mentais distintos do que é habitual e
fortalecer, claro, o espírito criativo.

Na segunda volta, com o sentido da visão recuperado, os alunos experimentaram uma abordagem, em termos de condicionamento, oposta. Após ouvirem
o segundo mote: “O Homem é um vegetal pois como as plantas, alimenta-se,
respira e reproduz-se.”, os alunos foram estimulados a criar algo “com recurso
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Ao recuperar práticas tradicionais e artesanais de cariz mais popular do que erudito,
e [conciliar] uma visão instrumentalista com uma visão essencialista (...), nomeadamente, ao permitir que os alunos usem a arte como modo de alcançar e aprofundar
a sua [autorrepresentação], sem constrangimentos quanto à qualidade plástica do
resultado final, mas ainda assim, orientada por processos técnicos e saberes que os
alunos tinham de assimilar e mobilizar, e saber contextualizar histórica e teoricamente, o que resulta num processo cognitivo de produção artística, ao contrário de
algo meramente manual.
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a dezenas de materiais dispostos num outro espaço: canetas, lápis, tintas, uma
amálgama de escolhas. A escuridão [foi] substituída por uma explosão de cores.” (Hugo Geraldes). Na terceira volta, as produções anteriores deveriam ser
conciliadas num único objeto, conceptual e plasticamente coerente. Para Hugo
Geraldes, este constituiu um “exercício criativo difícil”, de transição entre “um
fazer artístico de certa maneira arbitrário” e um posicionamento mais racional,
o mote desta fase.
Por último, os alunos foram convidados a participar numa experiência que
Cláudia Filipe classifica como “inovadora” e “o culminar” do workshop: “o registo de algumas linhas de pensamento”, através de pinceladas de água “transparente” sobre cartão cinzento, “o que fazia com que tudo o que [desenhassem]
desaparecesse instantaneamente”.
A propósito desta experiência, Ana Souza recorda algumas frases de José
Cardoso Pires, como “A primeira vista é para os cegos!” e “Mas ninguém poderá
conhecer uma cidade se não a souber interrogar, interrogando-se a si mesmo.”,
presentes em Lisboa Livro de Bordo: vozes, olhares, memorações (1997:12) e evoca
ainda Mapping the mind (Carter, 1998) e Architecture and the brain (Eberhard,
2007). Já para Claúdia Filipe, esta abordagem levou os alunos a refletir sobre a
“efemeridade da vida, da arte e (...) a simplicidade das coisas”. Na mesma linha,
Hugo Geraldes lembra A Festa da Insignificância, de Milan Kundera (2013), para
quem: “A insignificância, meu amigo, é a essência da existência.”
Amar a insignificância, compreender e aceitar o efémero, aclarar os sentidos a
aproveitar as quatro voltas que o mundo nos permite experienciar prevalecem dos
ensinamentos desta unidade de trabalho. A última frase entoada no workshop:
“Temos em nós quatro vidas distintas. E devemos, portanto, conhecer-nos em
quatro voltas.”, salvaguarda bem essa ideia.

Por fim, é apenas de sublinhar que este foi o único workshop onde “um momento de reflexão, avaliação e partilha” coletiva teve lugar no momento final
(Figura 2), algo valorizado, quer por Cláudia Filipe, que considerou “realmente engrandecedor saber quais os sentimentos e quais as linhas de pensamento dos outros”, quer por Hugo Geraldes:
No final do workshop confrontamos os objetos criados, bem como as suas fundamentações. Como diz Efland, “art can express ideas, feelings, and emotions in forms that
can be publicly shared. It is this public sharing of these privately felt intuitive insights
that makes cultural advance possible.” A partilha desses intuitive insights (...) acresce
valor e dá significado ao processo criador. Ouvir as diferentes visões dos colegas permite compreender a [multiplicidade] que o fazer artístico oferece.
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A temática identidade, só por si, levou muitos alunos a associar as diferentes
abordagens implementadas a uma só corrente educativa: a expressiva-psicanalítica (Efland, 1979; 1995). Porém, o modo como cada workshop foi estruturado e
orientado, o encadeamento e as dinâmicas proporcionadas, o maior ou menor
condicionamento, seja por técnicas ou materiais, as referências a que recorreu
e até onde permitiu que outras referências fossem integradas, entre muitos outros aspetos, permite-nos distinguir entre si as abordagens promovidas pelos
vários grupos dinamizadores. Assim, se por um lado, alguns workshops se centraram numa dimensão técnica, como aqueles dedicados à aprendizagem da
cerâmica ou do batik, que assentaram numa praxis artesanal, outros viveram
sobretudo dos processos interpessoais que proporcionaram, nomeadamente
aquele que associou a identidade à memória e o último, construtivistas. Em todos é de destacar a escolha de conteúdos transdisciplinares e a procura de uma
diversidade de referências culturais, numa aproximação, ainda que tímida, à
educação pela cultura visual.
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Resumo: Este artigo é o testemunho de uma

Abstract: This article is the evidence of an edu-

prática pedagógica ao nível da abordagem da
arte contemporânea no 1.º Ciclo do Ensino
Básico, tendo como ponto de partida o Projeto
Anual com Escolas “As Imagens do Corpo”
da Fundação de Serralves. Concluiu-se que a
Educação Artística reforça e valoriza o desenvolvimento da criatividade, do sentido crítico,
estético e do trabalho colaborativo entre pares.
Palavras-chave: currículo / educação artística / museu de Serralves / arte contemporânea.

cational practice regarding an approach on contemporary art at first level of basic education,
having as a starting point the Annual Project with
Schools “Pictures of the Body” from the Serralves
Foundation. One can conclude that Artistic Education strenghtens and valorizes the development
of creativity, of the critical and aesthetic sense
and of the collaborative work among peers.
Keywords: curriculum / artistic education / Serralves museum / contemporary art.
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Introdução

Pretende-se através deste artigo demonstrar uma prática pedagógica no âmbito
da abordagem da arte contemporânea, na Escola Artística do Conservatório
de Música Calouste Gulbenkian de Braga (C.M.C.G.B.), ao nível do 1.º Ciclo do
Ensino Básico (C.E.B.). Teve como ponto de partida o Projeto com Escolas “As
Imagens do Corpo” da Fundação de Serralves, no ano letivo de 2015 / 16. O projeto foi organizado numa série de etapas, que foram sequênciais e condutoras
para todo o decurso de aprendizagem e experimentação plástica, que culminou
na concretização de um trabalho prático coletivo, em cada uma das turmas.
Concluiu-se que a participação foi muito significativa para os alunos, pois
possibilitou experienciarem novas formas de abordagem e utilização de diversos materiais e técnicas, na área curricular de Expressão e Educação Plástica;
assim como desenvolver a criatividade, o sentido crítico, estético e o trabalho
colaborativo entre pares.
1. A Arte Contemporânea e o Projeto com Escolas
da Fundação de Serralves

A arte contemporânea tornou-se um veículo de comunicação e reflexão de
grande relevância, e a sua extensão é flexível, onde o que é exíguo se transforma em algo de grande dimensão e visibilidade. Transpondo contextos individuais e reunindo-os com outros universos artísticos, unindo diferentes povos
e culturas.
A arte contemporânea pode igualmente ser definida pela dissipação das fronteiras
entre as disciplinas clássicas e pelo aparecimento de novas técnicas (técnicas mistas,
multimédia), que alargam o campo artístico tornando simultaneamente a sua
abordagem mais complexa. (Rouge, 2003:5)

Assim, pode-se considerar que “Ao primeiro olhar, a arte contemporânea parece impenetrável para quem não foi instruído nesse campo.” (Rouge, 2003:15)
e a diversidade complexa de informação textual e visual na vida diária, faz com
que seja pertinente promover nos discentes o domínio da “literacia artística”,
para que estes consigam aprender a decifrar de forma crítica e criativa as várias mensagens e símbolos visuais, durante todo o seu percurso de vida. Sendo que, “Nas escolas, o museu encontra outros lugares onde uma sociedade se
procura construir como comunidade.” (Leite & Victorino, 2008:9). O Projeto
com Escolas da Fundação de Serralves desde a sua génese pretendeu promover o envolvimento constante da comunidade educativa, utilizando diferentes
temáticas, que variam anualmente; relacionando os conteúdos programáticos

93

das disciplinas/áreas curriculares norteadas pelo Ministério da Educação, com
os seguintes objetivos:

Os princípios orientadores da Organização Curricular e Programas
do Ministério da Educação, para o 1.º C.E.B. na área de Expressão e Educação
Plástica, vem reforçar a importância da experimentação e do processo para o
desenvolvimento de competências em diferentes domínios.
A exploração livre dos meios de expressão gráfica e plástica não só contribui para despertar a imaginação e a criatividade dos alunos, como lhes possibilita o desenvolvimento da destreza manual e a organização progressiva de volumes e superfícies.
A possibilidade de a criança se exprimir de forma pessoal e o prazer que manifesta nas
múltiplas experiências que vai realizando, são mais importantes do que as apreciações feitas segundo moldes estereotipados ou de representação realista. (Organização
Curricular e Programas — 1.º C.E.B.:89)

O serviço educativo apresenta ainda, na sua programação a ligação do Museu e do Parque de Serralves, através de atividades dirigidas à comunidade,
tais como:
… um seminário de abertura; oficinas experimentais para professores e para alunos,
orientadas por artistas e educadores da equipa do serviço educativo; debates sobre
o processo de trabalho; uma exposição com todos os trabalhos apresentados pelas
escolas participantes e uma publicação final. (Serralves, 2015)

Desta forma a ligação de várias áreas temáticas e projetos promovidos pelo
serviço educativo da Fundação de Serralves demonstram uma forte consciencialização da função educativa e social da instituição, quer localmente como a
nível nacional.
2. A Educação Artística em contexto museu/escola

Todo o trabalho desenvolvido em parceria entre o museu e a escola é uma mais-valia no processo ensino/aprendizagem, e a base do Projeto com Escolas, tem
vindo ao longo dos anos a reforçar e percorrer novas vias de comunicação. Os
novos programas educativos apresentam-se,
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… sensibilizar e motivar os diferentes públicos para as temáticas da arte, da arquitectura, do ambiente e da cidadania; reforçar a articulação museu/escola através de um
trabalho continuado e em parceria; integrar momentos de formação, de partilha de
conhecimentos e experiências que estimulem uma aproximação criativa e dinâmica à
cultura contemporânea. (Leite & Victorino, 2008:11)
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… abertos e flexíveis — valorizam o conhecimento, a sensibilidade e a criatividade,
além de desenvolverem a percepção estética e o pensamento crítico ao mesmo tempo
que reafirmam o importante papel das artes na formação integral do ser humano.
(Leite & Victorino, 2008:12)
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Cada vez mais se tem vindo a evidenciar que,
…o processo de aprendizagem já não se encontra confinado exclusivamente às escolas.
Novas possibilidades pedagógicas resultaram do desenvolvimento de parcerias entre
escolas e instituições culturais. (UNESCO, 2006:14)

A Fundação de Serralves é um testemunho presente de que a eficácia e a
dimensão destas parcerias, entre museu e escola, são pertinentes no sentido
em que “…o desenvolvimento criativo e cultural deve construir uma função básica da educação.” (UNESCO, 2006:3). Na educação básica, em especial no 1.º
C.E.B. a arte torna-se fulcral, permitindo o desenvolvimento de competências
básicas, uma vez que,
… as crianças pequenas respondem fortemente à aprendizagem visual — uma colaboração activa entre instituições pode proporcionar oportunidades de enriquecimento
dos métodos pedagógicos. (UNESCO, 2006:14)

A Educação Artística pretende desta forma, contribuir para “… uma educação que integra as faculdades físicas, intelectuais e criativas e possibilita relações mais dinâmicas e frutíferas entre educação, cultura e arte.” (UNESCO,
2006:5)
3. “As Imagens do Corpo” 2015/16

O contacto com as questões artísticas contemporâneas torna-se cada vez mais
premente no 1.º C.E.B., no sentido de desconstruir determinadas manifestações artísticas que são difíceis de interpretar, questionar e explicar o seu significado, através de uma linguagem simples e acessível. Desta forma “A educação
artística é, então, primordial. Só tomando contacto com a arte que nos é contemporânea poderemos tentar formar uma opinião.” (Rouge, 2003:12)
Tomando a Educação Artística como área essencial para ser trabalhada neste nível de ensino, pretendeu-se desenvolver o Projeto com Escolas “As Imagens do Corpo” da Fundação de Serralves, na Escola Artística do C.M.C.G.B..
Colaboraram quatro turmas: duas do 2.º ano e duas do 3.º ano de escolaridade,
num total de cento e quatro alunos envolvidos. Este projeto foi concretizado
com o apoio e colaboração dos professores titulares de turma, durante o 2.º e 3.º
períodos, na aula destinada a Expressão e Educação Plástica. Foi constituído
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Figura 1 ∙ Registo do processo de trabalho
— 3.º A. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Registo do processo de trabalho
— 3.º B. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Registo do processo de trabalho
— 2.º B. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Registo do processo de trabalho, 2.º A.
Fonte: própria.
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por diversas etapas sequênciais, que funcionaram como um fio condutor, em
que a temática do corpo esteve sempre presente.

Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

O nosso próprio corpo, a sua história, as suas marcas e transformações, o corpo
humano como “local de vida”; A ligação do corpo com o outro, com o mundo e com a
contemporaneidade (o tempo atual), e como esta tem transformado (e usado) o corpo
e a sua imagem. (Serralves, 2015)

Foi efetuada uma breve abordagem aos conceitos de museu, de serviço
educativo, à Fundação de Serralves e fez-se referência à origem do projeto, salientando a sua relevância no contacto com as escolas, no sentido de reforçar a
importância para a formação de novos públicos na área da arte contemporânea.
A confrontação com algumas questões tais como: “O que é a Arte Contemporânea?”, “Qual o significado da palavra contemporâneo?”, “O que é um
artista?”, “O que entendemos por corpo?”, “Como foi a evolução do corpo ao
longo dos tempos?”; permitiram explorar a importância da arte ao longo dos
tempos, dando maior enfoque à arte dos nossos dias, nomeadamente ao que os
artistas plásticos contemporâneos questionam e executam. A “… arte tornou-se
contemporânea, falando-nos da nossa vida de todos os dias.” (Millet, 2000:19),
esta reflete as vivências da atualidade nas mais variadas vertentes, desde a social, científica, cultural e até emocional. Transmitindo desta forma o sentimento artístico face a determinados acontecimentos locais e mundiais.
A arte contemporânea tende mais a centrar-se nas urgências do tempo do que em
critérios formais ou puramente estéticos. Nada do que existe lhe é estranho, tudo lhe
servindo de matéria. É o caso do corpo, que tem vindo a ganhar uma visibilidade
que, a muitos, parecerá excessiva. Mas não é assim inesperada, pelo contrário. A
interrogação obsessiva do corpo é sinal de uma profunda mutação da cultura, de que
a arte não pode alhear-se. (Miranda, 2012:153)

3.1 Atividades de expressão plástica/sugestões de reflexão

Sendo o corpo o veículo de análise, transformação e experimentação plástica,
os alunos visualizaram alguns exemplos de intervenções artísticas, das sugestões de reflexão sugeridas pelo serviço educativo (fornecidas no início do projeto), de artistas nacionais e internacionais, em diferentes áreas como o desenho,
a pintura, a fotografia e a instalação. Os trabalhos visualizados exploravam a
questão do corpo, a sua transformação/mutação e representação, em diversos
suportes. Dos cinco exercícios propostos de expressão plástica, foram selecionados três, os que estavam mais adequados à faixa etária dos alunos e que serviram como ponto de partida para o trabalho prático.

3.2 Registo do processo

No sentido de criar momentos de reflexão e de partilha de ideias para o trabalho
final, o projeto foi-se desenvolvendo em cada turma, através do registo coletivo
numa folha de papel de cenário com a dimensão de 1 m x 2m,
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É com esta intenção, ser um gatilho de processos, de reflexões em torno do
universo sensível do corpo e de tudo o que rodeia a sua vivência… (Serralves, 2015)
As turmas A e B do 2.º ano, trabalharam a sugestão de “Reflexão #05: Bigodes, dentes podres e óculos de sol”. Partindo das seguintes questões: “Quem
ainda não desenhou sobre uma fotografia num jornal ou numa revista?”, “Ou
realizou colagens recompondo pessoas, paisagens e contextos?”. Os alunos visualizaram obras dos artistas Hannah Hoch, John Heartfield, Ana Lira e Eileen
Agar. Após este momento, realizaram intervenções em imagens, selecionadas
por eles, de jornais e revistas, utilizando a técnica da fotomontagem e de intervenção gráfica na própria imagem.
A turma A do 3.º ano, trabalhou a sugestão de “Reflexão #01: As sombras de
dentro”. Partindo das seguintes questões: “E se o interior do nosso corpo produzisse sombra?”, “Qual a sombra do nosso estômago?”, “Fémur?”, “Espinha
dorsal?”. Os alunos dialogaram e formalizaram questões durante o espaço de
reflexão. Complementando este momento, os alunos visualizaram, analisaram
e interpretaram obras dos artistas Lurdes Castro e Demis Oppenheim (“Two
Stage Transfer Drawing, 1971”). Após este momento, os alunos realizaram um
exercício de desenho do corpo humano (linha de contorno), dando possibilidade de desenhar a sombra de alguns órgãos numa cartolina A3.
A turma B do 3.º ano, trabalhou a sugestão de “Reflexão #02: A imagem do
corpo de amanhã”. Partindo das questões “Como será o corpo humano do amanhã longínquo?”, “O que irá sobreviver do corpo de ontem?”, “Os polegares terão
o mesmo tamanho?”, “A cabeça será maior?”, “Crescerão novos elementos?”. Os
alunos tomaram contacto com obras dos artistas Stelarc e Marta de Menezes e
durante a visualização de alguns dos seus trabalhos, questionaram e apresentaram sugestões de como será o corpo no futuro. Registaram ainda, a nível gráfico
(desenho e pintura) as suas ideias. Posteriormente cada aluno teve a oportunidade de apresentar o trabalho à turma, criando-se momentos de partilha de experiências, visões e olhares sobre o tema proposto, o que possibilitou questionar e
pensar um pouco, sobre como poderá funcionar o corpo do amanhã.
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As Propostas de Atividades » Sugestões de Reflexão mereceriam ser chamadas de
Gatilhos Poéticos pelo seu sentido: que dispara, que é elemento disparador.
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Figura
Figura
Figura
Figura

5
6
7
8

∙ Trabalho final —
∙ Trabalho final —
∙ Trabalho final —
∙ Trabalho final —

2.º A. Fonte: própria.
2.º B. Fonte: própria.
3.º A. Fonte: própria.
3.º B. Fonte: própria.
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… fornecido pelo Serviço Educativo de Serralves funcionará como registo de processo
do trabalho desenvolvido nas escolas. Assumindo a função de diário de bordo, o
papel de cenário possui o objetivo de oferecer, tanto aos alunos e professores como ao
público visitante da exposição, uma perspetiva de apontamentos, reflexões, dúvidas,
etapas e caminhos percorridos no decorrer do projeto. O registo pode ser traduzido em
desenhos, anotações em texto, colagens, … (Serralves, 2015)

… desafios e questões, fazer uso dos vários sentidos, desenvolver diferentes tarefas, criar
diversos objectivos (diferentes pontos de partida para múltiplos pontos de chegada),
comparar fontes diferenciadas é permitir e potenciar diferentes estilos e perfis de aprendizagem, promovendo a entreajuda, a tolerância, a inclusão, a complementaridade, a
criatividade e a cidadania activa. (Silva, 2007:64)

Tendo o corpo como questão primordial, todas as inquietudes e questões foram registadas, utilizando diferentes técnicas de expressão plástica tais como:
o desenho, a pintura, a colagem. A escrita foi associada à composição plástica e
também foi explorada como elemento visual.
4. “As dissemelhantes imagens do corpo”

Para a concretização do trabalho final o serviço educativo propôs uma “vestimenta-objeto”, que fosse transformada pelos alunos. Esta deveria ter a dimensão de 120 cm de altura x 45 cm de largura x 15 cm de profundidade; e até 1kg e
ser apresentada num cabide.
… uma peça de roupa (de qualquer natureza) para ser doada ao projeto, e que seja
transformada e apropriada pelo grupo.
…
Propõe-se que esta peça doada seja transformada por meio de assemblagem,
intervenção, união, pintura, costura ou outros procedimentos possíveis,… (Serralves,
2015)

As escolhas de uma vestimenta-objeto ou a ideia de imagem do corpo, como algo
visionário, possibilitou aos discentes optarem por trabalhar em suportes bidimensionais (feltro e entretela branca), que lhes permitiu aplicar e colar diversos materais
como: tecidos, lãs, fitas, retalhos de roupa usada e papel de seda. A pintura foi realizada a partir da experimentação do pastel seco e de óleo nos suportes escolhidos.
No desenvolvimento deste projeto não foram descuradas as orientações da
Organização Currícular para o Programa de Expressão e Educação Plástica, em
vigor para o 1.º C.E.B.. Foram desenvolvidos os seguintes blocos:
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Pretendeu-se com esta dinâmica criar novos
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Bloco 2 — Descoberta e organização progressiva de superficies:
Desenho: atividades gráficas sugeridas;
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Sendo uma das atividades fundamentais de expressão deve ocorrer, ao longo dos
quatro anos, com bastante frequência e de uma forma livre, permitindo que a criança
desenvolva a sua singularidade expressiva. (Organização Curricular e Programas
— 1.º C.E.B.: 92)

Pintura: atividades de pintura sugerida.
Pintar exige um clima de disponibilidade e de Liberdade. … A organização, conservação
e partilha do material de pintura contribuem, ainda, para as aprendizagens básicas
da vida de grupo. (Organização Curricular e Programas — 1.º C.E.B.: 93/94)

Bloco 3 — Exploração de técnicas diversas de expressão:
Recorte, colagem, dobragem.
Durante o 1.º ciclo as crianças deverão, ainda, desenvolver as suas capacidades
expressivas através da utilização de diferentes materiais e técnicas, alargando o
campo de experiências e o domínio de outras linguagens expressivas. (Organização
Curricular e Programas — 1.º C.E.B.: 95)

Foram entregues no serviço educativo da Fundação de Serralves os seguintes trabalhos: o registo do processo criativo e a vestimenta-objeto. Todas
as criações artísticas das escolas participantes no projeto estiveram patentes
numa exposição em Serralves, de 25 de junho a 11 de setembro do ano de 2016.
No início do ano letivo de 2016/17, os trabalhos foram expostos na escola, permitindo desta forma a mostra à comunidade educativa, do projeto desenvolvido no âmbito da Educação Artística e da arte contemporânea no 1.º C.E.B..
Conclusão

Pode concluir-se que, o projeto possibilitou a abordagem e utilização de diversos materiais e técnicas ao nível da Expressão e Educação Plástica.
… a 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 das sociedades modernas em que vivem. (UNESCO, 2006: 5)

Constatou-se que a Educação Artística em contexto escolar, permitiu o
contacto e a envolvência com um projeto artístico de uma instituição museológica de grande relevância nacional, a Fundação de Serralves. Proporcionou o
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desenvolvimento de processos criativos, do sentido crítico, estético e do trabalho colaborativo entre pares.

Deste modo consideramos que, tal como a autora, são as ruturas e os novos
modos de comunicar através da arte, que nos permitem encontrar novas linguagens passíveis de traduções e assim encontrar novos sentidos e interpretações.
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Enquanto a arte moderna havia provocado rupturas, a arte contemporânea empenhase, pelo contrário, a reatar a ligação entre a arte e o público. A corrida pelo progresso
das vanguardas terminou e, num tempo suspenso, cada obra aplica a sua própria
perspectiva e cada espectador torna-se num ponto de referência. (Millet, 2000: 90)
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Resumo: Este artigo faz uma breve análise ao

que terá sido o ensino do Desenho no Lyceu de
Camões, desde 1908 até ao final da primeira
República. Esta análise é apoiada numa contextualização histórica e no estudo e observação do material didático, manuais e desenhos
existentes no liceu que prevaleceram até hoje.
Palavras-chave: Desenho / Manuais / Ensino.

Abstract: This article does a brief analysis to
what had been the Drawing Teaching at Lyceu
de Camões, since 1908 until the end of the first
Republic. This analysis was supported by a historical contextualization and in the study and
observation of the teaching material, schoolbooks
and student’s drawings that belong to the school
and have reached us today.
Keywords: Drawing / Schoolbooks / Teaching.

1. Lyceu de Camões: Enquadramento histórico

O Lyceu de Camões (atual Escola Secundária de Camões) foi criado durante o
governo de Hintze Ribeiro por carta de Lei de 24 de Maio de 1902 pela direção
Geral de Instrução Pública. Este foi o segundo liceu de Lisboa, e na sua origem,
era designado como Liceu Central de Lisboa (Figura 3). A 29 de Agosto 1905,
a reforma de Instrução Secundária, preparada por Eduardo José Coelho — um
magistrado do Partido Progressista que acumulou várias funções desde 1889 e
atingiu o Ministério do Reino — vem responder aos problemas do aumento de
matrículas no ensino liceal e à falta de condições dos edifícios:
a liberdade de ensino; a inclusão da educação física no currículo; a supressão do livro
único; o desenvolvimento das Ciências Físico — Naturais; o reforço da componente
científica e utilitária da aprendizagem; a criação de gabinetes de estudo experimental;
a relevância dada ao Desenho; a equiparação dos professores de desenho aos
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Será sobre o material didático e o manual utilizados, especificamente, na disciplina de Desenho, que incidirá o propósito de análise deste artigo. Não existindo investigações científicas de relevo sobre os métodos pedagógicos utilizados
há 100 anos, para uma reconstrução da experiência de ensino-aprendizagem,
resta-nos este espólio documental, formado por diversos objetos de utilização no contexto de sala de aula e que seriam, certamente, acompanhados por
manuais, exercícios e portfólios de alunos (Figura 1), livros de ponto, livros de
matrícula e documentos oficiais. Através do estudo do material existente nesta
escola, será possível tentar escrever a história do ensino de várias disciplinas
no último século, na simples medida em que estes refletem, de sobremaneira, o
vanguardismo educativo da própria escola. Neste sentido, importa referir aqui
a importância da necessidade de preservação, catalogação, divulgação e, acima
de tudo, de consciencialização do valor patrimonial que estes objetos, naturalmente, encerram em si.
No Lyceu de Camões, a professora Leonor Borralho, docente de História e
Cultura das Artes, com o apoio da direção, tem vindo a fazer, desde o ano de 2007,
um notável trabalho de conservação do material didático existente no museu da
escola. Abrindo-nos as portas do museu e da pequena arrecadação da sala de
multimédia, (situada no edifício que sedeou a Escola Industrial António Arroio),
esta professora deu-nos a conhecer a vastidão dos recursos didático-pedagógicos
(Figura 2), onde se incluem, quer os manuais, quer diversos trabalhos de antigos
alunos que, através da sua iniciativa e cuidado, têm sido preservados.
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Figura 1 ∙ Portfolio do aluno do Lyceu de Camões Mário
Ferreira Braga, nº20 (1926). 2016, Fonte: Própria
Figura 2 ∙ Material didático adquirido pelo Estado e aprovado
pela secção permanente do Conselho Superior d’Instrução
Pública, sob prévia consulta da comissão por portaria de 5 de
Março de 1909. 2016, Fonte: Própria
Figura 3 ∙ Carimbo do Lyceu Nacional Central de Lisboa, 1ª
zona escolar. Fonte: Própria.

O liceu era, então, o local de depósito de material didático proveniente do
estrangeiro (encomendado pelo governo da Monarquia Constitucional), que,
posteriormente, seria distribuído pelos vários liceus do reino. O professor Rui
Teles Palhinha, Reitor do Lyceu, terá sido uma figura decisiva na transformação das mentalidades educativas, estando, deste modo, associado a este inédito processo de inventariação de material didático necessário, bem como, na
resolução de questões burocráticas com a alfândega, mantendo por esta via diversos contactos com entidades estrangeiras.
Assim, após este rigoroso processo logístico de aquisição de equipamentos
e materiais didáticos, a 16 de Outubro de 1909, no Largo do Matadouro Municipal (atual Praça José Fontana), é inaugurado o novo edifício da escola. Com
o cunho inovador do projeto arquitetónico de Ventura Terra, e equipado com
mobiliário novo e inovadores materiais didáticos, o Lyceu Camões, cedo ganha
uma projeção nacional.
Inspirado no modelo francês de Lycée, este estabelecimento de ensino, foi
projetado para acolher cerca de 600 alunos, durante o ano letivo de 1909/1910,
e dispunha de 30 professores que lecionavam um total de 19 turmas. Digno de
registo é, também, a preocupação com o “desenvolvimento físico e intelectual e com a higiene dos alunos, o que se traduziu em lavabos distribuídos por
todo o edifício, duches ao pé do ginásio, o projeto de uma piscina de natação,
a separação dos espaços especializados, a notória separação da via pública, o
agrupamento dos alunos em espaços diferentes” (Cunha, 2002), bem como, a
incorporação “de uma habitação independente destinada ao Reitor” (Cunha,
2002). Este edifício com construção em tridente permitia a resolução de problemas inerentes “à iluminação e arejamento da escola” (Cunha, 2002), ao mesmo
tempo que “proporcionava um ambiente educativo que promovia a permanência dos alunos dentro do edifício” (Cunha, 2002). Uma outra caraterística deste
esquema compositivo em tridente e da disposição das salas que permite a entrada de luz e ar “é o facto do liceu praticamente não possuir corredores fechados” (Cunha, 2002).
2. Lyceu de Camões: a dimensão didática do Desenho pelo seu manual

No âmbito do ensino secundário liceal, os últimos anos da Monarquia Constitucional ficaram marcados pela estrutural reforma de Eduardo José Coelho de
1905 que, entre diversas considerações de índole curricular e de carga letiva,
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professores de outras disciplinas; a construção de edifícios escolares específicos; a
aquisição de material didático e mobiliário escolar (Brás & Gonçalves, 2009).
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Figura 4 ∙ Capa do Compendio de Desenho. Fonte:
Ana Marta Pereira
Figura 5 ∙ Capa de O Simplificador. Fonte: Própria.
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“manda cessar o regime do livro único, exigindo apenas que os compêndios
utilizados nos liceus tenham aprovação [prévia] de uma comissão nomeada
pelo governo” (Carvalho, 1986). Esta comissão prévia aprovaria o Compendio
de Desenho — de António Luiz de Teixeira Machado e José Miguel de Abreu (Figura 4) — em 1905, como um dos manuais possíveis de adoção, “na esperança
de que os alunos aprendam por bons livros passando a seleção (...) destes a ser
da responsabilidade dos professores” (Brito, 2014). Neste sentido, o ensino liceal de lógica transmissiva ganha uma projeção educativa nova em relação ao
Desenho, uma vez que é reconhecida a sobrecarga escolar a que os alunos estavam submetidos, propondo-se uma “redução dos programas e [instituindo-se] o princípio de alternância entre blocos horários de disciplinas teóricas com
disciplinas práticas.” (Brito, 2014). Aqui, o Desenho possui a carga horária de
três horas semanais durante os cinco anos do curso geral, surgindo “como fator
de desanuviamento intelectual, educação moral e estética, a par de atividades
como a educação física e trabalhos manuais” (Brito, 2014). Apesar dos programas curriculares da época não considerarem a necessidade de existência de um
manual para o Desenho ser ensinado, estes materiais pedagógicos não desapareceram de circulação e continuaram a ser publicados. Neste período de início
de século XX, surge Compendio de Desenho (1905), de José Miguel de Abreu e
António Luiz Machado, o Atlas de Desenho (1907), de José Vicente Freitas, o Desenho (1909), de Marques Leitão e, finalmente, os Desenho geométrico dos liceus
(1910) e Desenho dos Liceus (1914), de Ângelo Vidal. Entre estes, gostaríamos
de relevar o contributo de Carlos Adolfo Marques Leitão, um professor do Real
Colégio Militar e da Escola Industrial Marquês de Pombal, que é considerado
um dos precursores da educação nova, pelas inovações pedagógicas que defende no âmbito dos trabalhos manuais educativos. No inicio do século XX surgiram diversos manuais, encontrando-se alguns destes no espólio de Artes do
Lyceu de Camões encontram-se alguns deles, tais como, o Atlas de Desenho I, II
e III Parte, de José Vicente Freitas o Compendio de Desenho de António Luiz de
Teixeira Machado e José Miguel de Abreu, O Simplificador I — Desenho para a
3ª Classe de A. d’Oliveira (Figura 5), serão o Desenho, Livro I, Desenho, Livro II,
Desenho, Livro III, Desenho, Livro IV, Desenho, Livro V de C. A. Marques Leitão,
os adotados, de forma oficial, no programa curricular da disciplina de Desenho,
durante a 1ª República. Paralelamente, completam este espólio livros estrangeiros, como o Guide Methodique pour l’Enseignment du Dessin, não obstante as
obras existentes na Biblioteca que também serviram de suporte didático ao método de ensino-aprendizagem utilizado na época.
Destes três manuais, são de destacar os cinco livros de Marques Leitão, por
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Figura 6 ∙ Capa do livro Planificações de Sólidos
Geométricos III. Fonte: Própria.
Figura 7 ∙ Página do manual Desenho — Livro I — 1ª
classe — Enunciado. Fonte: Própria.
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Figura 8 ∙ Página do manual Desenho — Livro I — 1ª
classe — Estampa 90
Figura 9 ∙ Página do portefólio do aluno Mário Ferreira
Braga com exercício feito a partir do manual Desenho —
Livro I — 1ª classe Fonte: Própria.
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Figura 9 ∙ Criação de participantes no
workshop. Fonte: https://plus.google.com/
communities/114796618495524310472

diversas ordens de razão, nomeadamente, pela quantidade de exemplares existentes e por grande parte do material didático que acompanhava os livros, como
os conjuntos de modelos e as Planificações de Sólidos Geométricos (Figura 6), que
acompanhavam os manuais, ter perdurado e encontrar-se em boas condições de
preservação, porque nos portfólios e exercícios realizados pelos alunos, subjaz
uma prática pedagógica consentânea com aquela que é apresentada pelos manuais. Numa época em que o programa de Desenho estava intrinsecamente ligado ao desenho geométrico: “aliaram-se a propostas de aplicações decorativas influenciadas pela arts & crafts. Há que sublinhar igualmente a sua preocupação no
tratamento da tridimensionalidade, do volume e da sombra. A exposição textual
da matéria e a estampa (Figura 7, Figura 8 e Figura 9) correspondente apresentam
uma leitura fácil, racional e esteticamente bem tratada” (Penim, 2011).
Por último, e não menos importante, encontra-se nos arquivos do Liceu Camões um documento oficial da Repartição de Instrução Secundária, de 22 de
Outubro de 1914, onde é efetuada uma solicitação ministerial acerca da correta
utilização do material pedagógico:
(...) Porque assim é e se torna indispensável e urgente uniformisar os methodos e processos
de ensino, S. Exa. o Ministro encarrega-me de perguntar se o liceu a seu digno cargo está
convenientemente provido de material pedagogico organisado pelo professor coronel
Carlos Adolfo Marques Leitão e aprovado oficialmente para o ensino do desenho.
No caso afirmativo, informe V. Exa. se os professores o aproveitam nas suas aulas.

O desenho tem o seu logar perfeitamente definido na instrução secundaria, devendo
atender-se que muito diverge de caracter e orientação que compete aos cursos de bellas
artes ou de escolas technicas (...) concorre vantajosamente para o desenvolvimento
das faculdades de analyse e synthese de espirito. Comprehender bem a linguagem da
fórma e da côr no grau que deve attingir na instrução secundaria, é prestar valioso
auxilio á maioria dos ramos que constituem a educação lyceal. Vasto é o campo da sua
pedagogia e na sua mutua correlação da percepção visual com a educação da mão se
demonstra que o desenho é um trabalho do espírito, sob a actividade simultanea dos
olhos sem elementos de ensino, será difícil preparar os dirigentes nas condições que a
educação lyceal requer e necessita

defendia também “o ensino normal dos professores de desenho” uma vez
que nesta época a formação de professores estava a florescer.
3. Os professores de Desenho no Lyceu de Camões
O professor deve desenhar para mostrar como se executam os trabalhos, e corrigindoos procurará desenvolver as faculdades do alumno para que elle proprio desvaneça os
erros (Carlos Adolfo Marques Leitão, 1909:21)

Para o propósito da abordagem à história do Desenho, e do seu ensino no Lyceu
Camões, o ano de 1902 é fundamental, na medida em que entram em funcionamento os cursos de habilitação para o magistério secundário e também porque,
no contexto da criação do Lyceu Nacional Central de Lisboa, introduziu-se, desde
logo, a distinção entre o ensino oral descritivo e o ensino gráfico na estrutura curricular do programa de Desenho. Até à data o professor formara-se, exclusivamente,
através da “aprendizagem mimética da profissão, semelhante àquela experimentada
por um simples aspirante a tecelão ou a sapateiro, tal como era comum com os pintores
e escultores durante o século XIX, antes e após a criação das Academias (1836) e das
Escolas de Belas-Artes (1881)” (Sousa, 2007), e poderia lecionar através da prova de
habilitações científico-pedagógicas. Ainda, no decurso deste ano, infere-se que
os candidatos à profissão docente, da disciplina de Desenho, passam a formar-se
no Curso de Habilitação para o Magistério Secundário de Matemáticas, Ciências
Físico-Químicas, Histórico-Naturais e Desenho. Este curso será substituído em
1915, pelo Curso de Habilitação a Professores de Desenho dos Liceus nas Escolas
Normais Superiores, que vigorará até ao ano de 1930.
Em 1910, de acordo com os dados fornecidos por Rómulo de Carvalho, o
número total de professores do ensino liceal seria de quinhentos e dez. A
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Ficava, assim, comprovado o uso destes manuais, Marques Leitão afirmou
no texto de abertura do Livro I que
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quantidade de docentes foi aumentando após a queda do regime monárquico, até atingir os oitocentos e trinta e seis em 1926, ano em que terminou a 1ª
República Portuguesa. Neste período, as acções legislativas direcionadas ao
ensino secundário tornaram-se visíveis logo após 1911, mas são de impacto
nulo na realidade educativa portuguesa, mantendo-se a generalidade do plano
estrutural ditado pelas reformas ministeriais de 1894-95 e de 1905. O Decreto
n° 637, de 9 de junho de 1914, reformula o ensino secundário liceal e faz publicar os planos de estudos do curso geral e do curso complementar recentemente
reestruturados. No que diz respeito ao Desenho, verificámos que ficou “associado ao grupo de disciplinas que compreende também os Trabalhos Manuais
Educativos e o Canto Coral” (Brito, 2015). Para o Curso Complementar, “a disciplina de Desenho fica integrada na secção de Ciências [...] Aos Professores de
Desenho é atribuído o 9º Grupo de docência.” (Brito, 2015).
Mais tarde, em 1918, serão promulgados os programas curriculares para todas as disciplinas do curso liceal. Ao programa curricular de Desenho, “caberia
desenvolver e cultivar as faculdades de observação visual e de diferenciação das
formas, o senso das proporções, a memória plástica, e criar no estudante a indispensável destreza manual, tudo conducente a estimular o sentimento da beleza”
(Decreto nº5:002 de 28 de Novembro de 1918). Apesar destes desígnios, o programa desta disciplina (que se divide em Desenho Rigoroso e Desenho à Vista)
manteve a mesma estrutura do programa de 1895, em relação “às orientações didáticas e ao uso do método estimográfico como forma de iniciação ao desenho.
[...] acrescentando-se, de acordo com o espírito nacionalista e patrimonial da 1ª
Républica, a abordagem a um conjunto típico de monumentos nacionais (Figura
10). Aprender a ver e a desenhar continua sujeito a uma oferta de modelos, cuja estética e cultura visual têm como referente a arquitetura do passado” (Brito, 2015).
Posteriormente, a reforma de 1921 (efetuada durante a governação de Ginestal Machado) integrou o ensino do Desenho — do 1º ao 7º ano — no conjunto
das matérias sujeitas a prova de exame eliminatória, o que acresce uma maior
responsabilidade aos professores da disciplina.
De resto, não obstante as dificuldades encontradas na pesquisa de informação de época, obteve-se algumas fontes primárias de referência, como os Autos
de posse do pessoal do Lyceu Camões, Livros I, II e III, e o Guia Escolar do Liceu de Camões 1912-13, (Rodrigues & Costa, 1913) que permitem a possibilidade de compilar os nomes dos professores de Desenho apenas entre 1911 e 1925 (ver Quadro 1).
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Quadro 1 ∙ Professores de Desenho do Lyceu de Camões entre 1911 e 1925.

Professor

Acácio da Silva
António Luiz
Pereira Guimarães Machado Guimarães
Acácio da Silva
Pereira Guimarães
Augusto César Claro
da Rica

Cargo Categoria

Grupo disciplinar

Ano

Professor efetivo

5º Grupo

1911

Professor provisório

6º Grupo

1912
José Viegas Louro

1913

Acácio da Silva Francisco da Cunha
Professor provisório
Pereira Guimarães
Rego Chaves
Acácio da Silva Augusto César Claro
Pereira Guimarães
da Rica
Acácio da Silva
João Sousa Tavares
Pereira Guimarães

5º Grupo

1912
1913

?

?

1912

?

Grupo

1912-13

7º Grupo

1913

Augusto César Claro
Victor Bastos Junior Professor provisório Secção de Ciências
da Rica

1914
1915
1916

9º Grupo

1918-1924

Augusto César Claro Alfredo Assunção
da Rica
Santos

Professor provisório

9º Grupo

1919

Augusto César Claro
da Rica

Evaristo José de
Morais

Professor provisório

9º Grupo

1921

Augusto César Claro
da Rica

Marcos Pereira
Coelho

Professor provisório

9º Grupo

1921

Augusto César Claro
da Rica

Francisco Palma
Vargas

Professor provisório

9º Grupo

1921-1925

Augusto César Claro Francisco de Oliveira
Professor provisório
da Rica
Rodrigues

9º Grupo

1924

Augusto César Claro
da Rica

Rui Dias Lapa

Professor provisório

9º Grupo

1925

Augusto César Claro
da Rica

Manuel Moreira
Junior

Professor provisório

9º Grupo

1925

Augusto César Claro Carlos Mariano de
Professor provisório
da Rica
Carvalho

9º Grupo

1925

Augusto César Claro Manuel Fernandes
da Rica
de Carvalho

9º Grupo

1925

Professor provisório
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Conclusão

Inferiu-se que a produção legislativa no âmbito do ensino secundário liceal,
nunca obedeceu, de acordo com João de Deus Ramos a um “plano de conjunto”. Assim, convém evidenciar que o Ministério de Instrução Pública teve, desde a sua criação em 1913, quarenta Ministros da Instrução, o que reflete bem a
instabilidade política e governativa da 1ª República. As reformas desenvolvidas
entre 1910 e 1926 foram, por isso, votadas ao insucesso, como revela Faria de
Vasconcelos — em diversos artigos publicados na revista Seara Nova — ao admitir, como causa deste insucesso, que “não basta enunciar princípios e meios da
sua efetivação para resolver os problemas” (Vasconcelos, 1971), pois sem existir
uma “reforma lenta e dolorosa até, se for necessária (...) dos nossos costumes,
nenhuma medida será viável e fecunda” (Vasconcelos, 1971).
A 1ª República terminaria, abruptamente, em 1926, com o golpe militar
liderado por Gomes da Costa. Seguir-se-ia um longo período de regime que
culminou no aparecimento, em 1933, do Estado Novo, de António de Oliveira
Salazar. Este governanate iria depois desmontar, passo a passo, as ideias republicanas de estruturação e organização do ensino num estado laico, ao instituir
uma lógica confessional ao ensino em Portugal. O Lyceu de Camões não seria
excluído desta pedagogia de pendor catequista, servindo inclusive, de palco a
inúmeras manifestações solenes organizadas durante a governação do Estado
Novo (1933-1974).
Relativamente ao material didático-pedagógico, dever-se-á, portanto, incentivar uma dinâmica de salvaguarda patrimonial apoiada pela direção da
Escola Secundária de Camões, para que tais objetos não sejam esquecidos e se
possa promover um estudo que permita a compreensão da articulação operacionalizada entre os métodos pedagógicos da época com os de outras épocas,
que contribuíram e contribuem, de forma inovadora, para a prática pedagógica
das várias disciplinas do Desenho.
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Resumo: O presente artigo pretende concluir

Abstract: This article intends to complete the

os trabalhos anteriormente apresentados,
(Pessanha e Leal, 2015 e 2016) fazendo um enfoque na didáctica, aprofundando a reflexão e
análise do processo de ensino/aprendizagem,
e na intervenção dos docentes (ensino regular/
ensino especial). Foram envolvidas turmas do
pré-escolar e do primeiro ciclo do Ensino Básico onde se encontram integrados alunos com
(NEE), em escolas do Agrupamento de Escolas

works previously submitted (Pessanha e Leal,
2015 and 2016) making a focus on deepening the
teaching reflection and analysis of the teaching/
learning process, and the involvement of teachers
(regular education/special education). Pre-school
classes were involved and of the first cycle of basic
education where students with integrated (NEE)
in schools of the grouping of schools of Pinhal de
Frades in Seixal, for five school years, including

Introdução

O presente artigo pretende concluir os trabalhos anteriormente apresentados
(Pessanha & Leal, 2015; 2016), fazendo um enfoque na didática, aprofundando
a reflexão e análise do processo de ensino/aprendizagem, e na intervenção dos
terapeutas e dos docentes do ensino regular e do ensino especial.
As turmas envolvidas no projeto eram constituídas por alunos provenientes
de turmas desde o pré-escolar até ao quarto ano do primeiro ciclo do Ensino
Básico. Onde se encontram integrados alunos com Necessidades Educativas
Especiais (NEE), das escolas do Agrupamento de Pinhal de Frades, no Seixal.
Considerou-se, no contexto das aprendizagens, o ritmo de cada aluno e as
adequações curriculares. Sendo que o grau de funcionalidade e capacidade destes alunos justificam uma ação educativa assente na diferenciação pedagógica,
motivação e envolvimento em situação de aprendizagem.
Aplicaram-se metodologias diferenciadas, supervisão sistemática e construção de materiais simples de consulta.
Atendendo a que os alunos se mantinham interessados, e aos resultados obtidos eram promissores decidimos prolongar a experiência durante cinco anos
letivos, incluindo a frequência do pré-escolar bem como os restantes quatro
anos correspondentes ao 1.º ciclo do ensino básico.
1. Caraterização do Projeto

Com a intenção de assegurar e promover uma participação integrada e inclusiva, o projeto envolveu todos os alunos e, em particular, os com (NEEcp). A
partir da construção e animação de fantoches, evolui-se posteriormente para
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the frequency of the preschool and the remaining
four years corresponding to the first cycle of basic
education. Activities was of plastic/Portuguese/
dramatic expression giving rise to the creation
of the graphical representation of puppets “Bisnaus”, previously constructed by the students.
Passing the Bisnaus Puppets to the characters in
the book where they express their feelings.
Keywords: Didatic process / inclusive school /
curriculum management / art education / pedagogic and ludical materials.
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de Pinhal de Frades no Seixal, durante cinco
anos lectivos, incluindo a frequência do pré-escolar e os restantes quatro anos correspondentes ao 1.º ciclo do ensino básico. Recorreu-se a
actividades de expressão plástica/português/
dramática dando lugar à criação da representação gráfica de fantoches “Bisnaus”, já anteriormente construídos pelos alunos. Os Fantoches
Bisnaus passaram a ser as personagens do livro
onde expressam os seus sentimentos.
Palavras-chave: Processo Didático / Escola
inclusiva / Articulação-Curricular / Educação pela Arte / Materiais Lúdico-pedagógicos
Apelativos.
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múltiplas estratégias educativas, incluindo vários domínios de aprendizagem, envolvendo e contando com a colaboração de diversos técnicos, que trabalharam de forma interdisciplinar, contemplando diversas estratégias metodológicas e didáticas e recorrendo a diversos materiais expressivos.
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. Hoje expressamos os nossos sentimentos

2. Objetivos do trabalho

A nossa amostra inclui alunos que apresentavam problemáticas muito diversificadas. Acreditámos, como ponto de partida, que as aprendizagens são gratificantes, dão prazer ao aprender, existindo gosto por explorar, tendo como objetivos:
— Promover a auto-estima dos alunos através das suas produções;
— Valorizar as pequenas “obras de arte”;
— Saber interagir/ saber comunicar com os outros;
— Aprender a ver e a observar;
— Associar a informação de carácter visual ao registo gráfico;
— Saber registar;
— Desenvolver formas diversas de comunicação;
— Promover a socialização e autonomia de expressão em espaço educativo;
— Construir livros com as suas histórias.
Foi possível ao longo do desenvolvimento de competências específicas, ajudar a criança:
— A descobrir o seu corpo;
— A lidar com as suas limitações;
— A construir a sua auto-imagem;
— A explorar valores.
3. Implementação do Projeto

Como já foi anteriormente afirmado, através da construção e da manipulação
dos fantoches, o projeto pretendeu, envolver todos os alunos, promovendo
a sua participação integrada, recorrendo a atividades de expressão plástica,
como o registo gráfico bem como dramática, com a representação das histórias
criadas. Os Fantoches, construídos de início, denominados “Bisnaus”, foram
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Figura 1 ∙ Livro construído com os alunos e terapeutas
que os acompanham. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Ateliê de construção de fantoches com alunos
em situação de integração. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Ateliê de construção de fantoches com alunos
em situação de integração. Fonte: própria.
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adquirindo, gradualmente, expressividade e animação, associando domínios
afetivos, comunicando, pela aparência das suas faces a representação simbólica, como expressões de sorriso e afeto, domínios fundamentais para desenvolver o simbolismo e a narrativa.
Tal como defendemos em trabalhos anteriormente apresentados, em Pessanha & Leal (2015), consideramos que histórias e narrativas são o motor de arranque para que a hora do conto seja, por excelência, um espaço facilitador de
socialização, que permite criar identidades, sonhar mundos, participar da cultura e de aquisição de regras democráticas. Foi nossa intenção, levar os alunos a
tecerem histórias, tornando-os nos Fantoches Bisnaus, personagens principais
das suas histórias, transmitindo o que lhes vai na alma e no coração.
4. Construção em volume de Fantoches

Pretendeu-se demonstrar que o Fantoche permite a abordagem e o desenvolvimento de diferentes áreas de expressão, levando o utilizador a libertar a imaginação, a utilizar a sua voz, a usar o próprio corpo. Dizem alguns “…São aqueles
que ainda nos fazem rir….” (Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4).
Confirmando os pontos de vista de Josep Asunción & Gemma Guasch,
(2005), “Não há arte sem criação, por isso a criatividade é um ingrediente indispensável na pintura que todo o pintor deve desenvolver”. A criatividade implica
risco e coragem, implica lançar-se à aventura, em busca da originalidade e da
inovação da resposta pessoal. Foi este o sentido que demos ao nosso projeto.
Numa fase posterior da nossa experiência, recorreu-se à representação
gráfica de fantoches “Bisnaus”, já anteriormente construídos, pelos alunos.
Passou-se na área da comunicação e linguagem e mais tarde, no português, à
construção de materiais específicos capazes de retratar os Fantoches dando-lhes uma identidade.
Considerando que o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro refere: “... A
educação inclusiva visa a equidade educativa, sendo que por esta se entende
a garantia de igualdade, quer no acesso quer nos resultados...” (Portugal, Ministério da Educação, 2008) para que isso acontecesse todos os alunos tiveram
acesso aos materiais do Baú, como é referido em Pessanha & Leal (2016).
Passagem do tridimensional ao bidimensional

A expressão plástica permite, através da comunicação e criatividade, a expressão
do que se sente ou teme, do que se sabe, do que se vive e do que se deseja.
Tivemos em consideração: os domínios da expressão plástica / dramática e do português; a qualidade dos materiais construídos e aplicados; o rigor

5. Reflexão e análise do processo de ensino/aprendizagem e didática, e
na inter venção dos terapeutas e dos docentes

A construção de um plano de trabalho, com as atividades planificadas e estruturadas ao longo de diversos momentos foi fundamental, para o desenvolvimento
e concretização do projeto, assim como os momentos de reflexão conjunta.
Respeitou-se, no contexto dos processos metodológicos das didáticas e das
aprendizagens, o ritmo de cada aluno e as adequações curriculares de acordo
com o Decreto-lei n.º 3/2008 (Portugal, Ministério da Educação, 2008), que
prevê, a integração numa turma reduzida, o trabalho a pares ou em pequeno
grupo, como facilitador no processo educativo. Foi por isso possível recorrer
ao trabalho de grupo respeitando a funcionalidade e as capacidades dos diversos alunos envolvidos. Optou-se por privilegiar uma ação educativa assente na
diferenciação pedagógica, na motivação e no total envolvimento de todos nas
situações e domínios de aprendizagem. Assim:
— No domínio da Expressão Plástica
Foi inicialmente proposto a construção de formas tridimensionais
dos fantoches. Exploraram-se igualmente diversas técnicas, metodologias e processos relacionados com a construção de volumes.
Após a realização de diversos fantoches introduziu-se a sua animação. Numa fase posterior, foi decidido desenvolver didáticas e processos de observação, promovendo o saber ver e o gosto de desenhar.
Na opinião dos alunos “desenhar não era fácil e inicialmente todos
diziam não gostar porque… não tinham jeito, não sabiam…” Contudo, passou a fazer parte do seu plano de trabalho.
Assim, na reprodução bidimensional, recorreu-se à observação atenta e ao registo gráfico, transformando cada fantoche em personagens
ilustradas (Figura 5, Figura 6).
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científico dos materiais adequados de acordo com os objetivos educativos e
com a faixa etária dos alunos.
Promovemos: a valorização da originalidade/criatividade, em simultâneo
com a atitude e os valores de cooperação.
Aplicaram-se: metodologias diferenciadas, supervisão sistemática e construção de materiais simples de consulta.
Criaram-se: grelhas ilustradas, para promover a construção da narrativa e a
autonomia pessoal.
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— No domínio da Expressão Dramática
Baseadas nas explorações plásticas anteriores, recolhemos elementos que permitiram fazer a caracterização 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). Foram criadas, pelas crianças pequenas dramatizações.
— No domínio do Português
O desafio inicial correspondeu à construção de personagens para uma
narrativa, tendo como origem a caraterização das personagens, “Fantoches Bisnaus”, reproduzidas em fotografias e desenhos entretanto
realizados. Pessanha & Leal (2016), referem que se aplicaram metodologias diferenciadas, supervisão sistemática e construção de materiais
simples, bem como de consulta de documentos, criação e aplicação.
Grelhas de apoio à construção da narrativa

Para facilitar e enriquecer a recolha de elementos que facilitassem, de forma
simplificada e atrativa, a criação dos diversos papeis das personagens, recorreu-se à criação de grelhas ilustradas de apoio (Figura 7, Figura 8, Figura 9).
Estas grelhas foram ainda aplicadas para promover a construção da narrativa
e incluir conceitos de autonomia pessoal. Foi ainda possível construir um livro
em que as imagens, só por si, falassem. Porém, todos quiseram justificar as suas
afirmações.
Com a aplicação destas grelhas foi possível desenvolver os conteúdos associados com a didática da expressão plástica e do português, aproveitando os
materiais específicos para a concretização de competências básicas do currículo nacional. Passou-se à caraterização das personagens “Fantoches Bisnaus”.
Possibilitando ainda, com a ajuda de grelhas, proceder à recolha de elementos
de forma simplificada e atrativa, com vista à construção de um Cartão de Cidadão (Cidadania/Valores) e a histórias mais elaboradas. No processo de construção das grelhas, identificou-se a necessidade de se pesquisar e investigar sobre
a temática da narrativa, para que esta estivesse de acordo com a programação.
No trabalho de parcerias com os técnicos do Centro de Recurso para a Inclusão (CRI), foram trabalhados os seguintes domínios:
a) Domínio da Terapia de Fala contribuiu para os melhoramentos do “
saber comunicar”;
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Figura 4 ∙ Aluno a manipular o fantoche. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Representação gráfica de fantoches, a partir da
observação dos fantoches produzidos, os alunos realizam registos
gráficos para utilizarem na construção de histórias.
Fonte: própria.
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b) No domínio Psicomotor foram desenvolvidos aspetos psicomotores
promovendo o desenvolvimento corporal;
c) No apoio Psicológico fomentou-se uma boa autoestima, enriquecendo as interações humanas.
Só com o trabalho de toda a equipa foi possível contribuir para uma melhoria
significativa do desenvolvimento global destes alunos. Assim, as metodologias
e as didáticas aplicadas, beneficiaram do trabalho conjunto e interdisciplinar
das professoras do ensino regular, de educação especial, bem como de terapeutas, recorrendo a diversas atividades, num contexto educativo descontraído e
de experimentação, onde as novas ideias e as estratégias informais e expressivas foram valorizadas.
6. Didática Reflexiva

Nesta fase final do nosso projeto pretendemos, de forma reflexiva, fazer um enfoque na didática: O gosto por ensinar, implica empatia, paciência, resiliência,
promover autonomia, assumir o erro, reestruturar a programação, voltar atrás
as vezes que forem necessárias e reensinar de forma diferenciada:
… se preocupa (a didáctica) em criar condições propícias a uma aprendizagem
coerente; ela pretende implicar o aluno, pela afetividade, nas matérias selecionadas
e convenientemente articuladas entre si, de forma a permitirem a construção de um
saber uniforme que corresponda às necessidades do aluno. (Lamas, 2000:127).

Com o objetivo de ajudar os alunos com NEEcp a vivenciar a escola como um
espaço do seu agrado, onde aprender é apenas mais uma das suas tarefas predilectas, os nossos alunos ficaram motivados e aderiram com maior disponibilidade, revelando melhores desempenhos e obtendo resultados satisfatórios. Na
tentativa de aprofundar a reflexão e análise do processo de ensino/aprendizagem
temos a perceção de que ninguém ficou para trás. Este é o lema do nosso trabalho: respeitar o ritmo de cada aluno, procurar que a aprendizagem fosse efetuada
de forma faseada com conteúdos do seu programa educativo individual (PEI) que
contemplam o seu desenvolvimento global, privilegiando o desenvolvimento
pessoal e social, a autonomia e o direito à felicidade no espaço educativo, com o
recurso aos Fantoches Bisnaus e respetivos materiais didáticos.
Na intervenção dos docentes (ensino regular/ensino especial/terapias)
existiu um trabalho de articulação de parceria e complementaridade entre
todos. O excelente clima em ambiente educativo; o trabalho colaborativo, o
acompanhamento individual ou em pares e as expressões Plástica e Dramática
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Figura 6 ∙ Representação gráfica de fantoches, a partir da
observação dos fantoches produzidos, os alunos realizam registos
gráficos para utilizarem na construção de histórias. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ A partir da construção das grelhas de apoio à narrativa,
os alunos realizam registos gráficos para utilizarem na construção
de histórias. Produção de narrativas. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ A partir da construção das grelhas de apoio à narrativa,
os alunos realizam registos gráficos para utilizarem na construção
de histórias. Produção de narrativas. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ A partir da construção das grelhas de apoio à narrativa,
os alunos realizam registos gráficos para utilizarem na construção
de histórias. Produção de narrativas. Fonte: própria.
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Figura 10 ∙ Representação gráfica de fantoches a
partir das quais os alunos passaram à construção de um
livro, onde os Fantoches são as personagens principais,
dando-lhes uma identidade. Fonte: própria.
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atuaram como veículo facilitador para outras aprendizagens curriculares mais
formais no domínio cognitivo. Ex: português.

Conclusões

Concluímos que este projeto levou os participantes numa viagem pelo mundo
fantástico dos Fantoches, partindo à sua descoberta como um dos mais fortes
meios de expressão e comunicação, construindo-os, dando largas à imaginação, escrevendo lenga-lengas, canções e histórias. Foi notório o empenho de
todos os participantes, nomeadamente, as crianças com dificuldades de socialização, pouca estimulação, baixa auto-estima, dificuldades no campo do imaginário bem como as que apresentam (NEEcp).
Cinco anos passados, as suas produções artísticas “cresceram consideravelmente” melhorando o sentido estético e incluindo uma observação mais detalhada. Revelaram igualmente um sentido de partilha, entreajuda e responsabilidade, na execução das actividades, de modo a ser possível concluir o projecto
“Construtores de Personagens e Fazedores de Histórias”. Traduziu-se ainda na
promoção do convívio escolar como factor determinante para a aprendizagem
de valores e atitudes elementares para a cidadania, afectividade e autonomia.
De acordo com Taille (2009:34) “é urgente à escola ser um local de repercussão,
ou melhor, espaço de reflexão sobre essa questão da vida que se quer viver”,
concluindo-se que, através das vivências, enriquecemos o nosso património,
levando-nos a um desenvolvimento pessoal e social mais equilibrado.
Foi possível chegar ao final do 1.º ciclo com a totalidade dos objetivos alcançados. Em síntese, à luz de uma Prática Reflexiva e com base no conhecimento
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7. Considerações Finais

Pretendeu-se responder às necessidades da amostra seleccionada, minimizando as suas dificuldades com a acessibilidade aos materiais criados, dando a possibilidade de caraterizar personagens e construir histórias em pé de igualdade,
contribuindo para um crescimento equilibrado e uma favorável integração na
comunidade educativa. Promoveu-se um apoio à reflexão sobre a cidadania na
escola, pois entende-se que esta continua a ser um espaço privilegiado de trocas
de saberes e vivências, mesmo estando a passar por inúmeras transformações.
Apoiou-se a “construção” de histórias onde Fantoches são as personagens principais, dando-lhes uma identidade. Considerou-se, no contexto das aprendizagens, o ritmo de cada aluno e as adequações curriculares. A sua funcionalidade
e capacidade justificam que a ação educativa assente na diferenciação pedagógica, motivação e envolvimento em situação de aprendizagem sendo benéfica.
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teórico-prático adquirido ao longo do projeto, podemos concluir que a Expressão Plástica/Português/Expressão Dramática, juntas deram as mãos e promoveram actividades facilitadoras de boas práticas de interdisciplinaridade, e
acesso ao currículo. Fazendo com que as histórias tecidas sejam demonstrativas
de uma escola dinâmica, criativa, aberta à mudança que ao introduzir nas suas
práticas educativas e lúdico-pedagógicas estratégias diversificadas e materiais
mais apelativos, beneficiou da educação pela arte, levando-nos a atuar de uma
forma mais intencional, sistemática e eficaz junto destas crianças com NEEcp.
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Resumo: Este artigo apresenta uma unidade de
trabalho desenvolvida com uma turma do 10º
ano de Desenho A. Trata-se de uma proposta
experimental, que cruza os campos do desenho
e da performance art, fundada numa perspetiva
antropológica da natureza do traço como gesto
primordial e simbólico, e com base numa visão
inclusiva do desenho como espaço de liberdade e
de possibilidades.
Palavras-chave: desenho / desenho gestual /
desenho inclusivo / experimentação / performance art.

Abstract: This article presents a work unity de-

veloped with a 10th grade school class in the discipline of Drawing A. It’s an experimental proposal
that crosses the area of drawing and performance
art, based on an anthropological perspective of
the traces’ nature as a primordial and symbolic
gesture, and based in an inclusive vision of drawing as a space of freedom and possibilities.
Keywords: drawing / action drawing / inclusive
drawing / experimentation / performance art.
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O corpo do traço/o traço
do corpo: o desenho como
registo do movimento
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Introdução
Desenhar nasce dessa vontade, da noção de que há zonas da existência que não se
oferecem à nossa compreensão sem um esforço que vença a inércia e que provoque o
gesto e a marca. (Rego, 2015: 17)
A criança de três ou quatro anos não reconhece como seu o desenho executado alguns
minutos antes; ela retira-se da obra depois de a ter produzido e concentra todas as
suas energias no gesto do momento. (Meredieu, 1974: 21)
Este gesto humano não é metafórico. O gesto é a energia viva que propulsa esta
unidade global que é o Antropos: vita in gestu. (Jousse, 1969: 53)

O desenvolvimento da unidade de trabalho O corpo do traço/o traço do corpo
surge por reconhecermos a importância da experimentação e os seus benefícios para o desenvolvimento dos alunos na disciplina. Encarando o desenho
como um espaço privilegiado de experimentação, a proposta aqui apresentada
pretende proporcionar ao aluno uma oportunidade de atingir por momentos
um estado psíquico que lhe permita fluir (Csikszenthmihalyi, 1990) e recuperar
o “gesto primordial” (Rego, 2015) de desenhar, riscando pelo simples prazer de
riscar, utilizando a música como facilitador e o corpo como meio potenciador
da expressão. Os exercícios propõem uma exploração do corpo e dos seus movimentos, as suas amplitudes, a sua bilateralidade, os seus limites. O que fica
no papel são grafias de movimentos, reações do corpo aos estímulos musicais.
Esta é uma experiência pedagógica que privilegia a dimensão psico-motora
do desenho, visto como pensamento em ação, cujo resultado será o testemunho
gráfico da tensão entre a liberdade do gesto, os limites do corpo e a expressão
de forças inconscientes. É uma proposta de total liberdade, onde o gesto é criador de formas novas e onde não existe uma forma certa ou errada: o que vier a
ser desenhado depende apenas das amplitudes biológicas do corpo e do estado
psíquico do aluno durante o processo.
1. O traço e o corpo: reflexões e práticas

Desde sempre o homem teve necessidade de riscar. A pulsão de deixar uma
marca precede mesmo a intenção de comunicar, como pode ser observado nos
primeiros rabiscos infantis, onde o mais importante é o prazer do gesto, o traço,
o processo de fazer. Nesse momento, a criança projeta-se na obra de tal forma
que se torna una com o que faz. “A observação de uma criança pequena a desenhar mostra bem que todo o corpo funciona e que a criança tem prazer nesse
gesticular.” (Meredieu, 1974: 21)
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É do reconhecimento da existência deste “gesto primordial” (Rego, 2015)
que nasce esta proposta de trabalho. Nas primeiras representações pré-históricas — meros sinais rítmicos abstratos —, nos desenhos infantis, nos desenhos
compulsivos dos artistas esquizofrénicos, nos tags contemporâneos que invadem o espaço urbano (onde o desenho, gestual, se sobrepõe à legibilidade do
texto), encontramos testemunhos desse impulso riscador, que traduz uma tensão psicológica: energia criadora em potência.
Este gesto de “natureza fundamentalmente antropológica” (Malysse, [sd]:
7) foi redescoberto e colocado em evidência pela arte do século XX a partir dos
anos 40. Se a materialidade e gestualidade do expressionismo abstrato e do
informalismo já revelam muito do processo da obra, a action painting procura
demonstrar o gesto da criação, muitas vezes dado a ver ao público através da
performance (Fluxus, Gutai).
A ideia de desenho performativo cruza os campos do desenho e da performance art: quando o movimento do corpo se transforma em desenho; quando o
ato de desenhar se transforma em ato performativo.
Este é um processo criativo que encontramos em trabalhos de artistas da
dança e das artes visuais, que evidenciam o caráter de ação do desenho: o traço é a marca da passagem do corpo nas obras de Richard Long A Line Made by
Walking (1967) e de Paul McCarthy, Face Painting — Floor, White Line (1972); em
obras de marcado caráter feminista Carolee Schneemann utiliza o corpo suspenso como máquina propulsora do registo gráfico em Up to and including her
limits (1973-1976), e Janine Antoni pinta o chão usando o seu cabelo como um
pincel em Loving Care (1993); na coreografia Violin Phase (1981) de Anne Teresa
De Keersmaeker, a bailarina move-se num chão de areia, criando um desenho
com os seus passos, enquanto Trisha Brown cria um registo gráfico do movimento improvisado sobre uma folha de papel em It’s a Draw (2002).
O registo gráfico como exploração dos limites do corpo é trabalhado por
artistas contemporâneos como Tom Marioni em Circle Drawing on prepared
Wall (2000), onde o gesto repetitivo do braço traça o desenho, ou nos Penwald
Drawings (2009-2013) de Tonny Orrico, que utiliza o corpo como um instrumento gráfico que gera desenhos de simetria bilateral ou radial, explorando
os limites do movimento e a sua repetição, em performances fisicamente exigentes e exaustivas. Um processo semelhante pode ser encontrado em Emptied
Gestures (2015) de Heather Hansen, que utiliza o movimento do corpo para criar
os seus “desenhos cinéticos”.
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Figura 1 ∙ Exercício individual. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Exercício a pares (espelho).
Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Exercícios individuais na parede.
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Exercícios individuais na parede.
Fonte: própria.
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Figura 5 ∙ Exercício em painel coletivo.
Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Resultado final dos exercícios individuais
na parede. Fonte: própria.
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Figura 7 ∙ Resultado final dos exercícios individuais
na parede. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Vista geral da sala com os exercícios
no chão e na parede a decorrer em
simultâneo. Fonte: própria.
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2. Enquadramento pedagógico

O conceito contemporâneo de desenho é elástico, eclético e em constante mudança. Esta experiência pedagógica pretende explorar sua dimensão experimental, que se insere na noção de campo expandido do desenho proposta por
Vasconcelos (2009) a partir do conceito de Expanded Field que Rosalind Krauss
(1979) aplica à escultura. Segundo Vasconcelos o desenho “aglutina” várias linguagens e perspetivas, materializando-se — e desmaterializando-se — através
de toda uma multiplicidade de estratégias artísticas. Neste contexto, a unidade
de trabalho aqui apresentada pretende colocar os alunos em contacto com práticas artísticas contemporâneas, compreendendo os seus processos.
Os alunos têm vindo ao longo do ano a estar envolvidos em atividades de
projeto e esta unidade proporciona-lhes uma experiência alternativa que promove, de acordo com o programa da disciplina, “uma aprendizagem baseada
na diversidade de experiências e atividades.” (Ramos et al. 2001:9) Para além
da dimensão gestual, os exercícios permitem experimentar escalas diferentes
de suporte e vários tipos de materiais riscadores.
Pretende-se assim levar os alunos a superar algum constrangimento do traço e adquirir maior segurança e desenvoltura no desenho, contribuindo para o
desenvolvimento de uma expressão gráfica pessoal.
Paralelamente, é uma proposta que contribui para o desenvolvimento sócio-afetivo dos alunos, potenciando o desenvolvimento de valores e atitudes
positivas. Os exercícios propostos privilegiam a expressão psico-motora e apelam ao envolvimento emocional e físico dos alunos no processo de trabalho. A
aula transforma-se num espaço lúdico, de partilha e de inclusão.
3. Desenho como lugar de possibilidades

O desenho é por natureza uma área inclusiva e integradora, “campo da inserção e da
assimilação da diferença” (Ramos et al. 2001: 3). A existência de uma aluna com necessidades educativas especiais criou a necessidade de pensar em práticas pedagógicas inclusivas, capazes de assegurar a participação ativa e o sucesso de todos os alunos. Os exercícios desta unidade de trabalho proporcionam à aluna uma oportunidade de total inclusão, permitindo-lhe corresponder a todos os objetivos propostos.
Como exemplo de uma proposta de trabalho integradora e inclusiva, destacam-se os estudos de caso de Sally Barker Drawing with the whole body e Sensory
awareness (2009). Estes projetos são performances transdisciplinares e colaborativas com vários públicos diferentes, que colocam questões sobre a importância deste tipo de experiências no desenvolvimento da consciência sensorial
e do seu impacto nas aprendizagens dos alunos com necessidades educativas
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Figura 9 ∙ Aluna a realizar o exercício
no chão. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Resultado final do exercício
no chão. Fonte: própria.
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especiais. Segundo Barker, estas atividades podem ajudar a trabalhar aptidões
físicas — coordenação motora, consciência do corpo, descontração — e potenciam a relação e a comunicação entre os participantes, contribuindo de forma
positiva para o desenvolvimento cognitivo dos alunos
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4. O corpo do traço/o traço do corpo: planificação e operacionalização

A unidade de trabalho foi planificada para se desenvolver em quatro blocos horários de 90 minutos, onde os alunos vão sendo conduzidos progressivamente
à exploração de suportes de maiores dimensões. A proposta de trabalho é apresentada com um breve texto que coloca esta pergunta: o que há em nós — todos
— que nos leva a ter esta necessidade primordial de comunicar riscando?
Os alunos são assim transportados para o exercício através de uma interrogação, que fica no ar; depois da experiência dos exercícios, a pergunta continuará na mente deles; inicia-se aí o verdadeiro processo de reflexão.
São mostrados exemplos de artistas plásticos que trabalharam o desenho
através de uma exploração dos limites do corpo, bem como vídeos que documentam o processo. Segue-se a primeira série de exercícios: um exercício individual;
um exercício dois a dois onde cada aluno irá espelhar os movimentos do colega
que está à sua frente. Os resultados dos primeiros exercícios podem ser observados na Figura 1 e Figura 2.
No segundo bloco de aulas é colocado papel de cenário nos painéis das paredes: três painéis individuais, que podem ser observados na Figura 3 e Figura 4;
um painel maior a todo o comprimento da outra parede da sala é ocupado por um
grupo de alunos, como mostra a Figura 5. Neste painel, pede-se aos alunos que
interajam no espaço uns dos outros. A Figura 6 e Figura 7 mostram dois exercícios
individuais finalizados.
No terceiro bloco de aulas continuam os painéis individuais e é colocado papel
de cenário a cobrir o chão. No chão ficam quatro alunos de cada vez, que se vão
substituindo. A imagem da Figura 8 mostra uma vista da sala durante o decorrer
dos exercícios de parede e de chão em simultâneo; na Figura 9 é possível observar uma aluna durante o processo de desenhar no chão. O papel do chão nunca é
substituído, ficando o registo sobreposto, como pode ser observado na Figura 10.
Os exercícios recorreram a vários tipos diferentes de materiais riscadores
(lápis de cera Waldorf, grafite, lápis de cor e esferográfica preta nos exercícios
do chão). Todos os exercícios foram registados em fotografia e vídeo, com o objetivo de realizar um pequeno filme que documenta o processo. Após a visualização do filme, os alunos são interrogados sobre a experiência e as entrevistas
são também filmadas.
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A adesão dos alunos à proposta de trabalho foi muito satisfatória, com reações de
entusiasmo e uma participação ativa em todos os exercícios. Alguma inibição inicial por parte de alunos mais tímidos cedo deu lugar a uma atitude descontraída.
Os registos gráficos resultantes dos exercícios revelam o envolvimento
emocional e físico em todo o processo. A maior parte dos desenhos apresentam
uma marcada simetria bilateral e em alguns desenhos realizados no chão nota-se uma simetria radial, o que pode estar relacionado com o facto de os alunos
terem assistido aos vídeos das performances de Heather Hansen e Tony Orrico.
Este facto chama a atenção para o poder dos clichês, mesmo num trabalho onde
é dada total liberdade de ação.
Esta proposta de trabalho mostrou-se inclusiva, tendo a aluna com necessidades educativas especiais participado em todos os exercícios, completamente
integrada na turma e com resultados finais semelhantes aos de outros alunos.
Quando questionados sobre o exercício, todos os alunos (à exceção de um)
afirmaram ter gostado — e a maior parte gostou mesmo muito. A palavra “liberdade” é a mais utilizada quando se lhes pede que descrevam o exercício e o que
gostaram nele: porque não sentiram a pressão de ter que corresponder a uma
proposta de trabalho com regras específicas e não se sentem avaliados por fazer
bem ou mal; por causa das dimensões, que permitiram maior amplitude de movimentos. A maior parte dos alunos nunca tinha trabalhado na parede ou no chão,
e salienta esse aspeto, utilizando muitas vezes as palavras “experiência” e “diferente”. Três alunos fazem a comparação com os desenhos infantis e com o facto
de as crianças riscarem as paredes.
Quase todos os alunos ficaram satisfeitos com os resultados finais e pensam
ter correspondido aos objetivos do exercício, afirmando que conseguiram não
pensar, “desligar a mente” e sentir a música durante alguma parte do tempo, e
que essa experiência foi significativa para eles. Porém afirmam que não conseguiram atingir este estado na totalidade do exercício: por vezes desconcentravam-se a falar, ou a ver o trabalho dos colegas e a estabelecer comparações; afirmam
também que é difícil não ir avaliando o desenho à medida que surge e, principalmente na fase mais avançada do exercício, não tentar controlar as formas. Os
exercícios em que afirmam ter conseguido maior concentração foram os desenhos individuais na parede.
Alguns alunos revelaram ter sentido uma insegurança inicial, por não saberem se estavam a corresponder ao pretendido, mas depois observaram os colegas e perceberam que eles estavam a fazer o mesmo que eles. Os alunos menos
satisfeitos com o resultado final afirmam que sentiram inibição e dificuldade em
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“desligar”. Apenas uma aluna manifestou resistência em relação ao exercício:
“gosto de ver mas não gostei de participar; não é a minha área, não gosto de abstrato; não me libertou; não consigo desligar.” Em contraste, outra aluna afirma
que foi a proposta de trabalho de que mais gostou neste ano, precisamente por
lhe permitir fluir e libertar-se. A técnica para não pensar, afirma, é fechar os olhos
e concentrar-se na música.
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Resumo: Este artigo propõe tratar das cres-

Abstract: This work discusses the transformations

centes formas de ocupação que envolvem a
cena cotidiana e as experiências locais nos
trabalhos exibidos na XI Mostra de Desenho e
Artes Visuais do Colégio Pedro II, organizado
e promovido pelo Espaço Cultural da mesma
instituição. Esta exposição, já tradicional neste
ambiente escolar, formada por trabalhos do
ano letivo anterior de diversas faixas etárias,
percebe-se cada vez mais aberta à diversidade e às possibilidades de formas de expressão artística que dialogam com os saberes
endógenos e afetos de diversos campi e campus do colégio, promovidas pelas propostas
pedagógicas em colaboração com o repertório cultural trazidos pelos alunos, ajudando
a romper com as “linhas abissais” e abordagens canônicas em artes.
Palavras-chave: terrenos-cotidianos / pensamento pós-abissal / intersingularidades
culturais.

of school space as a result of a process of teacher
training, with children’s drawing as the central
element. We will analyze the approach offered to
the children, considering the space of the school
and its graphic representations, observing the
changes of the educators’ gaze. The results show
us the importance of the presence of the trainer
in the school space.
Keywords: daily-lands / post-abyssal thinking /
cultural inter-cultural differences.

1. Intersingularidades culturais e o pensamento pós-abissal na XI Mostra
de Desenho e Artes Visuais do Colégio Pedro II
Dentro desta diversidade, a exposição propõe diálogo com as propostas, criando um
caminho que envolve o homem, a natureza, a cidade e o cotidiano.
(Trecho do texto curatorial da XI Mostra de Desenho e Artes Visuais do Colégio
Pedro II)

Os trabalhos da XI Mostra de Desenho e Artes Visuais, inaugurada em 24 de
abril de 2017 e franqueada a visitação durante todo o mês de maio no Hall de
exposições do Espaço Cultural localizado no bairro de São Cristóvão na cidade do Rio de Janeiro, revelam indiscutivelmente um novo momento do Colégio
Pedro II. Oportuniza-se na edição desta mostra já tradicional de muitos anos
envolvendo os segmentos iniciais da Educação Básica ao Ensino Médio, um
encontro especial com nós mesmos, aquilo que nós chamamos aqui de terrenos-cotidianos, explicitadas nas ações pedagógicas em Artes Visuais desenvolvidas
no Pedrinho e no Pedrão — conforme tratamento afetivo consignado à formação oferecida às crianças e aos adolescentes deste colégio brasileiro composto
de inúmeras realidades. São sintomas robustos deste momento de abertura a
referenciais e testemunhos presentes nesta mostra que denotam “a prosa do
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Figura 1 ∙ Visão geral da XI Mostra de Desenho e Artes Visuais no
Hall de Exposições do Espaço Cultural. Fonte própria.
Figura 2 ∙ Trabalho desenvolvido pelos alunos do Campus
do Engenho Novo I, valorizando a cultura popular, utilizando como
fonte de inspiração a Folia de São Gonçalo. (Fonte própria).
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mundo” (Certeau, 2014:67) e uma aproximação com o pensamento pós-abissal
(Santos & Menezes, 2009:32).
O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Consiste num sistema
de distinções visíveis e invisíveis. Sendo que as invisíveis fundamentam as visíveis.
As distinções invisíveis são estabelecidas através de linhas radicais que dividem a
realidade social em dois universos distintos: o universo deste lado da linha e o universo
do outro lado da linha. (...) A luta pela justiça social global deve, por isso, ser também
uma luta pela justiça cognitiva global. Para ser bem sucedida, esta luta exige um novo
pensamento, um pensamento pós-abissal. (Santos & Menezes, 2009:32)

Caracterizando tal quebra de paradigma, já anunciada na instituição há
algum tempo nos diversos contextos geográficos neste amplo ambiente escolar, no tocante aos processos desta disciplina que mexem com a visualidade e
a imaginação dos alunos, podemos elencar, na oportunidade ora em foco, por
exemplo: trabalhos inspirados na Folia de São Gonçalo, no Projeto Morrinho, nos
Painéis do Profeta Gentileza, envolvendo conjuntamente, repertórios extraídos
da cena urbana e do cotidiano diário dos educandos expresso de diversas formas, como nas produções voltadas para o movimento político e histórico de
âmbito nacional e estudantil, vivido pelas escolas públicas brasileiras em 2016,
inspirando o trabalho “Arte em Ocupação!”, desenvolvido pelos alunos do
Campus Centro, sob a regência da professora Greice Cohn. Neste trabalho, podemos ter acesso aos seguintes depoimentos: “O conceito central do meu trabalho foi a liberdade (ou a falta dela) dentro do âmbito escolar após a ocupação
estudantil” ou “Nós tentamos representar o clima de aprisionamento durante
a ocupação...”. Trata-se de uma videoinstalação onde os próprios emblemas do
Colégio Pedro II se encontram dentro de uma gaiola cujas sombras são projetadas sobre as imagens captadas durante a cena política do citado movimento estudantil, constituindo um discurso hibrido entre suportes escolhidos, de modo
semelhante ao que o artista mineiro Eder Santos desenvolvera em sua poética.
Em um outro exemplo, podemos ver um labirinto com o formato do emblema
do colégio, com um aluno representado ocupando o centro deste trabalho de
cunho também conceitual. Em ambos os casos, uma inversão panóptica perante o pensamento de Michel Foucault (2009).
Enfim, reunidos em distintos eixos temáticos, tais encaminhamentos pedagógicos em artes, promovem, neste cenário expositivo, uma tônica substancialmente diferente que deixam a hegemonia da História da Arte Oficial, sem
o protagonismo observado em algumas das edições anteriores. Assim, a Ocupação aqui também pode ser lida como uma forma de se chamar atenção para
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uma educação dialógica e transformadora, questionando sua dimensão “adultocêntrica”, de modo a ativar e reivindicar um ensino em artes distante da ideia
de mero ‘treinamento técnico’.

Parece estar claro para todos os que visitaram e tiveram contato com esta
mostra, o grau elevado do reconhecimento e da expansão dos repertórios artísticos que contemplam os saberes endógenos e o mundo de acontecimentos
políticos e culturais que cercam a realidade brasileira em dialogo com as especificidades de cada bairro carioca, nos aproximando das manifestações estéticas
de diferentes contextos sociais, ajudando a validar e a refletir sobre as linguagens que se unem a vida diária, às expressões e práticas de natureza imaterial
do nosso país, se colocando sensível aos fenômenos do cotidiano, onde a cultura popular, a afrobrasilidade e o pensamento ameríndio aparecem de modo não
periférico, não se colocando, portanto, condicionados ao passado, mas segundo uma abordagem que as situa na contemporaneidade. Em atenção à “Ecologia dos Saberes” e às “Epistemologias do Sul” (Santos & Menezes, 2009), tal
edição da Mostra de Desenho e Artes Visuais reúne na diversidade dos fenômenos estéticos que se relacionam com o mundo do aqui e agora, equilibrando
e respeitando as contribuições culturais de diversos povos e comunidades humanas, com suas respectivas mitologias, entendimentos, temporalidades, visualidades, oralidades e cosmogonias, formando um apanhado significativo do
rico ambiente pedagógico proporcionado por esta disciplina, integrado a uma
perspectiva de validação dos aspectos culturais historicamente invisibilizados,
não obstante, agora, defendidos e pronunciados...
Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modifica-lo. O mundo pronunciado,
por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles um
novo pronunciar. (Freire, 2014b:108)

Neste sentido, cada um dos eixos desta exposição promove, conjuntamente
ao trabalho de mediações — como se verá adiante — a possibilidade de um programa de desenvolvimento da autoestima dos estudantes, na medida, em que,
valorizando diferentes produções e testemunhos artísticos de diversas comunidades humanas em articulação com as realidades/identidades dos educandos,
também cria-se espaço para se trabalhar com as questões sobre moradia, gênero e costumes, envolvendo a arte pública e a cultura visual, entre outros temas
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É por isso que transformar a experiencia educativa em puro treinamento técnico
é amesquinhar o que de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu
caráter formador. (Freire, 2014:34)
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Figura 3 ∙ Detalhe de uma das mediações realizadas
pelo Professor Alexandre Guimarães junto aos
alunos do Campus de São Cristóvão I, durante a XI Mostra
do Departamento de Desenho e Artes Visuais do Colégio
Pedro II. Fonte própria.
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Figura 4 ∙ Alunos do Pedrinho de São Cristóvão I
interagindo com a obra “Fome de Quê?” , realizada pelos
alunos do Pedrão de Duque de Caxias.
Figura 5 ∙ “Painel ‘Cidade, Som, Cor e Movimento’
desenvolvido pelos alunos do Campus de Duque de Caxias”.
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significativos e socialmente urgentes à cena visual contemporânea, apresentando-se como alternativa ao pensamento hegemônico e mercadológico. Desse modo, o Espaço Cultural, conjuntamente à produção ora apresentada acaba
tornando a educação em artes, uma ideia de cunho participante, viva e horizontal. Ao mesmo tempo, conforme se busca aqui mostrar, a exposição chama
atenção para a uma perspectiva simétrica e libertadora, promovendo diálogos
férteis com novos paradigmas que valorizam o pensamento pós-abissal (Santos,
2009), ampliando os modos de entendimento sobre as manifestações artísticas
e as formas-signo do mundo.
Entre as diversas abordagens de cunho anti-hegemônico, podemos ver proposições reflexivas que tratam sobre as diferenças no ambiente escolar, como
observa-se no vídeo “Lavando preconceitos”, onde alunos do quinto ano do Ensino Fundamental do Campus do Engenho Novo I tornaram-se desencadeadores de uma reflexão importante sobre o convívio escolar sadio junto às relações
humanas vivenciadas no exercício de sociabilidade dentro do colégio. Não obstante, também podemos estender tal exemplo por um outro viés interpretativo:
pensar sobre os lugares possíveis junto as abordagens do Ensino da Arte. Assim,
“Lavando preconceitos”, que em seu início nos mostra o emblema do Colégio
Pedro II chocalhando ao som do ruído semelhante ao de uma máquina de lavar,
pode ser lido também como um exercício para se despir das visões do pensamento abissal (Santos & Menezes, 2009:32) que muitas vezes recaem sobre os
repertórios e conteúdos estéticos considerados não-hegemônicos. Dissociados
das lentes e das temporalidades que somente enxergam a arte pela linearidade e pela historicidade hermética, hierárquica e formalística na promoção dos
movimentos artísticos estabelecidos/fortalecidos pelo paradigma colonizador
do Norte Global, tais trabalhos evocam e reivindicam, ao contrário, maior espaço para o âmbito social junto as práticas pedagógicas em artes. O final deste
criativo vídeo coletivo, insiste na ideia “Somos múltiplos, somos plurais!”, tal e
qual o planeta, tal e qual o Colégio Pedro II. Com efeito, na oportunidade desta
mostra, um grande conjunto de proposições, provocações e aproximações estéticas nos devolvem um mundo problematizado (Freire, 2014:108) com situações
que nos fazem refletir sobre as possibilidades de aberturas significativas junto
às práticas pedagógicas do Ensino da Arte. Ao se aliarem e não abrirem mão da
cena cotidiana, tais trabalhos se irmanam ao que Boaventura de Sousa Santos
chamou de ecologia dos saberes (Santos & Menezes, 2009).
A proposta de Santos assenta numa afirmação positiva da diversidade dos saberes
existentes no mundo. A caracterização dos diferentes saberes e modos de conhecer

Campus Centro, Campus Duque de Caxias, Campi Engenho Novo I/ II,
Campi Humaitá I/ II, Campus Niterói, Campi Realengo I/ II, Campi São Cristóvão, Campi Tijuca I/ II compõe em si valiosíssimo tecido geossocial, arregimentando diversos repertórios da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro,
multiplicados também pelas inúmeras realidades socioculturais específicas de
cada local de moradia dos educandos e professores. O Colégio Pedro II, portanto, possui uma diversidade de mundos, expressa na geografia heterogênea da
localização de seus campus e campi, bem como nas localidades de bairros onde
alunos e professores habitam. Nas mediações, por exemplo, feitas com as turmas do Pedrinho e do Pedrão, costuma-se perguntar qual o bairro onde vivem
cada um dos educandos. Os bairros quase nunca se repetem, temos alunos de
Marechal Hermes, Barreira do Vasco, Benfica, São Cristóvão, Penha, Madureira, Meier, Engenho Novo, Vila Valqueire, Nilópolis, Vicente de Carvalho, Caju,
Nova Iguaçu, Olaria, o que traduz uma verdadeira ocupação de pertenças afetivas na cidade do Rio de Janeiro. Sem ignorar este vasto repertório, o que parece
evidente nesta mostra é que os alunos vêm se tornando cada vez mais sujeitos
destas ações, emprestando conjuntamente às propostas, suas singularidades e
visões de mundo, nisso, uma forte ideia de autoria, conforme pode-se ver em
inúmeros retratos desta exposição. No jogo da “caixa-boneco”, por exemplo, a
graça é misturar cada uma das partes, formando novos e improváveis corpos,
rompendo-se com o encaixe “correto” e incorporando situações hibridas. A adesão e a inclinação às temporalidades do mundo mundano parecem evidentes
nesta mostra. A pipa, por exemplo, uma das brincadeiras favoritas entre os moradores do Rio de Janeiro, reivindica também seu lugar de destaque nesta mostra, cuja proposta era identificar brincadeiras antigas e contemporâneas. Conjuntamente aos trabalhos feitos de recorte e colagem, foi possível ler o seguinte:
No cruzar de muitas pipas
rabiolas vão bailando
eu empino os papagaios
meus sonhos realizando
e meu sonho voando na linha do carretel
Vai levando a alegria
feita de cor e papel.
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e a definição de suas condições da sua validação passam, nesta concepção, por um
caminho que recusa a ambição legislativa da epistemologia e a possibilidade de
qualquer forma de soberania epistémica. (Santos & Menezes, 2009)
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Nesta exposição, assim, dobras se desdobram em inúmeros terrenos-cotidianos, cumprindo lembrar que a curadoria, composta por uma equipe de professores de Artes Visuais, conforme fora recebendo os trabalhos dos diversos
campi/campus do Colégio Pedro II, logo foi percebendo que poderia valorizar
mais os eixos temáticos e, portanto, não se decidiu por separar pelos bairros e
localidades do colégio, preferindo criar núcleos de aproximação comuns que
permitissem a visualização das intersingularidades culturais pertinentes a cada
produção. Preciosidades que nos tiram do lugar de cegueira sobre nós mesmos,
ajudando a descobrir quem somos, nos tornando mais conscientes de nossas
identidades, subjetividades e potencialidades. Em artigo publicado e apresentado no congresso Matéria-Prima em 2015, já sublinhava a importância desta
preocupação:
A experiência no terreno educacional em artes pode ser extremante rica se inspirada
pelas experiências do cotidiano. Evidentemente que são muitos os exemplos que
envolvem aspectos significativos da vida diária, flagrantes na iconografia e na
temática de inúmeras obras e expressões artísticas elaboradas ao longo dos tempos,
como se sabe, em diversos âmbitos geográficos e culturais, que podem ser trabalhadas.
Entretanto, não basta. É necessário abraçar, para além dos currículos herméticos
e programas já existentes, as vivências dos educandos. Incorporar e trazer tais
contribuições para a centralidade das aulas é movimento fundamental, na medida
em que, ao participarem do convívio articulado com cada uma das situações
pedagógicas propostas, não haja o risco da prática educacional se converter em
uma farsa (Freire, 2013 — 15ª ed.; p.127), uma traição às comunidades humanas.
(Guimarães, 2015:191)

Esse universo tão rico e diverso, se multiplica neste cenário de mediações e
exibições de trabalhos, estabelecendo uma rede de repertório que se misturam
com as obras. Acolhendo esta ideia de misturas, alunos são convidados a interagir com o trabalho. “Em qual casa habito?”, o resultado híbrido, serve como
metáfora deste transito de intersingularidades...
A atividade artística constitui não uma essência imutável, mas um jogo cujas formas, modalidades e funções evoluem conforme as épocas e os contextos sociais.
(Bourriaud, 2009)

Nicolas Bourriaud ao nos trazer o conceito de estética relacional à tona em
fins da década de 1990, acaba nos despertando também a possibilidade de
pensar um ensino da arte também como um extenso campo relacional, onde
as relações humanas sejam tão ativadas quanto o ambiente colaborativo de
trocas, conforme vemos também nas produções de Hélio Oiticica e Lygia Clark, se aproximando, portanto, de como o teórico e crítico de arte aqui evocado

O espaço estaria para o lugar como a palavra quando falada, isto é quando é percebida
na ambiguidade de uma efetuação, mudada em um termo, que depende de múltiplas
convenções, colocada como ato de um presente (ou de um tempo), e modificado pelas
transformações devidas a proximidades sucessivas. (...) Em suma, o espaço é um
lugar praticado. Assim como a rua geometricamente definida por um urbanismo é
transformada em espaço pelos pedestres. (Certeau, 2014:184)

2. Pedrinho e Pedrão nas mediações da XI Mostra
de Desenho e Artes Visuais

Quando os estudantes do 1º Segmento do Ensino Fundamental do Pedrinho
(campus São Cristóvão I) entram no Espaço Cultural do Colégio Pedro II para
visitar a XI Mostra de Trabalhos de Desenho e Artes Visuais, são recebidos com
a seguinte pergunta: Quem são os artistas dessa exposição? A esta questão, um
aluno do 2º ano do ensino fundamental respondeu imediatamente: “Você!” referindo-se a professora-mediadora do Espaço Cultural. A resposta do estudante de sete anos de idade mostra que ele ainda carrega consigo a noção de que os
“artistas” que produzem e expõem “obras de arte” são os adultos. Logo, porém,
eles percebem que nessa exposição, os artistas são eles mesmos. É este um dos
principais propósitos do trabalho de mediação proposto pelo Espaço Cultural.
Nas palavras da professora de artes Natália Regina Brito da Silva , que atua
no 4º ano do Campus São Cristóvão I:

151
Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

percebe o caráter dialógico que envolve diversos contextos sociais e culturais
no exercício de entendimento da produção contemporânea. Nesta exposição,
as intersubjetivades identificadas por este texto acontecem em vários níveis:
nas dinâmicas e nas propostas pedagógicas em si, desencadeadas por cada
trabalho realizado; nos estímulos promovidos pela expografia desta mostra e,
finalmente, pelas formas de mediação promovida pela equipe de professores
do Espaço Cultural junto as turmas, momento em que estes três níveis se potencializam em muitas redes de intersingularidades, permitindo que possamos chamar também tais encontros de terrenos-relacionais-cotidianos. Assim,
não nos parece que estejamos mais em um momento da autonomia da forma
conforme apregoara a modernidade em seu passado, mas no momento das formas-mundos, das formas em diálogo com diversos ângulos de mundos possíveis
(Cauquelin, 2011), a promover um outro sentido para o Ensino da Arte, onde os
cotidianos se misturam, se colocando em trânsito, em um espaço para imaginação sem fim, se aproximado da ideia de espaço e de lugar praticado de Michel
de Certeau...
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Quando mencionei o fato de ser trabalho de alunos e alunas de Todos os campi,
eles simplesmente entraram numa euforia, e assim, sentiram-se devidamente
contemplados. (...) Ao encontrarem suas peças expostas, acabaram se encantando com
a exposição e assim quiseram explorar cada vez mais as peças que foram produzidas
por outros alunos e alunas. Diziam: — “Olha o meu trabalho aqui!”; — “Ei tia, vem
ver o meu!”; — “Eu me achei, mas não achei meu amigo.” (Silva, 2017).

A importância disso, é que, em grande parte, a visão que se apresenta no
contexto escolar acerca do repertorio cultural dos alunos; suas produções estéticas, suas eleições visuais, seus modos de ver e de expressarem-se ainda é
mediada pela ideia de dominação cultural, fazendo com que as produções
infanto-juvenis sejam vistas como menores. Em sentido oposto, no Pedrinho,
procura-se intencionalmente,
Diluir hierarquias entre as formas de conhecer o mundo e de agir nele (...), ou seja,
nenhuma expressão artística e cultural, no ensino da arte, no Primeiro Segmento,
no Colégio Pedro II, é mais ou menos “importante”. Cada uma tem seu “lugar no
mundo”, assim como estudantes e docentes que criam, experimentam e compartilham
neste contexto (Colégio Pedro II, 2017).

Seguindo este direcionamento, questiona-se fortemente a exclusividade da
“universalidade” da arte e das produções artísticas, quando perfiladas e valorizadas apenas no que diz respeito às suas contribuições para a retórica e o universo normativo moderno da História da Arte. Assim sendo, são privilegiados
os espaços concedidos às múltiplas experiências estéticas de cada aluno, em
detrimento dos grandes relatos hegemônicos da história da arte canônica.
Neste sentido, a proposta pedagógica para o ensino de Artes do 1º Segmento
do Ensino Fundamental do “Pedrinho” pode ser definida como dialógica. Sendo desta forma definida no Plano Político Pedagógico Institucional do Primeiro
Seguimento do Ensino Fundamental:
Diálogo: esta palavra define os processos metodológicos no ensino da arte realizados
neste segmento da Educação Básica. Conhecimentos que as crianças apresentam
nas aulas: sua “bagagem cultural”, aspectos de seu cotidiano (intra e extraescolar),
características do bairro e das famílias, componentes étnicos, raciais, de gênero,
dentre outros, permeiam as discussões, a criação e a experimentação; mediados por
imagens, textos, conversas, vídeos, notícias, técnicas, manifestações culturais, obras,
objetos e ações artísticas. A “voz” das crianças é valorizada o tempo todo. (Colégio
Pedro II, 2017).

Esta abordagem politico-pedagógica vai de encontro à utilização do Espaço Cultural como um lugar de valorização do repertorio cultural dos alunos em

cria espaços livres (…) e favorece um intercâmbio humano diferente das ‘zonas de
comunicação’ que nos são impostas; isto é, cria espaços que permitem ao espectador
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diálogo com as propostas pedagógicas em artes desenvolvidas pelos diversos
campi do Colégio Pedro II. É o que vemos na XI Mostra de Trabalhos de Desenho e Artes Visuais de 2017, onde estão expostos objetos artísticos produzidos por alunos desde o ensino fundamental até o ensino médio. Dessa forma,
o Espaço Cultural pretende ser uma extensão das salas de aula como espaço de
aprendizagem e de conhecimento em artes.
Em algumas mediações, quando perguntado aos alunos o que estavam
achando daquilo que estavam vendo, respondiam: a exposição está “diva”,
“chiquérrima”, “megalinda”, que aqui em Portugal poderia ser traduzida com
o superlativo das expressões “giro” ou “fiche”! Neste sentido, os alunos, logo
em uma primeira mirada, já identificavam como algo de natureza esteticamente potente, mas costumam se espantar mais ainda, quando lhes é revelado que
tais trabalhos são realizações dos próprios alunos.
Um dos trabalhos expostos — uma instalação com dois painéis representando o contraste urbano da cidade do Rio de Janeiro (entre os bairros ricos do
cartão postal e os bairros e comunidades da periferia) ao lado de uma representação das favelas cariocas feita de argila produzida no próprio Pedrinho em
2016 — chamou muito a atenção dos jovens estudantes ao abordar o espaço da
cidade e os bairros onde eles moram. Estas foram algumas falas e reações dos
alunos colhidas pela equipe de artes do campus São Cristóvão I durante visita
à exposição: “Nossa, esse bairro é longe!”; “Olha, você mora perto de mim!!”;
“Tio, esse lugar é aonde?”; “Isso aí é a favela.”.
Por meio destas falas, podemos estabelecer reflexões junto aos estudantes
abordando a construção de memórias e a valorização das identidades a partir
dos vínculos e laços afetivos encontrados no espaço habitado e as formas de
se entender esteticamente a cidade. Para este trabalho, é importante dar atenção às questões emotivas e afetivas de modo a abrir “espaços de visibilidade e
identidade” (Aguirre, 2011:73), considerando à diversidade dos usos e das experiências estéticas, incluindo os relacionados ao afetivo e ao sensível. De um
ponto de vista educativo, interessa dessa experiência é sua capacidade para se
converter em detonante da transformação pessoal de seus usuários, tanto enquanto produtores como receptores.
O caráter fundamental que pode ser atribuído à Mostra de Trabalhos de Desenho e Artes Visuais no Espaço Cultural do Colégio é que esta, como observa
Bourriaud:
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desfrutar de uma relação intersubjetiva e desinteressada, de uma qualidade de
tempo-espaço não só diferenciada mas, sobretudo, compartilhada, onde espectador
é convertido em “participador” da obra — o que faz dele, cumpre citar, um elemento
fundamental para o resultado das obras, uma vez que é a sua interação com elas que
define a estrutura do evento. O valor dessa arte está, pois, na tentativa de libertar-se
dos esquemas sociais padronizados - disciplinados pela comunicação de massa - e
produzir modelos alternativos de relações (Bourriaud, 2009).

Dessa maneira, as experiências e repertórios individuais são colocados a
serviço da construção de significados coletivos, o que faz com que a participação do público/artistas seja um fator-chave na ativação ou efetivação de tais
propostas. Por meio do trabalho de mediação e de tradução desenvolvido pela
equipe de professores do Espaço Cultural, são valorizadas as relações que os
trabalhos dos alunos estabelecem em seu processo de realização e de exibição.
A mediação é então entendida como um processo relacional, construído em sua
essência, no diálogo com o outro, nas potencialidades do cotidiano e do ordinário. Não produz “ensinamentos”, mas sim acontecimentos.
Assim aconteceu na mediação estabelecida com a instalação “Fome de
Quê?”, onde os alunos puderam interagir com a obra de acordo com as orientações dos professores/mediadores do Espaço Cultural. A instalação interativa
é constituída de inúmeras marmitas descartáveis de alumínio penduradas no
teto com fios de nylon. Dentro das marmitas que estão abertas, vemos bilhetes escritos com a resposta de outros alunos para a questão proposta pelo título
do trabalho: “Você tem fome de quê?”. No trabalho de mediação os visitantes
são instigados a buscar responder a mesma indagação. Algumas das respostas
dos alunos do 2º ano do ensino fundamental foram: — “De macarrão!”; — “De
bola!”; — “Do meu Avô”; “De brincar”... Em geral, as respostas começam por
itens relacionados à comida e chegam a valores de bem-estar social.
Falas como estas são processadas na dinâmica de mediação e podem ser levadas para a sala de aula de modo a aprofundar a compreensão sobre os processos de subjetivação que operam na produção de identidades, na formação de
sujeitos, na necessidade de nossos estudantes de dar sentido ao mundo em que
vivem e as suas próprias experiências.
3. Considerações “finais”

Na oportunidade do VI Congresso Internacional Matéria-Prima no ano de 2017,
esperamos ter contribuído para o debate do terreno em pedagógico em artes,
no que tange a reflexão que chama o cotidiano às práticas pedagógicas. Assim,
o presente artigo, buscando se aproximar do conceito de estética relacional de
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Nicolas Bourriaud, da Invenção do cotidiano de Michel de Certeau e do pensamento pós-abissal de Boaventura de Souza Santos, também se interessou em
manter interesse na articulação com as práticas desenvolvidas junto a recepção
dos alunos e professores diante destes trabalhos, durante as visitas mediadas
neste núcleo educacional, abrindo o calendário do ano presente ano letivo. Mais
uma vez, lembramos, não basta a História da Arte Oficial, é preciso nos ligarmos
aos repertórios dos alunos e as manifestações culturais historicamente invisibilizadas, estabelecendo um ensino dialógico, crítico e transformador. A riqueza
desta exposição parece residir no convívio, nos trânsitos das intersingularidades
dos vários terrenos-cotidianos ora apresentados, aos quais os oferecemos aqui
uma pequena mostra, como um presente aos colegas deste congresso...
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Resumo: Criámos histórias sem lápis, papel,

Abstract: We created stories with no pencils,

tintas ou pinceis, mas cheias de cor, luz, sombra, corpo e imaginação que se animaram e
projetaram, numa oficina que parte da biografia do artista Almada Negreiros e se centra em
três lugares chave da sua vida: Lisboa, Paris
e Madrid. A partir do imaginário do artista,
nasceram histórias mescladas de realidade e
ficção que foram ilustradas e contadas em animadas projeções de cor, luz e sombra.
Palavras-chave: artista / biografia / histórias
/ animação / projeção.

paper, paints or brushes, but full of color, light,
shadow, body and imagination that were animated and projected, in a workshop that starts with
Almada Negreiros biography and focuses on three
key places of his life: Paris and Madrid. From the
artist’s imagination, mixed stories of reality and
fiction emerged that were illustrated and told
in lively projections of color, light and shadow.
Keywords: artist / biography / stories / animation / projection.

Com quantas luzes se tece uma história? Serão as sombras nossas amigas? Como
poderemos criar uma história sem lápis nem papel, sem tintas nem pincéis, mas cheia
de cor, luz magia e imaginação?
Propomos-te partir à descoberta das lanternas mágicas de Almada Negreiros e,
inspirando-nos nas obras da Coleção, explorar diferentes formas de trabalhar a luz,
a cor e a sombra, com o objetivo de criar histórias capazes de se mostrar ao mundo!
Vamos construir a nossa lanterna mágica?
A partir da exposição de Almada Negreiros: uma maneira de ser moderno, e obras
de ambas as coleções, iremos recuar aos primórdios do cinema e explorar diferentes
técnicas e materiais que se conjugam de forma a abordar o conceito de lanterna
mágica, com o objetivo de construir plasticamente uma história especial que se
projeta. (Gulbenkian / Descobrir, 2017)

Este desafio, pensado por uma equipa de seis educadores artísticos, originou
três formas diferentes de resposta, numa lógica de parceria e colaboração, para
três faixas etárias distintas. Esta é uma apresentação centrada em duas delas.
Da biografia do artista Almada Negreiros e das suas obras em exposição
explorámos diferentes técnicas e materiais que se conjugaram em formas possíveis de trabalhar o conceito de Lanterna Mágica de Almada Negreiros — histórias que se projetam como num cinema.
Recriámos e revivemos três momentos chave da vida do artista, partindo
de uma seleção de núcleos expositivos e obras em concreto para cada um dos
momentos biográficos: Performare e Saltimbancos para Paris, Cinema, Humor e
Narrativa Gráfica para Madrid, também para Lisboa que acrescenta o núcleo
Ver e trabalhou as questões do Orpheu. Este último trabalhou a faixa etária dos
doze aos quinze anos.
No contexto de museu, em que a obra de arte é o início de qualquer projeto,
e nesta exposição monográfica, em que é possível uma imersão direta na obra
e vida do autor propusemos a criação de uma história, meio biográfica, meio
ficcionada.
As propostas diferiram entre cada grupo, nas diretrizes, técnicas, explorações e expetativas. Cada grupo de crianças trabalhou com uma dupla fixa de
monitores e o trabalho desenvolvido incidiu nas valências artísticas mais fortes
de cada dupla.
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Este texto debruça-se sobre a Oficina de Actvidades Educativas a partir da exposição na Fundação Calouste Gulbenkian José de Almada Negreiros: uma maneira de ser moderno — 10 a 13 de abril de 2017 (Nº de sessões e duração — 4
sessões das 10h às 17h30 [6 horas/dia, 24 horas], Grupo dos 5 aos 7 e dos 8 aos 11
anos — 1º 2ºciclo do Ensino Básico)
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O trabalho culminou com a partilha (entre grupos) das descobertas feitas
ao longo de quatro dias, seis horas por dia, num total de vinte e quatro horas, e
numa apresentação final, comum a todos os grupos, e que pretendeu espelhar
todo o percurso dos participantes na exploração da vida de Almada Negreiros e
a multidisciplinaridade artística do artista faz tudo.
Apresenta-se de seguida as propostas desenvolvidas pelos grupos dos cinco
aos sete e dos oito aos onze anos, em particular.
Com o grupo dos mais pequenos, dos cinco aos sete anos, explorou-se Paris
e o desafio assentou na criação de uma história que misturou dados biográficos
com elementos das obras fazendo surgir uma história ficcionada.
Almada sonhou com Paris, imaginou-o, idolatrou-o, viveu-o lá e continuou
a vivê-lo cá, já de volta a Portugal. Entusiasma-se desde cedo com a ideia da
vida em Paris, em parte influência de saber que era ali que vivia o seu pai e a
nova família deste, por outro o chamamento da efervescência cultural que aí se
vivia. Esteve em Paris de janeiro de 1919 a abril de 1920, numa curta estadia em
que as suas obras não são bem-recebidas e em que acaba por não desempenhar
um papel verdadeiramente ativo tendo sido mais um observador, um desenhador e um poeta solitário trabalhando como bailarino para se sustentar.
Almada regressa de Paris a falar do que são ali as modernas expressões
da arte e Paris fica para sempre como uma viagem “dentro do peito” (Ferreira:2017).
Na exposição, com o enfoque no Almada ator, figurinista, bailarino, desenhista, pintor e escritor, as obras que mais cativaram o grupo foram os figurinos
da Princesa de sapatos de ferro (Figura 1), os desenhos do Auto da Alma de Gil
Vicente (Figura 2), e a obra sem título (Arlequim, bailarina e cavalo) (Figura 3),
este conjunto de obras tornaram-se assim a base para o trabalho desenvolvido.
As figuras das obras misturaram-se com a biografia do artista numa história
pensada com dezanove cabeças.
Cada criança contribuiu com uma frase para a história e também com uma
personagem, a estas corresponderam depois cada uma das páginas da ilustração, em que cada página conta a frase de cada um e assim a sua parte da história. A ilustração foi feita de forma a se poder projectar à maneira das lanternas
mágicas do Almada, e os materiais foram folhas transparentes com recortes de
papéis transparentes coloridos e outros opacos criando um jogo cor, luz e sombra em que as personagens ganham outra vida quando são projetadas numa escala maior que a dos seus corpos. As lanternas mágicas eram para o artista desenhos que se animam e se aproximam do cinema de animação, o cinema com
narrativa gráfica, e foi nesse sentido que as nossas ilustrações foram: contar
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Figura 1 ∙ Almada Negreiros, Figurino para o bailado a Princesa de
Sapatos de Ferro,1918, guache sobre cartão, 50,6 x 35,8 cm. Fonte:
Museu Calouste Gulbenkian, InvºDP3338.
Figura 2 ∙ Almada Negreiros, Figurinos para o Auto da Alma de Gil
Vicente,1918, encenação de Almada Negreiros, Companhia Rey
Colaço Robles Monteiro (1965), grafite e guache sobre papel 50 x 32,7
cm, Coleção particular ao cuidado do Museu de Arte Contemporânea
do Chiado. Fonte: Museu Calouste Gulbenkian.
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Figura 3 ∙ Almada Negreiros, Sem título (Arlequim,
bailarina cavalo), 1953, óleo sobre tela, 200 x 100 cm, Coleção
particular Fonte: Museu Calouste Gulbenkian.
Figura 4 ∙ Trabalhos de participantes. Fonte: própria
Figura 5 ∙ Trabalhos de participantes. Fonte: própria
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uma história que se anima na sua projeção em grande escala através do uso de
retroprojetor e a cada plano da história, a cada animação, fez-se corresponder
uma frase contada por cada criança, o som que se junta à ilustração e à projeção.
Para a construção dos figurinos e da personagem que se ilustrou recorreu-se ao uso da silhueta do corpo de cada um, já em pose de personagem, ao qual
acrescentaram os adereços e roupas.
Realizou-se ainda uma pintura coletiva, que serviu de cenário para a apresentação.
Esta teve dois momentos, um performativo em que cada criança apresentou
a sua parte da história com som e movimento, vestida com os seus figurinos, a
que se seguiu a contagem da história com a projeção das suas páginas ilustradas.
Com o grupo dos sete aos nove anos abordou-se Madrid, local de descoberta
e encontro com os grandes criadores da sua época: Picasso, Dali, Gaudi, Miró,
Buñuel.
Madrid foi a cidade de Almada de 1927 a 1932, sendo também palco de afirmação e consolidação da sua carreira. É o período do seu pensamento mais cinematográfico em que se envolve em vários projectos, muitos que não tiveram
tempo de se concretizarem. Trabalhou na remodelação do Cine San Carlos para
o qual fez gessos em baixo-relevo, com cenas de vários géneros de filmes, construídas de forma a replicar planos e enquadramentos de características cinematográficas. Considera os desenhos animados como o momento da verdadeira autonomia do cinema, que se desliga desta forma da reprodução do real. É
desta forma que pensa La Trajedia de Doña Ajada e outras lanternas mágicas
em que via a possibilidade de o desenho se transformar em movimento. (Santos:2017)
O cinema acompanha a sua vida, tanto como espetador e como artista.
Munidos destas ideias a linha narrativa surgiu naturalmente, colocámo-nos
na pele do artista, experimentámos desenhar como ele, imaginámos os seus
encontros e aventuras.
Da história partimos para a criação de cinco grandes cenas.
Construímos os títulos, cenários, os objetos com recurso a materiais de diferentes “texturas visuais”: trabalhámos transparências (coloridas), luz, sombra; brincámos com variações de escala. Através do retroprojetor projetámos
estas pequenas “telas” e demos-lhe vida com recurso à técnica de stopmotion —
imagem em movimento obtidas a partir de fotografias sequenciais. As crianças
integraram depois estas imagem com o seu corpo e a sua sombra, também no
papel de “atores mudos”, como no cinema de Charlot de quem Almada era fã.
De tudo isto resultou um filme animado, com banda sonora e efeitos espe-
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ciais criados ao vivo pelos participantes/autores do projecto e partilhado na
apresentação.
Na apresentação conjunta era visível o entusiasmo e a satisfação. Do artista
retiveram a forma de trabalhar e de pensar e a sua história de vida.
Neste contexto de oficina criativa trabalha-se sempre a partir da obra de arte,
sendo esta ponto de partida e plataforma de trabalho. Da obra, nasce o esboço da
proposta, são pensados os exercícios a desenvolver, criam-se pontes com cada participante, validando o seu entendimento e acrescentando conhecimento. Da obra
nasce a comunicação, que nas palavras do próprio Almada é a função última da
arte, comunicação que cada um estabelece de modo próprio e pessoal. Nasce também a experimentação artística, e a produção — os resultados que a criança produz. Isto torna-se possível no âmbito de uma pedagogia construtivista (Vygotsky)
em que produção, apreciação e contextualização são agentes determinantes
(Barbosa). Na consolidação da abordagem à obra inclui-se a forma de pensar e
de fazer próprias do artista abordado, o seu contexto cultural, social e histórico.
Estas metodologias e processos de trabalhar potenciam verdadeiros momentos de aprendizagem e de conexão com o mundo.
Nesta oficina em concreto queríamos: desenvolver curiosidade, sensibilidade e conhecimento a partir do eco da obra de arte e do artista no indivíduo e no
seu património identitário individual e no colectivo em que se insere; desenvolver o pensamento crítico e o olhar criativo a partir da interpretação da obra de
arte e do reconhecimento de referências e conceitos que esta pode conter; promover a capacidade de apropriação da obra de arte através de experiências da sua
interpretação visual, gráfica, escrita e corporal; potenciar a transversalidade das
expressões nas leituras que podemos fazer do mundo e da humanidade através
da arte; dar a conhecer a produção artística e a vida do artista Almada Negreiros,
procurando reviver e reinventar — através da construção narrativa e plástica de
diferentes “lanternas mágicas” — algum dos momentos mais marcantes da sua
história; estimular a criatividade; explorar técnicas diversificadas de expressão
plástica e artística: desenho, pintura, performance, ilustração, animação, entre
outras; valorizar a expressão individual e o trabalho em grupo.
Os resultados atingidos foram muito bons, em várias frentes: concretização
plástica, aprendizagens sobre o artista, a sua obra, e outras, desenvolvimento
da autoconfiança e autoestima, demonstrados no grau de entusiasmo, envolvimento e felicidade dos participantes.
Quando encontramos algumas das crianças e lhes perguntamos quem foi
Almada, a resposta é sempre: escritor, pintor, bailarino, ponto, escultor, ator…e viajante!
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Figura 6 ∙ Trabalhos de participantes. Fonte: própria
Figura 7 ∙ Trabalhos de participantes. Fonte: própria
Figura 8 ∙ José de Almada Negreiros no filme «O Condenado»,
realizado por Mário Huguin, 1921 (filme perdido). Fotografia
de cena. Fonte: Museu Gulbenkian
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Figura 9 ∙ Trabalhos de participantes. Fonte: própria
Figura 10 ∙ Trabalhos de participantes. Fonte: própria

Nas suas vidas ficaram a facilidade de comunicação com a obra de arte, o
pensamento crítico e o olhar criativo que se potenciaram nesta experiência de
aprendizagem não formal.
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Resumo: Este artigo é a partilha da experiência
de uma unidade de trabalho criada no âmbito
do Mestrado de Ensino de Artes Visuais. A partir
do tema Ausência, desenvolvemos uma atividade com o processo alternativo da fotografia
“Cianotipia”, inserindo-o no programa curricular
da disciplina de Oficina de Artes do 12.º ano.
Palavras-chave: ausência / processos alternativos de fotografia / cianotipia / composição.

Abstract: This article is about sharing the experi-

ence during a work project created within the curriculum of the Visual Arts Education Master’s Degree. Starting from the theme Absence, we developed an activity using “Cyanotype”, an alternative process to photography, incorporating it into
the 12th grade Arts Workshop curricular program.
Keywords: absence / alternative photographic
processes / cyanotype /composition.
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Introdução

A atividade proposta neste artigo resulta de um trabalho de grupo no âmbito da
disciplina de Didática das Artes Plásticas I, do Mestrado de Ensino de Artes Visuais do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Foi pedido, aos mestrandos, a criação e planificação de um workshop que se inserisse no programa
curricular de uma das disciplinas do Grupo 600, com a duração de 6 horas e
orientado pelo tema da Ausência. Neste sentido, a presente atividade trata-se
de uma experiência-piloto, onde a sua testagem foi realizada em contexto académico. Contudo, foi sempre tida em conta a sua eventual aplicação na disciplina de Oficina de Artes, pertencente ao 12.º ano do Curso Geral de Artes Visuais.
A cianotipia trata-se da técnica central a ser explorada nesta atividade. Tendo como objetivo desmistificar e revelar as potencialidades de um processo fotográfico, muito simples, que se adapta e se adequa ao programa curricular do
ensino artístico.
Por outro lado, em conformidade com o presente contexto escolar onde,
cada vez mais, é exigido às escolas uma gestão eficiente e inteligente dos seus
recursos, esta atividade assume-se, também, como um incentivo à reativação
e rentabilização dos laboratórios fotográficos escolares. Na medida em que, se
trata de um recurso físico precioso, entre os muitos que se encontram ao abandono nas nossas escolas.
1. Cianotipia: breve enquadramento teórico e contextualização histórica

A cianotipia trata-se de um processo alternativo e histórico da fotografia. A sua
descoberta é da autoria de Sir John William Hershel e encontra-se datada a 1842
(APAF, n.d.).
O cianótipo resulta da combinação entre dois tipos de sais férreos (citrato de
ferro amoniacal e ferricianeto de potássio). Estes dois pós térreos, com aspeto colorido, advêm de um “refinamento e composição química” (Marote, 2014: 55). Contudo, somente, após serem diluídos, individualmente, em água destilada, se transformam em duas solvências ativas, prontas a ser combinadas. Assim, deste encontro químico nasce uma emulsão com componentes fotossensíveis, o cianótipo.
O seu nome — (ciano)-tipia — deve-se à particular tonalidade azul que este
processo proporciona ao aspeto final das fotografias. Porém, tal efeito acontece
porque o próprio pigmento do azul da Prússia, pelo qual esta técnica é identificada, é, também, composto por ferro (Lavédrine cit. por Marote, 2014: 42).
Enquanto que ao longo da sua tradição na pintura, a cor azul foi reconhecida como um recurso querido, destinado exclusivamente a “papéis nobres”,
devido à sua raridade e custo avultado. Pelo contrário, na história da fotografia,

2. Descrição da atividade

“A fotografia faz a mediação entre o real e o desenho: é um espaço intermediário, mas é um lugar de ausência: ausência do referente (o real), fantasma,
espectro. São vazios e ausências ativos (Shendel, 1996).”
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a sua existência foi marcada por uma forte conotação pejorativa, sobretudo na
Grã-Bretanha, lugar da sua origem. Embora, talvez, esta situação antagónica
se deva à atitude deplorativa em relação ao uso da cor azul na fotografia, por
parte de um dos fotógrafos ingleses mais influentes nesta matéria, Peter Henry
Emerson: “[…] no one but a vandal wouldprint a landscape […] in cyanotype”
(Ware cit. por Brächer, 2015:76).
Uma cianotipia trata-se de um “fotograma em tons de azul”, quer isto dizer,
o seu processo fotoquímico regista o contorno das formas que foram dispostas,
diretamente, sobre o suporte sensível à luz, “uma espécie de raio-X”. Assim, o
presente jogo de forças, entre a presença do referente e a sua posterior ausência, característico desta prática fotográfica, materializa e transporta-nos ao desejo ancestral de eternizar, de modo verosímil, a sombra de alguém ou de algo
que se ausenta (Brächer, 2015: 77).
Quando falamos de cianotipia é, quase, inevitável não falarmos de um
nome: Anna Atkins (1799-1871). Contudo, o interesse da bióloga inglesa, sobre
esta técnica alternativa da fotografia, não teve qualquer intuito artístico, mas
somente científico. Na medida em que, influenciada também pelo seu meio
envolvente, favorável ao acesso dos primeiros avanços no campo da fotografia,
Atkins encontrou na cianotipia um médium ilustrativo e altamente verosímil,
para elaboração do seu livro científico: Photographs of British Algae: Cyanotype
Impressions (1843) (The Public Domain, n.d.). Assim, apesar de não ter sido intencional, estamos perante um “casamento feliz”. Pois, se por um lado Atkins
promoveu a cianotipia, por outro, através dela o seu trabalho foi valorizado e
reconhecido por esta peculiar e arrojada aposta.
Ao contrário dos sais de prata (utilizados por Talbot), os sais de ferro permitem um período mais longo de sensibilização à luz solar (Marote, 2014: 42).
Assim, embora a cianotipia se comporte como um fotograma, o seu tempo de
revelação permite registar a interação entre o referente e a oscilação orgânica
da sombra do mesmo, em contato com o suporte fotossensível. Neste sentido, a
cianotipia é capaz de materializar o que é imaterial, acrescentando um caráter
sensível e empírico à condição do fotograma.
Atualmente são vários os artistas que utilizam a cianotipia como expressão do
seu trabalho. São exemplos: Catie Soldan, Heidi Kirkpatrick e Laurie S. Snyder.
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Esta atividade insere-se nos conteúdos programáticos da disciplina de Oficina de Artes, enquanto técnica de expressão e representação. Pode, mais tarde, também ser utilizada na área de desenvolvimento e concretização do projeto individual, visado no programa da disciplina.
Foi divida em três momentos. No primeiro será feito um enquadramento
histórico e teórico da técnica e o suporte das cianotipias será em papel de vários
formatos, cor e gramagem. No segundo, depois de dominarem o processo, os
alunos serão divididos por grupos e cada grupo deverá fazer uma composição,
tendo como suporte uma fronha de almofada e sendo dado como referência o
trabalho das artistas Catie Soldan, Heidi Kirkpatrick e Laurie S. Snyder. No terceiro e último momento, será feita uma exposição com os trabalhos dos alunos.
A atividade tem como finalidades desenvolver a sensibilidade e o pensamento crítico, através da mobilização do aluno para os conteúdos específicos
das diferentes áreas das artes visuais. Fomentando, também, a capacidade de
manipulação sensível e técnica dos materiais, dos suportes e dos instrumentos.
Visando, assim, um melhor entendimento do espaço bidimensional e tridimensional, em vários domínios da expressão plástica. Por outro lado, estimula o desenvolvimento da criatividade, de hábitos de pesquisa e o recurso a métodos de
trabalho experimental (Gonçalves & Alírio, 2005).
Pretende-se, ainda, que os alunos adquiram competências de manipulação,
tirando partido dos diferentes processos técnicos da representação e expressão
visual, e dominem as diferentes fases metodológicas de desenvolvimento de
um projeto, nas diversas áreas em estudo (Gonçalves & Alírio, 2005).
Os recursos necessários para a realização desta atividade são: sala de aula
com lavatório e cortinas ou estores (para que não haja fugas de luz direta); objetos com contornos ou transparências interessantes para a elaboração de fotogramas; base de moldura e vidro; trinchas ou pincéis; pratos ou taças (para misturar a emulsão); seringas ou pipetas (para a medição de pequenas quantidades); citrato de ferro amoniacal (de preferência verde); ferricianeto de potássio;
água destilada; colheres de plástico; copos graduados; garrafas escuras (para
guardar os químicos diluídos) e tinas (para a revelação com água corrente).
3. Desenvolvimento da atividade

“A ausência é o elemento filosófico na constituição da obra plástica e do processo
de invenção do artista, e garante a dimensão metafísica da obra.” (Cunha, 2016).
Partindo do termo ausência e respetiva origem etimológica (ABSENS, “o
que está em outro lugar, ausente”, de AB-, “fora, afastado”, mais ESSE, “ser,
estar”). Pediu-se aos alunos que desenvolvessem um conjunto de experiências
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Figura 1 ∙ Aluno criando a sua composição
sobre papel emulsionado. 2017, Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Exposição à luz solar. 2017,
Fonte: própria.
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compositivas, tendo como base elementos por eles selecionados ou dos quais
se apropriassem.
Apesar da cianotipia se tratar de um processo fotográfico, esta atividade
pretende desvincular-se do retrato e de conceitos típicos dos mecanismos da
fotografia contemporânea, como o descarte ou a reprodutibilidade. Neste sentido, os alunos recolheram objetos e elementos naturais, para depois criarem
composições, num registo não científico, mas emocional, do que encontraram,
registando através da cianotipia a sua não-presença.
A atividade teve início na sala de aula, com um breve enquadramento histórico e teórico. De seguida, todos se dirigiram ao laboratório de fotografia.
Inicialmente, os alunos pensaram e preparam as suas composições. A emulsão já estava preparada, então, em pequenos grupos dirigiram-se à sala de luz
vermelha para a aplicarem o cianótipo nos seus papéis (Figura 1).
A aplicação deve ser feita com um pincél macio e sem metal (para não contaminar a emulsão), com gestos verticais e horizontais. Pode, também, ser aplicada de uma forma mais livre e criativa (pinceladas aleatórias, pingas, spray,
etc). A emulsão utilizada neste workshop tinha a seguinte fórmula:
Emulsão = 100%A2+100%B2
Solução A2: Concentração: 4% 4g de Ferricianeto de Potássio | 100ml de
água destilada
Solução B2:Concentração: 10% 10g de Citrato de Ferro Amoniacal |
100ml de água destilada
Desde que se mantenham as proporções, usando como referência a concentração das duas soluções utilizadas, pode ser feita qualquer diluição, para se obter diversos resultados. Portanto, quanto mais concentradas forem as soluções,
mais intenso será o azul final e maior será o contraste da imagem (Fernandes &
Domingos, 2016).
O papel, depois de emulsionado e seco, foi colocado sobre a base de uma
moldura e sobre ele foram dispostos os objetos e os elementos selecionados
para a composição desejada. Por fim, colocou-se o vidro, de forma a garantir a
estabilização do papel e, quando possível, dos elementos compositivos, prendendo-o com o recurso a molas. Assim, a composição encontrava-se pronta
para ser exposta à luz solar.
Durante a exposição solar (Figura 2) — a emulsão que inicialmente deve ser
amarela-esverdeada, muda para verde, depois para azul, depois para cinzento,
e por fim, quando adquire uma tonalidade cinzento-acastanhada significa que
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Figura 3 ∙ Revelação das Cianotipias. 2017,
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Algumas das Cianotipias realizadas pelos
alunos. 2017, Fonte: própria.
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se encontra no seu estado ideal de revelação (Fernandes & Domingos, 2016).
Após a exposição solar, é preciso revelar. Logo, os alunos voltaram para o laboratório, e recorreram a tinas com água e água corrente para fazer a revelação
das suas cianotipias (Figura 3).
A função da água, como agente revelador, é desvendar os tons azuis dos sais
de ferro que foram afetados pela radiação UV, e dissolver as zonas da imagem
onde o ferro não foi atingido pela luz (Fernandes e Domingos). O papel deve
ser bem lavado até desaparecerem todas as manchas amarelas provenientes da
emulsão. No final, se pretendermos um azul mais intenso, mergulhamo-lo em
água oxigenada. Após todas estas fases, é só deixar secar num ambiente com
temperatura normal.
Terminada a atividade no laboratório, voltámos à sala, onde foi apresentada a proposta de trabalho para o segundo momento da atividade. Todavia, os
resultados obtidos superaram as expectativas de todos. Dando, assim, azos a
uma corrente positiva de motivação e de grande espectativa, em geral, para o
segundo momento do workshop (Figura 4).
O segundo momento iniciou-se igualmente na sala de aula, onde foi feita
uma apreciação global dos resultados obtidos anteriormente. Porém, desta vez,
as várias fases do processo desenrolaram-se de forma mais rápida e natural. Na
medida em que todos já dominavam as diferentes fases do processo em questão
e, também, porque trabalharam sobre a forma de pequenos grupos de dois ou
três elementos.
A novidade introduzida, neste segundo momento, foi o suporte, em tecido
de algodão, pois desta vez as cianotipias tinham de ser feitas em fronhas de
almofada (Figura 5). Os alunos, agora, já sensíveis às potencialidades do processo, e conscientes dos resultados que pretendiam, trouxeram novos objetos e
elementos para este momento. Foram vários os alunos que arriscaram com diferentes meios de aplicação e que trabalharam a cianotipia como se estivessem
a pintar um quadro (Figura 6).
No final, os resultados foram mais uma vez surpreendentes, revelando a
evolução dos alunos a nível conceptual e técnico por este processo alternativo
da fotografia (Figura 7).
Conclusão

Apesar desta atividade ter sido orientada por uma planificação, o seu cumprimento revelou-se um verdadeiro desafio. Primeiro, por estarmos perante um
médium dependente da exposição solar, este obriga-nos a lidar, constantemente, com conceitos como: imprevisibilidade, efemeridade e durabilidade.
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Figura 5 ∙ Aluna a fazer a composição sobre fronha
de almofada. 2017, Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Exposição à luz solar. 2017,
Fonte: própria.
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Figura 7 ∙ Algumas das Cianotipias sobre fronhas
de almofada realizadas pelos alunos. 2017,
Fonte: própria.

Segundo, o entusiasmo dos nosso colegas, perante esta abordagem diferente e
desconhecida, para a maioria deles, implicou uma gestão mais atenta e controlada do tempo disponível para realização do workshop.
Contudo, se estes fatores forem combinados com uma planificação flexível
e uma previsão meteorológica favorável a esta prática, poderão ser benéficos
para o desenvolvimento do trabalho na aula. Na medida em que, os alunos ao
serem confrontados com uma técnica atraente, mas imprevisível, não só ficam
motivados, como trabalham arduamente para obterem os resultados desejados
dentro do tempo da aula.
Por outro lado, o tempo de espera, enquanto o cianótipo reage aos raios UV,
permitiu não só os alunos assistirem e compreenderem melhor o processo-base
da invenção da fotografia, como propiciou um momento descontraído de reflexão individual e coletiva sobre o desenvolvimento dos trabalhos da turma.
Desta forma, pensa-se, que esta atividade poderá ser uma aposta positiva para
momentos onde é necessário “quebrar o gelo” na turma, pois promoveu o diálogo entre os alunos.
Devido às diferentes referências autorais, presentes na introdução do
workshop, e, também, por nos encontrarmos num laboratório académico, os
alunos tiveram acesso a exemplos de cianotipias resultantes de transposição de
imagem (por acetato ou película). Porém, apesar dos alunos terem destacado
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o seu interesse por estes exemplares, esta atividade visava o domínio de uma
“nova técnica”, através da exploração livre e experimental da composição, excluindo qualquer efeito visual resultante da fotografia mecânica.
Por fim, tendo em conta as diferentes sugestões dos alunos, ao longo do
workshop, e as suas respostas num questionário sobre o mesmo (disponibilizado à turma depois da atividade). Concluiu-se que esta proposta, após o domínio
da técnica, objetivo cumprido nesta atividade, poderá caminhar, também, sobre a forma de um “projeto individual de trabalho”. Podendo, assim, explorar
as múltiplas simbioses possíveis do mundo fotográfico. No entanto, nota-se a
necessidade de alargar a duração da atividade: de 6 horas para um mínimo de
9 horas letivas.
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Resumo: Pá, é um projeto que procura ser de investigação ao mesmo tempo que é de atuação
no campo da educação de crianças e jovens partindo do pensamento arquitetónico. O objetivo
não é formar arquitetos, ou “angariar” futuros
arquitetos, é o de contribuir para uma cultura de
cidadania dotada de espirito critico, usando para
essa reflexão os meios que as artes visuais disponibilizam e o pensamento de ver o mundo e de o
descobrir, próprio da arquitetura. Neste sentido o
PÁ, tem em vista, para além da sua própria pesquisa sobre o tema, de dar o seu contributo através da
realização de ações na comunidade, oficinas pedagógicas, clubes escolares, atividades extracurriculares e campos de férias em espaço escolares,
públicos ou privados, e assim colocar em pratica
estratégias e metodologias que façam a interligação de conteúdos escolares com as vivências particulares de cada criança ou jovem num contexto
não formal e mais individual.
Palavras-chave: pesquisa / educação / arquitetura / artes / cidadania / espirito critico.

Abstract: Pá, is a project that seeks to be research

while at the same time it is acting in the field of
education of children and young people based on
architectural thinking. The goal is not to train
architects, or to “recruit” future architects, is to
contribute to a culture of citizenship endowed
with a critical spirit, using for this reflection
the means that the visual arts provide and the
thought of seeing the world and discovering it
, proper of architecture. In this sense, the PÁ
intends, in addition to its own research on the
subject, to make its contribution through community actions, pedagogical workshops, school clubs,
extracurricular activities and holiday camps in
public, strategies and methodologies that make
the interconnection of school contents with the
particular experiences of each child or young person in a non-formal and more individual context.
Keywords: research / education / architecture /
arts / citizenship / critical spirit.

1. Educação pela Arquitetura

Pela arquitetura, porque se entende a arquitetura como uma disciplina integradora que chama a si vários saberes de outras disciplinas, nomeadamente
da história, sociologia, psicologia, cálculo, artes, paisagismo, urbanismo, etc.
Disciplinas estas que abordam e estudam temas com os quais convivemos no
nosso dia a dia e que constroem a nossa experiencia enquanto indivíduos inseridos numa sociedade e numa cultura. E neste sentido o uso do “pela”, ou
seja, a intenção de criar relações e de pensar sobre essas mesmas relações com
o uso das artes visuais e em concreto com as matérias que a arquitetura aborda,
abrange e envolve. Este estabelecer de relações também se dá ao nível dos saberes adquiridos em ambiente escolar e de os colocar em ação noutro contexto,
que se pretende distanciar da imagem escolar construída na mente das crianças
e jovens, isto é, da imagem do ensino formal/escolar.
É deste modo que muitas das nossas ações com crianças e jovens acontecem
em espaços como átrios, recreios das escolas, jardins, (Figura 1, Figura 2 e Figura 3), para tornar a nossa abordagem como algo próximo às vivências destes e
assim estimular a sua intervenção e participação no seu processo de aprender
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O PÁ, vê na criança e no jovem um construtor ativo das suas experiências tendo
voz e opinião ao longo das atividades que lhe são propostas. Não se pretende
que estes sejam espetadores passivos, mas que através dos insights que lhes são
introduzidos sejam capazes de fazer ligações criticas entre o que sabem, entre o
que já viveram com aquele momento presente.
Segundo o pensamento de Mirzoeff (2003), vivemos hoje numa sociedade
com uma experiência visual constante com acesso a todo o tipo de imagens. A
juntar a isto, há hoje em dia o fenómeno das chamadas selfie’s, que se trata do
desejo de fotografa o quotidiano de cada um e o de colocar nas redes sociais
para partilhar com o mundo. Desejo este muitas vezes acompanhado do nada.
Neste sentido, parece premente o ensinar as crianças a pensar sobre este
mundo tão visual, ajuda-las a pensar sobre o que as imagens veiculam, o que
são estas imagens que os rodeia, pensar este mundo visual, e de como elas mesmas podem fazer uso de forma critica da imagem.
Assim parece que “nesta espiral de imagens, ver é mais importante que crer”
(Mirzoeff, 2003:18, tradução livre). Na abundância de imagens produzidas pela
sociedade contemporânea, urge educar para desenvolver desde cedo a capacidade de analisar e questionar estas imagens e fazer delas um uso consciente
para que se possa retirar do que nos rodeia uma experiencia mais significativa.
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Figura 1 ∙ Campo de férias da páscoa,
na escola EB1 Gomes Freire de Andrade,
Abril 2015. Fonte: própria
Figura 2 ∙ Campo de férias da páscoa,
na escola EB1 Gomes Freire de Andrade,
Abril 2015. Fonte: própria
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Figura 3 ∙ Campo de férias da páscoa,
na escola EB1 Gomes Freire de Andrade, Abril 2015. Fonte: própria
Figura 4 ∙ Ocupação de tempos extracurriculares na escola EB1+JI
Cesário Verde em Queijas, de Abril a Junho.
Fonte: própria
Figura 5 ∙ Ocupação de tempos extracurriculares na escola EB1+JI
Cesário Verde em Queijas, de Abril a Junho.
Fonte: própria
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e de formulação de pensamento critico perante o mundo que os envolvente, ao
mesmo tempo que desconstroem ordem pré estabelecidas de usos que os impediam de se apropriarem desses espaços e de os usar verdadeiramente com o
corpo e com os cinco sentidos.
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2. PÁ, Método e Estratégia

Interessa-nos, ao PÁ, encontrar outras formas de abordar o ensinar de modo a
tornar para a criança e para o jovem, o aprender em algo mais apaixonante e envolvente. Da criança ou do jovem, não é esperado uma sua capacidade inata para
o desenho mas a sua reflexão e o de se deixar levar pelos estímulos que a arte
lhe provoca e assim poder expressar a sua individualidade ao mesmo tempo que
questiona e reflexiona sobre o seu cotidiano, a sua experiencia em sociedade enquanto ser humano.
Pretendemos desenvolver e adotar por tal uma pedagogia critica, desenvolvendo na criança ou no jovem a sua participação na sociedade e por sua vez que
aprenda a sentir-se e a vivenciar o que é ser cidadão ou seja, “desenvolver a consciência do coletivo da sua comunidade” (Salbego & Charréu, 2015: 9). Seguindo
esta ordem, uma das nossas atividade desenvolvida pelo PÁ, é a “Coroa do cidadão” (Figura 4 e Figura 5), que pretende abordar este tema muito diretamente.
Nesta atividade introduz-se na criança a reflexão sobre o significado do cidadão e
de ser cidadão. Esta atividade tem três dimensões. A primeira é a de sensibilização. Se o objetivo desta atividade é o de desenhar uma coroa, convidamos portanto a criança a questionar-se sobre o que é uma coroa? Quem usa uma coroa? O que
ela simboliza? Quem é que não usa coroa? E hoje na nossa cidade ainda se usa a
coroa? E se os reinos pertenciam aos reis as cidades pertencem a quem? Aos cidadãos. Sendo assim, cada um de nós é cidadão. A segunda etapa é a de Aprofundamento. Ajudamos aqui as crianças a observar que a forma da coroa se assemelha
ao desenho das muralhas do castelo do rei. Sendo assim a coroa do cidadão dever
ter elementos da cidade onde ele vive. E que elementos são esses? A terceira etapa
é a da consolidação ou seja a fase de concretização do projeto. Deste modo desafiamos a criança a reinventar a coroa partindo da silhueta de uma cidade com os
elementos que a compõem, como prédios, arvores, carros, sinais etc., e que estão
presentes no dia-a-dia da criança, no trajeto, por exemplo de casa para a escola.
Assim o nosso método é a arquitetura como fundamento de uma educação
crítica, ao mesmo tempo ativa e construtiva. Pois irá prepara os futuros cidadãos para o consumo cuidadoso das imagens que lhes são veiculadas ao mesmo tempo que estes participam na construção destas mesmas imagens com um
sentido consciente e critico.
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Figura 6 ∙ Cartaz para o campo de férias da páscoa, na escola EB1
Gomes Freire de Andrade, Abril de 2015. Autora: Teresa Verdier.
Figura 7 ∙ Módulo 1: Que espaços o espaço tem ? (Defenir espaços
com o corpo). Campo de férias da páscoa, na escola EB1 Gomes Freire
de Andrade, Abril 2015. Fonte: própria
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Figura 8 ∙ Módulo 2: Construindo Espaços (Abrigos). Campo de férias
da páscoa, na escola EB1 Gomes Freire de Andrade, Abril 2015.
Fonte: própria
Figura 9 ∙ Módulo 3: Cidade em cosntrução ( duas cidades unidas por
uma ponte). Campo de férias da páscoa, na escola EB1 Gomes Freire
de Andrade, Abril 2015. Fonte: própria.
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Voltando á metodologia usada pelo PÁ, quando a ação é mais continuada
no tempo, como foi o caso no campo de férias da páscoa, na escola EB1 Gomes
Freire de Andrade, (Figura 6), a metodologia adotada, consistiu em começar
por temas de caracter mais geral para o ir aprofundando progressivamente.
É deste modo que o PÁ apresenta a sua temática desdobrada em três grandes módulos:
1º Que espaços o espaço tem ? (Figura 7)
2º Construindo Espaços. (Figura 8)
3º Cidade em Construção. (Figura 9)
Dentro de cada modulo há sempre atividades com a dimensão da sensibilização, avançando para o aprofundamento e terminando na consolidação, já
dentro, da atividade usa-se o meso raciocínio.
De realçar, que estas ações não pretendem ter uma avaliação formal e individual dos seus participantes. O objetivo é olhar para a especificidade e sensibilidade de cada criança e dai tirar o seu melhor, de modo a ajuda-la a ganhar
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Figura 10 ∙ Que espaços o espaço tem? (Do quadrado ao cubo).
Ocupação de tempos extracurriculares na escola EB1+JI Cesário Verde
em Queijas, de Abril a Junho. Fonte: própria.
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confiança nas suas capacidades e em enfrentar o mundo através da conquista
da sua auto-estima . Tudo isto sem quantificar.
Este exercício consiste em ajudar as crianças a se aperceberem que já só com
o corpo conseguem construir espaços. Para tal, lançou-se o desafio de construírem espaços com o corpo e em grupo. Durante o processo, ajuda-se a criança a
perceber, que o corpo à semelhança dos edifícios, tem elementos estruturais e
que estes estão cobertos, envolvidos por uma pele.
Neste exercício é pedido à criança para criar um novo espaço dentro do espaço em que está, para ser habitado pelo seu corpo. Para tal recorre a elementos
de suporte e de “pele”.
Neste exercício pretende-se que a criança reflexione sobre o que é uma cidade, o que nela acontece, o que ela tem, como é composta, necessidades etc.
Conclusão

E seguindo a linha de pensamento de Eisner (2008), a arte permite que as práticas educativas sejam feitas através de um ensino mais de explosão e não tanto
de descoberta; mais de surpresa e menos de controle, um ensino que valoriza
a diferença e não a padronização, e o ensino que faz uso das artes possibilita
atingir esses fins.
Neste sentido, as nossas atividades visaram e visarão sempre em ajudar as
crianças e os jovens a ter uma nova perceção e compreensão sobre o ambiente
que as envolve e os espaços que habitam. Usando-se uma abordagem artística
de modo a lhes proporcionar experiências intensas e enriquecedoras enquanto
seres humanos que participam e intervém numa sociedade.
Este compito, no nosso entender é atingido, comprovado pelo entusiasmo,
satisfação e envolvimento demonstrado pelas crianças.
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Resumo: O artigo apresenta um projeto que foi

Abstract: This article presents a project devel-

desenvolvido em contexto escolar. Foi desenvolvido em duas fases: parte do desenho do autorretrato e propõe a auto reconstrução através
da caricatura. O processo foi de natureza transdisciplinar, tendo envolvido as disciplinas de
Desenho A e Oficina de Arte favorecendo o desenvolvimento da individualidade de cada aluno. A metodologia apontou para a desconstrução da imagem do aluno e, depois, para a sua
reconstrução. O projeto permitiu ao discente
meditar sobre o seu autoconceito, a sua individualidade, a sua entidade, as suas dificuldades,
contrariedades, embaraços. A partir do conhecimento de si, da aceitação das suas diferenças
e semelhanças em relação aos outros, o aluno
poderá crescer enquanto pessoa e artista.
Palavras-chave: desconstrução/reconstrução
/ autorretrato / criatividade / autoconceito.

oped in a school context. The project was build
upon in two phases: it starts by drawing a selfportrait and then suggests a self-reconstruction
by caricature. The process is of transdisciplinary
nature, as it involves the subjects of Drawing A
and Art Workshop that favor the developing of
individuality of each student. The methodology
points to a deconstruction of the student’s image
and then to its own reconstruction. The project
allows the students reflection on their self-concept,
individuality, entity, difficulties, setbacks and
embarrassments. From the self-knowledge and
self-acceptation in their differences and similarities with others, the student may grow as a person
and an artist.
Keywords: deconstruction/reconstruction / selfportrait / creativity / self-concept.
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Introdução

Este artigo apresenta uma reflexão em torno do desenho, como ferramenta que
potencia de forma criativa o entendimento do próprio individuo. A criatividade
é considerada uma capacidade humana e o Desenho revela-se como uma linguagem para o crescimento do percurso inventivo do sujeito.
Compreende-se as artes como a área da aprendizagem que mistura o processo e os conteúdos pedagógicos. O “aprender fazendo” torna-se o modo de
interiorizar conhecimentos e de desenvolver aptidões intelectuais; desenvolver
capacidades físicas, a perceção, o espírito crítico e o pensamento criativo e ativo
nos processos de expressão e comunicação.
Desta forma, aproximarmos de uma atividade que procura refletir sobre o
aluno enquanto indivíduo que crítica, reflete, constrói, cria. Por isso, cabe ao
professor de arte dar espaço a várias possibilidades de entendimento, a várias
perspetivas de criatividade. Ser capaz de debater e refletir de forma aberta e
crítica sobre a sua própria compreensão à luz dos valores e teorias, incluindo a
importância sobre a relação da criatividade com a autoestima e o autoconceito,
neste caso, em estudantes do ensino secundário.
1. Desenho como potencial criativo

A pedagogia artística toma a sala de aula como um espaço de transformação
onde se aprende através do diálogo colaborativo e criativo. O ato de desenhar,
além de se poder tornar prazeroso e gratificante, surge como uma ferramenta que indicará novas metas. Uma pessoa criativa é aquela que é capaz de processar as informações que lhe chegam e cria intuitivamente possibilidades de
transformar os dados comuns numa nova criação, que ultrapassa a matéria-prima. O Desenho faz apelo à inteligência por recriar o seu juizo. Como lembra
a professora Betty Edwards, o processo de desenhar torna-se assim um ato especial por interligar o cérebro, que seleciona, analisa, calcula, com o gesto, que
delineia, define formas e com a visão, da qual mal nos podemos separar (Betty
Edwards, 2010). A capacidade de ver, ou a forma como cada um vê as formas,
pode enriquecer as capacidades para o Desenho.
O desenho não depende só daquilo que se quer representar, ele vive do seu
autor, que nele é revelado. Depende de uma ação visual e não somente de uma
condição do pensamento intelectual. Ter acesso a uma informação através do
visual é diferente de ter acesso à mesma informação através do intelectual.
Quando se treina o cérebro para determinadas funções, como o aprender a ver,
a analisar o real, desenvolvem-se capacidades que ajudam a compreender e a
estruturar atividades como o desenho. (Betty Edwards, 2010).
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Figura 1 ∙ Transdisciplinaridade —
Modelo de Jantsch. Fonte: Roque (s.d.).
Figura 2 ∙ Aluna a trabalhar a grafite a
sua caricatura. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Exemplos de evolução do exercício de
Desenho: autorretrato a grafite, Caricatura
a grafite e caricatura a partir da linha a tinta da china.
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Exemplos de evolução do exercício de
Desenho: autorretrato a grafite, Caricatura
a grafite e caricatura a partir da linha a tinta da china.
Fonte: própria.

2. Enquadramento Transdisciplinar

O projeto, como fio condutor de conteúdos, toma como conceito a transdisplinaridade, indo ao encontro de filosofias atuais. As disciplinas artísticas, pelas
suas características podem e devem proporcionar a capacidade de aprendizagens através de projetos criativos transdisciplinares.
Com estes processos criam-se espaços de atividade que têm em conta o
ser humano na sua globalidade numa “forma de liberdade, de autonomia e
de afirmação da individualidade da existência humana” (Barbier, 1993:25). A
transdisciplinaridade tem a função organizadora de compreender o complexo
da realidade mais do que a junção de disciplinas com conteúdos individuais. As
disciplinas colaboram entre elas de forma a partilhar conhecimentos, profundamente integradores através de um pensamento organizador. Unem-se disciplinas de forma a construir uma unidade complexa e integradora, com o intuito
de repensar e reformar o pensamento.
“O objetivo é demonstrar a importância das práticas para o desenvolvimento da versatilidade, organização, integração e compreensão dos conteúdos que
veiculam o conhecimento holístico, tendo em conta a dimensão da vida ao nível
do sentimento, emoção e sensibilidade. (…) Evitar a exclusão significa ajudar os
alunos a construir a sua identidade pessoal. É fundamental proporcionar didáticas que fomentem as relações entre os indivíduos, baseadas no respeito pela
singularidade individual.” (Ramos, 2014).
Ari Paulo Jantsch, citado por Theophilo Roque (s.d.), apresentou de forma
esquemática uma visão clara das inter-relações entre objetivos múltiplos na
transdisciplinaridade (Figura 1).
3. Reconstrução do autoconceito a partir da arte: ‘Ao encontro do Eu’

Esta viagem pedagógica iniciou-se com a representação do autorretrato, detalhado, rigoroso, respeitando o real. Uma observação analítica e estruturada do
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Ser criativo é uma mais-valia nas sociedades ocidentais, pois apresenta-se
como uma ferramenta de diferenciação. A aprendizagem por descoberta estimula a criatividade porque estimula a tolerância, a independência, a liberdade
de expressão e promove a curiosidade nas salas de aula. Pode-se então afirmar
que no contexto do ensino, cabe aos professores não ancorar a crítica no seu
gosto pessoal, mas sim discutir ideias, sendo fundamental que os estudantes
sintam os seus trabalhos apreciados (Veiga, 2010). O professor deve valorizar
a individualidade do aluno proporcionando-lhe um percurso exploratório e de
auto descoberta da sua própria individualidade e linguagem.
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Figura 5 ∙ Construção da máscara a partir
da caricatura. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Exposição dos trabalhos dos alunos
(máscaras, desenhos do autorretrato, caricatura a
grafite e caricatura a partir da linha a tinta
da china). Fonte: própria.
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rosto, em que os estudantes procuram a forma real, no conceito fotográfico, repleto de modelação de valores de claro-escuro. Numa segunda fase foi proposto
a realização da caricatura (Figura 2). Pediu-se aos alunos que se autorrepresentassem com um conceito critico e jocoso — caricatura. Nessa representação os
alunos exploraram sobre a forma de acentuação e/ou nivelamento de um desenho, algumas das características físicas que consideraram como determinantes para definirem o que são, transformando o retrato em bom humor. Foi uma
maneira diferenciada e única de aprender a desenhar e reconhecer a fisionomia
humana e reinterpretá-la. A tarefa de deformar a sua própria imagem surgiu
como método exploratório da forma. Os alunos manifestaram uma enorme dificuldade em brincar com o realismo da sua representação. Foi-lhes difícil brincar com a sua própria forma, o seu aspeto, caminharem no sentido do exagero
de forma a manter a sua identidade. Ter a capacidade de conseguir troçar deles
mesmos, reconhecer as suas particularidades e características. Foi uma tarefa
reveladora e árdua.
Identificadas as dificuldades nos estudos para a caricatura foi feita uma
apresentação aos alunos de exemplos de caricaturas feitas por artistas variados. Esse processo de análise e referenciação foi fundamental para a motivação e para a desinibição no que se refere á conquista da capacidade de rirem
deles mesmos tendo atingido resultados curiosos, tendo muito deles conseguido divertirem-se com o processo. Numa última fase foi-lhes pedido que transformassem a caricatura numa linguagem linear continua e expressiva que salientasse as suas características. Os desenhos finais mostraram-se realmente
interessantes, cada aluno realizou soluções individualizadas e inesperadas que
surpreenderam (Figura 3 e Figura 4).
No final deste percurso foi proposto um novo desafio: a transformação da
caricatura em máscara. Os alunos partiram para o estudo tridimensional da
caricatura, no intuito de a transformar numa máscara deles próprios. Após diversos esboços e planificações que ambicionavam formas geométricas e tridimensionais, construiu-se sobre cartão a estrutura da máscara (Figura 5). Alguns
dos alunos atreveram-se a ir para além da utilização do material obrigatório,
o cartão, e utilizaram também arame, papel de jornal, pasta de papel, plástico, tampas de garrafas, entre outros. Após a elaboração das máscaras, algumas
mais complexas que outras, seguiu-se a fase da pintura. Os resultados saltaram
mais uma vez à vista, com a criação de estruturas tridimensionais apelativas,
criativas e expressivas. As novas construções artísticas libertaram os alunos, já
quase sem medo de brincar com as formas e experimentar materiais e técnicas
que os “retratassem”.
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O projeto culminou com um desfile pela escola e a exposição dos trabalhos
no Dia da Escola. As máscaras foram suspensas, na estrutura do varandim e os
trabalhos bidimensionais no placar. Toda a comunidade educativa pode observar a exposição dos trabalhos da caricatura a grafite e com tinta-da-china, para
apreciar a individualização técnica e expressiva obtida por cada aluno (Figura 6
e Figura 7). No último dia de aulas antes, da interrupção letiva, os alunos disfarçaram-se com as máscaras deles próprios, seguradas por paus de cana (Figura
8). Esta atividade permitiu-lhes de alguma forma, reconstruirem-se, voltarem-se a descobrir a si mesmos. Este projeto, repleto de atividades faseadas, permitiu a desconstrução do conceito de autorrepresentação do individuo facilitando
a descoberta do Eu, a auto perceção e o reconhecimento individual.
O grande desafio foi a possibilidade de criar indivíduos diferentes. Foi para
além da escola massificadora que a partir dos conteúdos e das metodologias,
normaliza e afunila para um pensamento único. Com este projeto conseguimos
que cada um crescesse e se desenvolvesse, tornando-se cada vez mais distinto.
O ensino das artes pode produzir formas de vida mais intensas e verdadeiras,
por propor a realização de tarefas que partem de processos criativos e por isso
respeitadoras dos indivíduos. As artes alteram psicologicamente e emocionalmente o indivíduo, desenvolvendo a sua identidade.
O projeto teve como intenção guiar os alunos por um percurso criativo de
auto descoberta levando-os a libertarem-se de preconceitos sobre a representação, que funcionam como bloqueios mentais tais como o medo do ridículo, o
receio de errar, o temor de se exporem. Num percurso entre a representação bi e
tridimensional (do autorretrato à caricatura e à máscara) exploraram-se formas,
construíram-se expressões num processo de libertação da própria imagem.
4. O papel do outro na construção da pessoa

Para os alunos foi difícil entrar no processo de desconstrução do seu rosto por
terem receio do “feio”, de não serem “aceites” pelo outro. O outro apresenta-se,
para eles, como uma função fundamental que os limita e os contém. Os alunos
mostraram a tendência de realizar as tarefas para o outro admirar, em função
do gosto do outro. É a vontade de ser aceite e de estar integrado na sociedade. A
sociedade que julga o defeituoso, o deformado, o incompleto.
O medo da transgressão, de fazer diferente é comum. Não era descabido o
receio dos alunos de Oficina de Artes. De facto, a conceção que forma e conteúdo são inseparáveis é uma das lições que as artes melhor ensinam. Os educadores devem assumir o importante papel de promover junto dos alunos os
valores mais profundos como a promoção do estudo autónomo, a procura de
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Figura 7 ∙ Exposição dos trabalhos dos alunos
(máscaras, desenhos do autorretrato, caricatura a grafite
e caricatura a partir da linha a tinta da china).
Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Desfile de máscaras. Fonte: própria.
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possibilidades alternativas e a antecipação de satisfações intrínsecas, seguras
através do uso da mente. Segundo Ó & Carvalho (2009) “As mentes, ao contrário dos cérebros, não são inatas; as mentes são também uma forma de realização cultural. Os tipos de mentes que nós desenvolvemos são profundamente
influenciados pelas oportunidades de aprender o que a escola fornece.”
O tipo de projetos que o professor propõe o aluno por si só também um modo
de pensar. Ousou-se pedir que os alunos desconstruíssem o seu rosto. Tarefa
espinhosa, mas foi uma forma de aprenderem a projetarem-se a eles próprios,
mais do que a satisfação estética que o trabalho em si torna possível.
O ensino da caricatura foi capaz de incluir plasticidade e criatividade, a refinação do sistema sensorial e o cultivo da capacidade imaginativa. O ensino
das artes é fulcral, pode despoletar o sentido de vitalidade e a explosão de emoções. As ideias que se exploram com os alunos, os desafios que se lhes colocam
desenvolverão o apetite pela aprendizagem e pela crítica. O trabalho/obra de
arte e o trabalhador/aluno/artista fundem-se, a noção de tempo perde-se à medida que o material está a ser trabalhado. A focalização desenvolve-se. As artes
não são só um conjunto de técnicas excessivamente manuais, pouco críticas e
pouco reflexivas, elas são importantes para a educação e o que nelas se aprende
acompanharão os alunos ao longo da sua vida.
O ser diferente, o não ser aceite, pode conduzir ao medo de assumir o que
somos e procurar sempre o que é eticamente correto. Vivemos numa sociedade que ensina a bloquear ideias e resguardar a curiosidade e a emoção. Tem-se
receio de se ser motivo de crítica, de se ser considerado ridículo, de forma a evitar sentimentos de perda ou de fracasso. Há que exigir novas experiências, desafios que permitem dar espaço para a criatividade, desmoronando restrições.
Dessa forma o professor deve fomentar no aluno a capacidade de questionar,
refletir, mudar, impulsionando estímulos de criatividade.
Conclusão

Na partilha de pontos programáticos entre as disciplinas de Desenho A e Oficina de Artes, foi apresentado aos alunos o desafio de desenvolver a consciência
de uma entidade, levando-os a descobrir criativamente o ‘Eu’. A metodologia
utilizada foi a de projeto. Realizou-se a articulação entre as disciplinas de Desenho A e de Oficina de Artes, tendo em conta os pontos programáticos comuns.
Uniram-se as duas disciplinas para o desenvolvimento do projeto “Ao encontro
do Eu”. A cooperação entre as disciplinas amplia o conhecimento e enriquece
o trabalho e tornou-o multidisciplinar (ambas forneceram informações válidas
e imprescindíveis) e transdisciplinar (houve interação, podendo-se integrar
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mútuos conceitos). Procedimentos, Sintaxe e Sentido no estudo da figura humana — estrutura anatómica da cabeça dando particular atenção à expressão
(enquanto elemento visual representativo e de reconhecimento pelo outro)
usando como referência a imagem refletida em espelho e fotografias atuais e de
infância com o objetivo de compreensão do desenvolvimento (crescimento) da
forma, foram os conteúdos trabalhados em Desenho A. As questões relacionadas com a comunicação visual, com a capacidade de manipulação sensível dos
materiais e das técnicas, o estimulo à procura de uma linguagem individual, o
desenvolvimento de competências de trabalho em equipa necessárias à concretização das diferentes fases metodológicas do projeto, obtiveram especial atenção Oficina de Artes.
O potencial criativo e imaginativo do cérebro parece infinito e o Desenho
poderá ser uma potencial forma para desenvolver essas capacidades e para que
os outros as conheçam. O Desenho torna-nos visíveis. O Desenho traz para o
papel ou outro suporte material o nosso interior. E sublinha Albrecht Dürer: “A
partir do desenho, o desenho, o tesouro que secretamente amealhou no seu coração se tornará evidente através do seu trabalho criativo.”
A arte desenvolve a imaginação. As atividades artísticas são positivas por
possibilitarem aos alunos verem as coisas de maneira diferente, com mais cuidado e atenção. O papel do professor no desenho e na área das artes deverá
construir ferramentas que apuram a sensibilidade e a afetividade e fornecem
meios para a vivência artística e cultural que encaminham o aluno a ser capaz
de desenvolver as suas capacidades pessoais, através do seu envolvimento e poderá atingir metas mais abstratas e complexas.
O inesperado surpreende-nos, porque nos instalamos com demasiada segurança nas nossas teorias, nas nossas convicções e estas têm dificuldade para
acolher o novo. Como diria o pensador Edgar Morin “El único conocimiento
que vale es aquél que nutre de incertidumbre. El único pensamento que vive es
aquél que se mantiene a la temperatura de su própria destrucción.”.
O nosso ensino precisa de explorar outras fronteiras cognitivas, expandir
a nossa conceção de mente. A escola deve, então, promover uma mudança de
perspetiva relativa aos objetivos educacionais e esta mudança passa por uma
alteração no tipo de trabalho que propomos. Este projeto foi um exemplo disso.
O autoconceito baseia-se no constructo que ajuda a compreender aspetos
importantes do comportamento humano, como a uniformidade, a consciência
e a coerência da conduta observável, a noção de identidade e a manutenção de
certos estereótipos de ação na continuidade do tempo. Dentro do autoconceito
realça-se a autoestima que deriva dos processos de avaliação que o indivíduo
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faz das suas qualidades, desempenhos ou virtudes. As artes são parte central
da experiência humana com um papel importante na formação por garantir regras básicas que reforçam a cidadania. Promovem a autoestima, autoconfiança
e a autoexpressão. Quando os alunos se vêm capazes de realizar um trabalho
é-lhes pessoalmente gratificante. A própria exposição e apresentação dos trabalhos desenvolvidos promovem a autoestima.
Desta forma há que estudar como ajudar os alunos a ultrapassar as dificuldades que não são visíveis. Como docentes a utilização do desenho como
ferramenta de representação e crítica poderá ser o fio condutor para o próprio
desenvolvimento do sujeito. Levar o aluno a entender-se a si mesmo e ao meio
em que se insere. No combate a estereótipos, às restrições e medos de exprimir
a sua linguagem individual e de permitirem o conhecimento de si mesmo e do
outro. Há que por isso promover atitudes criativas, que racionalmente estimulem para o desenvolvimento imaginativo. Aqui deixamos um contributo por o
considerarmos válido devido ao desenvolvimento da consciência da autorrepresentação, por parte dos alunos.
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Resumo: Apresenta-se um projeto de ilustra-

Abstract: A narrative illustration project devel-

ção de uma narrativa desenvolvido com alunos
do 7.ºano. Com a atividade dinamizaram-se
diálogos sobre relações entre pares, aceitação
e respeito pelo outro, observaram-se obras de
arte, fomentou-se trabalho de grupo, relacionaram-se conteúdos, promoveram-se ações
de exploração de materiais de representação
visual e de prática expressiva e criativa.
Palavras-chave: Arte / atitudes / atividade
exploratória / narrativa visual.

oped with 7th grade students is presented. With
this activity we built dialogues about relationships between peers, acceptance and respect for
the other, works of art were studied, group work
was encouraged, contents were related, actions
were promoted to explore materials of visual representation and expressive and creative practice.
Keywords: Art / attitudes / exploratory activity
/ visual narrative.
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em coração de gato
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Introdução
(…) o amor está no coração das criaturas, adormecido, e um dia qualquer
ele desperta (…) desperta de seu sono à inesperada visão de um outro ser.
Jorge Amado (2003:61-2)

A chegada da Primavera anuncia o renascer da Natureza. É um novo ciclo de
vida com possibilidades infinitas que a todos presenteia com esperança, felicidade e oportunidades de futuro. O amanhã é desconhecido, misterioso e
surpreende-nos com encontros inesperados que cruzam o nosso caminho e nos
fazem pensar sobre quem somos, o que queremos e para onde vamos.
A narrativa O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, de Jorge Amado, aproxima
um gato e uma andorinha que descobrem o afeto e o estremecer do coração,
a liberdade de um bater de asas e a ausência de medo superada por um bem-querer sem fronteiras.
O enredo deste conto expõe uma comunidade inquieta que afasta e observa
com desconfiança aqueles que são diferentes e que não seguem as regras estabelecidas, colocando obstáculos a uma coexistência harmoniosa.
As questões suscitadas pelos sentimentos expressos no texto serviram de
base ao desenvolvimento de um projeto pedagógico que possibilitou dinamizar
diálogos em que se refletiu sobre temas relacionados com interação social, caráter, atitudes, a necessidade de conhecer, respeitar e aceitar o outro.
A proposta pedagógica, desenvolvida com alunos do 7.º ano de escolaridade, no Clube de Expressão Plástica, teve como objetivo principal realizar um
livro em leporello com a ilustração da narrativa escolhida. A consecução deste
intuito resultou de um processo de trabalho que proporcionou a observação de
representações de obras de artistas que desenvolveram registos visuais tendo
por base a palavra escrita, e a experimentação / exploração de materiais e técnicas de criação visual.
1. O projeto — Contar uma história: compor com traços e cores para
partilhar emoções e ideias
1.1 A hora de almoço — “podemos fazer coisas?”

A organização de um Clube de Expressão Plástica foi motivada por um comentário de alguns alunos que, após um reencontro no espaço escolar, indagaram:
“e este ano, podemos fazer coisas?” Perante o interesse manifestado, e apesar
de algumas condicionantes relacionadas com incompatibilidades de horários e
inexistência de salas de aula disponíveis, foi acordado que uma parte da hora de

1.2 O projeto: etapas e sequência de ações

A concretização do projeto requereu a delineação de um plano de trabalho com
uma sequência de ações que contemplou quatro fases fundamentais: a) análise
do texto, b) observação de obras de alguns artistas, c) estudo dos personagens
e realização de atividades de caráter prático com ênfase na experimentação de
materiais de registo e na exploração de técnicas de criação visual, d) seleção de
técnicas a adotar e elaboração do livro com a ilustração da narrativa.
Na etapa dedicada ao estudo do texto foi efetuado um guião com frases chave que identificavam o assunto, os intervenientes e os protagonistas, o contexto
em que decorre a ação, os acontecimentos ou os factos mais importantes a destacar e a sequência dos mesmos. Esta fase revelou-se propícia à promoção de situações de diálogo, nas quais se estabeleceu um paralelismo com acontecimentos da atualidade que envolvem as comunidades e o ser humano. Ainda que de
um modo informal, refletiu-se sobre o significado das palavras cidadania e liberdade, e quais as atitudes e responsabilidades inerentes às mesmas. Durante
os diálogos debateram-se, ainda, assuntos relacionados com a interação entre
pares no espaço escolar, a importância e a influência do grupo de amigos ou do
“líder do grupo”, o estigma e a inclusão de alguém desconhecido.
As sessões de atividade prática foram antecedidas pela visualização de alguns
exemplos de obras de artistas, nomeadamente de Vieira da Silva, Sarah Afonso,
Júlio Pomar e Paula Rego, que criaram registos visuais tendo por base obras literárias. O contacto com as representações foi importante para os alunos enriquecerem as suas referências visuais, associarem novas significações às imagens,
observarem o modo como esses autores exploraram materiais para desenvolver
um código visual único e para comunicar ou para compor uma mensagem.
As ações dedicadas à experimentação de materiais de criação plástica e ao
desenvolvimento de registos visuais [fase c)] assumiram destaque no projeto
pedagógico. No início desta etapa os alunos efetuaram estudos dos protagonistas da narrativa e tiveram oportunidade de explorar e conhecer algumas possibilidades expressivas de materiais de uso corrente, nomeadamente a esferográfica, lápis de cera e guache (Figura 1 e Figura 2).
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almoço (um tempo semanal) seria destinada ao desenvolvimento de um projeto
de criação visual.
A vontade de “fazer coisas” despoletou a questão “Fazer o quê?” Entre as
sugestões apresentadas surgiu o texto de Jorge Amado O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, uma obra que um dos alunos estava a ler para apresentar ao seu
grupo/turma na disciplina de Português.
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Figura 1 ∙ Alunos a efetuar o estudo dos protagonistas da narrativa. Desenho
a esferográfica e técnica mista — desenho a esferográfica sobre mancha de
guache, (2016). Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Alunos a efetuar o estudo dos protagonistas da narrativa. Desenho
a esferográfica e técnica mista — desenho a esferográfica sobre mancha de
guache, (2016). Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Trabalho de grupo. Alunos a efetuar o “cenário” para diferentes
trechos da narrativa. Recorte e colagem de imagens sobre folha preparada
com tinta (2016). Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Trabalho de grupo. Alunos a efetuar o “cenário” para diferentes
trechos da narrativa. Recorte e colagem de imagens sobre folha preparada
com tinta (2016). Fonte: própria.
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Numa fase posterior [fase d)] em que se pretendia preparar e/ou realizar os
“fundos” que serviriam de cenário a diferentes segmentos da narrativa, foram
incrementadas atividades de grupo. A estratégia envolveu os alunos em situações de trabalho cooperativo, promoveu o diálogo e incentivou a participação
de todos na apresentação de sugestões e na tomada de decisões. Na realização
das representações, que pretendiam recriar a ambiência do jardim, exploraram-se técnicas mistas e abordaram-se noções relativas a campo visual, equilíbrio e organização dos elementos no espaço. As composições foram realizadas
através do recorte e colagem de imagens, aplicadas sobre folha tingida com
guache (Figura 3 e Figura 4).
O processo de trabalho em grupo foi também aplicado durante o período dedicado à ilustração dos momentos mais significativos do conto. Nesta etapa, que
exigiu responsabilidade na concretização de tarefas para se alcançar um objetivo
comum, os discentes planearam a sequência das ações necessárias à realização
do livro e determinaram quais as funções de cada elemento. Na divisão de papéis
os alunos implementaram um “sistema de trabalho” em que um elemento do
grupo seria responsável pela organização e disposição das cenas por página, um
aluno ficaria com a missão de efetuar a representação do gato através da linha de
contorno, outro aluno efetuaria o desenho da andorinha e, sempre que possível,
todos colaborariam na elaboração de elementos necessários à caraterização dos
personagens e do meio envolvente (Figura 5 e Figura 6).
Na realização das ilustrações finais foi dada continuidade à exploração de técnicas mistas. As mensagens visuais foram compostas através da sobreposição de
materiais de registo e da aplicação de diferentes processos de representação, por
exemplo: desenho com esferográfica, pincel, grafite e pastel seco, pintura com
guache (Figura 7) e tinta da china (Figura 8) sobre colagem e folha preparada.
No decorrer das sessões observou-se, de um modo gradual, que os alunos ficaram mais envolvidos na atividade, em especial quando percecionaram a evolução da mensagem visual. Estes mostravam-se ansiosos para dar continuidade
às diferentes cenas da narrativa, para concluir as ilustrações (Figura 9 e Figura
10) e o projeto — elaborar o livro.
1.3 O projeto: resultados, saberes transversais
e aprendizagem em contexto não formal

A atividade pedagógica foi delineada com intuito de efetuar a ilustração de uma
narrativa. Alcançar o propósito inicial e analisar o resultado final é importante,
no entanto é essencial valorizar o próprio processo e as intenções inerentes ao
desenvolvimento da ação educativa. Os objetivos da ação foram direcionados
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Figura 5 ∙ Trabalho de grupo. Os alunos dividem tarefas e têm diferentes
responsabilidades: representação e caraterização dos personagens, composição
dos “cenários”, recorte/colagem, desenho, pintura (2016). Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Trabalho de grupo. Os alunos dividem tarefas e têm diferentes
responsabilidades: representação e caraterização dos personagens, composição
dos “cenários”, recorte/colagem, desenho, pintura (2016). Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Ilustração de uma cena da narrativa. Aluno a explorar técnica mista.
Representação de silhueta com pincel e guache, sobre colagem e folha
preparada (2016). Fonte: Própria.
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Figura 8 ∙ Ilustração de uma cena da narrativa. Aluno a explorar técnica mista.
Desenho a pincel com tinta da china sobre colagem aplicada sobre folha
preparada (2016). Fonte: Própria.
Figura 9 ∙ Trabalho de grupo. Alunos a desenvolver ilustrações de diferentes
trechos da narrativa (2016). Fonte: Própria.
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para o incremento de práticas de ensino/aprendizagem que proporcionassem
contacto com a obra de arte, manusear diferentes meios de registo visual, promover a criatividade e incentivar a expressão de ideias. A ênfase da dinâmica
visou o envolvimento do aluno em atividades exploratórias de prática artística.
Este processo de exploração construtiva assume um valor intrínseco pois o indivíduo adquire conhecimentos pela sua própria ação (UNESCO, 2006:11). O
que o indivíduo aprende, e o modo como aprende, proporciona o desenvolvimento e a aquisição de recursos (um reportório individual) que permitem efetuar novas aprendizagens, e auxiliam a abordar, com mais sucesso, problemas
novos e mais complexos (Eisner, 2004:25).
No projeto, apesar de ter prevalecido a abordagem de conhecimentos do
âmbito da comunicação visual, as ações implementadas envolveram a interiorização de saberes interdisciplinares. Na atividade foram focados conteúdos
relacionados com: fruição, interpretação e compreensão de um texto; planificação de texto; capacidade de realizar inferências; explicitação e resumo de
ideias, identificação do tema, da informação essencial e acessória; apresentação de sugestões, etc. Estes saberes, ainda que tratados de um modo não formal
encontram-se apontados nos Domínios de Referência, Objetivos e Descritores
de Desempenho das Metas Curriculares da disciplina de Português do 7.º ano
(Ministério da Educação, 2015: 27-9; 53-4).
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Figura 10 ∙ Exemplo de ilustração final de uma
cena da narrativa. Trabalho de alunos do 7.º ano.
Técnica mista (2016). Fonte: Própria.
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Conclusão

O projeto “Asa de pássaro em coração de gato” tem como cenário o afeto, o carinho e a felicidade, a solidão, a exclusão e a tristeza vividas por um gato e uma
andorinha que experienciam um amor improvável. O desassossego causado por
esta proximidade é observado por uma comunidade intolerante, incapaz de aceitar a diversidade e cujos juízos de valor reprimem a comunicação e a integração.
As emoções expostas por estes personagens serviram de base ao desenvolvimento de uma prática pedagógica, na qual foi possível efetuar a contextualização da aquisição de saberes do domínio curricular e refletir sobre problemáticas das sociedades contemporâneas.
As migrações, a multiculturalidade, a instabilidade, as interrogações geradas pelas alterações da sociedade atual colocam inúmeros desafios às comunidades do século XXI que se confrontam com incertezas sobre o desconhecido.
Estas necessitam de desenvolver estratégias educativas e culturais que auxiliem a promover sociedades sem conflito e a integrar de modo positivo aqueles
que procuram segurança, liberdade e paz (UNESCO, 2006:19).
Perante estas questões a educação e as práticas pedagógicas assumem um
papel fundamental para promover capacidades de debate, reflexão crítica, aceitação e trabalho em equipa. A natureza multidimensional da arte e as práticas
artísticas revelam-se essenciais para o desenvolvimento de capacidades de
análise, expressão/comunicação de ideias e de sentimentos, para a procura de
soluções diferenciadas que auxiliem à integração da diferença e à ampliação de
recursos e de experiências.
Eisner (2004:19; 27-8) aponta que o trabalho em artes não é só uma maneira
de criar atuações e produtos. Com a arte amplia-se a nossa consciência sobre o
meio e o mundo, dá-se forma às atitudes, satisfaz-se a busca de significado, estabelece-se contacto com os outros, partilha-se uma cultura que pode crescer e
integrar as pessoas da comunidade. A arte auxilia a desenvolver predisposições
para tolerar a ambiguidade, explorar o incerto, aplicar juízos livres de regras,
observar o interior e dar atenção ao que sentimos.
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Resumo: Partilha da experiência da criação de
um diário de bordo gráfico, com alunos do 5° e 6°
ano do Colégio Pedro Arrupe, para a ilustração
de um livro ao abrigo da Semana do Mar, uma
semana de aprendizagem por projeto e em grupo.
O diário de bordo pretende registar o processo de
ilustração, as regras gráficas (capa e contra-capa),
a experimentação de materiais, as ideias que foram surgindo; este registo faz do diário de bordo
um portfólio de pesquisa, evidenciando a autonomia, auto-crítica e reflexão do aluno.
Palavras-chave: experimentação / descoberta / erro / autonomia.

Abstract: This article shares the experience of the

making of a graphic diary as a support to illustrate a children’s book, with students from the 5th
and 6th grades of Colégio Pedro Arrupe, during
the Semana do Mar (Sea’s Week), a school week
dedicated to project-based learning and group
work. This graphic diary documents the process
of illustration, its graphic regulations (concerning
the cover and back-cover), the experimentation
of several art supplies, the ideas along the way;
this transforms the diary into a graphic research
portfolio, highlighting the student’s autonomy,
self-criticism and reflection.
Keywords: experimentation / discovery / mistake
/ autonomy.
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O Diário de Bordo como
elemento diferenciador na
aprendizagem por projeto,
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Introdução

Se considerarmos a educação como um processo de formação de identidade
(Salbego, 2015:10), a educação atual vive, então, vários desafios. Vivemos a democratização da informação, das tecnologias — cada vez mais rápidas e globais
—, e de um acesso total a qualquer matéria ou interesse. Este tempo privilegiado deveria capacitar as crianças e jovens a serem ativos, auto-críticos, criativos
e pensadores; contudo, são “alienados, não pensam no futuro, não têm garra e
projetos de vida” (Cury, 2003:12). A banalização de oportunidade conduziu-nos
a crianças e jovens passivos, desinteressados numa escola meramente preocupada com habilidades académicas (Robinson, 2006) e desligada da energia e
vivacidade do mundo real. Por isso, talvez, nenhum desafio seja tão urgente
como a formação de alunos empáticos, autónomos, auto-críticos e criativos.
Não será por acaso que a Organização Mundial de Saúde (2016) publicou as dez
habilidades (de vida) que as escolas devem trabalhar com as crianças e jovens:
auto-conhecimento, a relação interpessoal, a empatia, a comunicação, a capacidade de lidar com emoções (inteligência emocional), o pensamento crítico,
a criatividade, a capacidade de tomar decisões e a de resolução de problemas.
1. Contexto

O Colégio Pedro Arrupe (CPA) não é alheio ao desafio da educação para o século XXI; isto é evidente através do seu projeto educativo, assente na Pedagogia
Inaciana, com um acentuado foco na formação humana. Assim, todos os anos
existe a Semana do Mar: na última semana de aulas do 2° período, os alunos
não têm aulas e trabalham por projetos, desenvolvendo a interdisciplinaridade.
Desde 2013, o projeto Fábrica de Histórias, da editora Cabeçudos, desenvolve um livro de ilustração com uma curta-metragem, da autoria dos alunos do 5°
e 6°ano, guiados pelos professores e mediadores das diferentes áreas técnicas
durante o ano. O projeto inicia-se na disciplina de Português com as turmas do
5°ano, onde é pedido aos alunos uma história, recorrendo ao processo de escrita
criativa. A seguir, com base na história final, nas disciplinas de E.V.T., os alunos
começam a ilustrar cada página do livro. Quando as personagens estão finalizadas, os alunos do 6°ano começam a construí-las em 3D e os respetivos cenários,
em modo de preparação para a curta-metragem. Finalmente, na Semana do
Mar, o projeto é partilhado e desenvolvido com os alunos inscritos, incentivado
o trabalho em equipa e integração de outros alunos. Após a Semana do Mar, dá-se continuidade ao projeto de forma regular. O livro e o filme são apresentados
à comunidade escolar no final do terceiro período.
É neste contexto que surge o presente artigo e a partilha de uma nova

209

experiência durante a Semana do Mar mediante a ilustração do livro: o diário
de bordo.
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2. Desenvolvimento

O projeto do livro de ilustração tem início no primeiro período e passa pelos
seguintes processos:
Criação da história: trabalho coordenado pelo Departamento de Artes Visuais e pelo Departamento de Português;
Criação das personagens: os alunos iniciam os estudos de cada personagem
(em grafite numa folhas A3). É traçado o perfil psicológico e os alunos são desafiados a corresponderem graficamente a esse mesmo perfil (exemplos visuais
são fornecidos pelos professores). Em seguida, os pormenores de cada personagem são trabalhados através de variadas técnicas e texturas (experimentação). Os desenhos são então avaliados e redistribuídos consoante os interesses
de cada aluno (diferenciação pedagógica), uma etapa onde se realiza a metamorfose de desenhos de diferentes alunos, de modo a que haja realmente a máxima contribuição do trabalho de todos os alunos (5º e 6º ano) para a criação
das personagens. Após uma avaliação final, são eleitos os desenhos finais para
cada personagem. Os desenhos escolhidos são fotocopiados e distribuídos diferenciadamente pelos alunos para colorir. Desta forma surgem vários resultados
nos estudos de cor das personagens, para posterior selecção. O resultado final
mostra cada uma das personagens, construída por vários alunos e combinação
dos seus trabalhos;
Criação dos fundos: em páginas duplas (20cm x 22,4cm), os alunos experimentam espontaneamente variados materiais e técnicas (acrílico, guache, lápis
de cor, cartolina, colagens, aguadas, re-dimensões).
No fim do segundo período deste ano, na Semana do Mar, o objetivo foi finalizar o livro de ilustração com um grupo de 11 alunos do 5° e 6°ano. A finalização
passou pela montagem final de cada página dupla (reunir, escolher, relacionar
e trabalhar os vários elementos respetivos à parte da história de cada página) e
pela elaboração da capa e contra-capa (mediante a ideia dada pela Professora
Sofia Jorge e das regras gráficas fornecidas pela editora).
No início da Semana do Mar, foi pedido a todos os projetos a elaboração de
um diário de bordo (numa única folha A4), para que pudesse ser registado os
objetivos de cada dia (definidos com os alunos) e o que tinha sido alcançado (Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4). O diário de bordo funciona também como
um documento passível de ser consultado para relembrar os projetos antigos.
Contudo, e certamente influenciados pelo espírito crítico e experimental da
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Figura 1 ∙ O início da história. Trabalho plástico através da junção de
texto e imagem. Trabalhada, também, a noção de paginação.
Fonte própria.
Figura 2 ∙ Descrição do segundo dia e exposição de alguns elementos
gráficos (tipografia) trabalhados nesse mesmo dia.
Fonte própria.
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Figura 3 ∙ Continuação da história. Exemplo de um sol
criado através de aguadas e uso de fita-cola. Fonte própria.
Figura 4 ∙ Exemplo de como os estudos das texturas foram
integrados no diário de bordo. Registo do “antes”
e do “depois” da textura do céu. Fonte própria.
Figura 5 ∙ Exemplo do resultado final. Capa do livro
ilustrado. Fonte própria.
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Semana do Mar, decidimos transformar o diário de bordo num diário de bordo
gráfico (com cerca de 30 páginas) (Figura 5, Figura 6, Figura 7, Figura 8).
O diário de bordo rapidamente se tornou num elemento importante no processo da criação do livro e da própria ilustração. Para além de ilustrar a organização que os alunos iam dando ao projeto, sempre guiados pelos professores,
os alunos tiveram a rara oportunidade de registar as suas experiências, algo que
levou à desmistificação do erro. Este é, de facto, um dos pontos de maior importância do diário de bordo: os sistemas escolares (e por conseguinte o mundo do
trabalho) estigmatizam o erro. Ao fazermos isto, incutimos nos alunos a ideia
de que o pior que podem fazer é cometer um erro (Robinson, 2006). Sem erro
não existe experimentação (do aluno), se não existe experimentação não existe
descoberta, e sem descoberta o aluno torna-se num recetor passivo.
Neste sentido, é essencial travar este padrão porque se os jovens não estão
preparados para errar, nunca terão capacidade nem coragem para criar algo
original (Robinson, 2006). A criatividade exige coragem porque implica avançar para algo inexplorado. Ser diferente, testar os limites conhecidos, trabalhar dificuldades, responder a desafios e, claro, errar exige coragem (Torrance,
2002:76).
Ao registar os vários métodos e experiências feitas pelos alunos, o diário de
bordo desmistificou o erro, incentivou os alunos a expressarem-se (a expressão
é uma ação e um resultado em si) e a exporem experiências que não tinham
corrido bem — tudo isto realça a aprendizagem por descoberta (Bruner, 1999),
um modo de aprendizagem em que o professor é um guia/mentor e que leva o
aluno a descobrir o conteúdo do que é leccionado, feita neste projeto educativo.
A flexibilidade do diário de bordo permitiu também que fossem executadas
as funções que Robinson (2015:104) considera os (bons) professores cumprem:
engage, enable, expect e empower:
O caráter multi-dimensional, criativo, dinâmico do diário de bordo entusiasmou (engage) os alunos, que se mostraram sempre prontos a completar o diário;
Também possibilitou (enable) que os alunos reflectissem sobre a experiência, explorassem um caminho ao invés de outro, aplicassem os seus conhecimentos ao longo da estrutura do diário, etc.;
Criou expectativas (expect) ao ter os objetivos definidos e os alunos sabiam o
que esperavam de si próprios;
E, por fim, capacitou (empower) os alunos a irem mais longe.
Esta aprendizagem por descoberta urge que o aluno seja auto-crítico e, segundo Bahia & Trindade (2013:2-6), a literacia crítica pede uma construção de
conhecimento e linguagem, da ação de pensar e de sentir. E são, de facto, as
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áreas artísticas (e a sua educação) que promovem esta pluralidade de possibilidades e de expressão.
The arts are about the qualities of human experiences. (…) we give form to our feelings
and thoughts about ourselves, and how we experience the world around us. Learning
in and about the arts is essential to intellectual development. The arts illustrate the
diversity of intelligence and provide practical ways of promoting it. The arts are
among the most vivid expressions of human culture (Robinson, 2015:142-143).

Segundo Eisner (2008), a aprendizagem das artes contribui para a aprendizagem de outras disciplinas: refere que a flexibilidade e a exploração da surpresa, que as artes permitem durante o trabalho, fazem com que o trabalho em si se
renda à sugestão que se vai revelando durante o seu processo, podendo chegar
a resultados mais favoráveis; Eisner ainda dá o exemplo da ligação inquebrável
da forma e do conteúdo — “Muda o ritmo de um verso de poesia e mudarás o
significado do poema.” (Eisner, 2008:12). Por outras palavras, as artes não resultam de elementos separados mas de relações e interligações, incentivando
os alunos a pensarem, fazerem relações entre várias concepções. Os alunos do
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Figura 6 ∙ Exemplo das personagens finais — alguns destes
estudos integraram o diário de bordo. Fonte própria
Figura 7 ∙ Exemplo dos estudos das personagens no diário
de bordo. Fonte própria
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5° e 6° ano, inscritos no projeto do livro ilustrado, têm uma mais-valia em poder
trabalhar neste modo dinâmico.
Essas mais-valias são então materializadas neste objeto gráfico, um importante instrumento que constrói discursos (Guerra, 2013:36). Protagonizou-se
como um significativo elemento e método pedagógico permitindo um livre
expressão e exploração de conceitos gráficos e textuais por parte dos alunos.
Finalmente, acabou, também, por cumprir a função de portfólio de pesquisa:
cada objetivo, passo, regras, texto, etc. estavam registados no diário (através
das experiências dos alunos e fotografias tiradas todos os dias), os alunos, ao
terem dúvidas, recorrem ao diário de bordo como um recurso de verificação.
Isto contribuiu para uma maior autonomia de cada aluno.
Conclusão

O entusiasmo que os alunos demonstraram perante o diário de bordo traduziu-se na sua motivação constante em quer participar e preencher as páginas
do diário. Confirmou-se como um “promotor do processo criativo” (Afonso,
2014:1) por ser um espaço livre de experimentação, comunicação e por à medida de cada aluno e das suas necessidades ou curiosidades. Assim, o diário de
bordo será uma experiência a repetir pelo seu caráter didático e construtivo.
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Resumo: O artigo descreve o processo de ava-

Abstract: This article describes the evaluation

liação praticado por um professor de artes, que
se diferencia pelo uso constante da autoavaliação e pelo peso que esta tem no desenvolvimento dos alunos e nas suas classificações finais. Pretende-se refletir acerca dos benefícios
e desvantagens englobados nesta dinâmica
avaliativa.
Palavras chave: avaliação / autoavaliação /
ensino secundário / terceiro ciclo.

process applied by an art teacher, which stands
out due to the constant use of self-assessment and
its weight in the development of the students and
in their final grades. The goal is to reflect on the
benefits and disadvantages included in this evaluation dynamics.
Keywords: evaluation / self-assessment / high
school / higher secondary / lower secondary.
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Introdução

Este artigo expõe o processo de avaliação posto em prática pelo professor do
grupo 600 Rui Castro Lobo, atualmente a lecionar na Escola Básica e Secundária Professor Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira.
O seu processo, observado por nós ao longo do presente ano letivo (numa
turma de Desenho A de décimo ano e numa turma de Educação Visual de sétimo ano), e praticado pelo professor desde há alguns anos, diferencia-se pelo
poder de avaliação colocado nas mãos dos alunos através da autoavaliação.
Castro Lobo olha para a avaliação de uma forma pouco comum e o seu empenho e dedicação marcam a diferença, acompanhados por uma vontade de melhorar o ensino e a educação dos seus alunos.
Procura-se também comunicar outros aspetos da sua prática, que não podemos deixar de considerar fulcrais, como as dinâmicas na sala de aula, a relação
que mantém com os alunos, os materiais por si desenvolvidos e todo o trabalho
inerente a esta forma de avaliação.
Pretende-se compreender de onde surgiu o interesse pela autoavaliação,
e qual o seu impacto no progresso dos discentes ao nível da execução dos trabalhos, do desenvolvimento do espírito crítico e da consciencialização do que
devem melhorar, assim como ao nível da compreensão da avaliação e das suas
componentes, do grau de motivação que proporciona e das classificações. Pretende-se refletir acerca dos benefícios e desvantagens englobados nesta dinâmica avaliativa e da sua extensão às turmas do ensino básico, deixando para
reflexão se é realmente útil a sua aplicação.
O processo avaliativo

O processo avaliativo praticado pelo professor Rui Castro Lobo, desde o ano
letivo de 2007/2008, foca-se maioritariamente no poder de avaliação colocado
nas mãos dos alunos, atribuindo-lhes a responsabilidade de analisar os exercícios desenvolvidos nas respetivas unidades curriculares e proporcionando-lhes
a possibilidade de contribuir ativamente para a classificação final dos trabalhos
por eles elaborados. Desta forma, os alunos são estimulados a desenvolver um
sentido crítico apurado e assertivo, e a potencializar a sua capacidade de autoanálise e reflexão.
Os discentes são incitados a desenvolver estas competências e a participar
neste processo através de ferramentas desenvolvidas pelo docente, nomeadamente formulários de autoavaliação relativos a cada unidade curricular, que
são preenchidos pelos alunos e rigorosamente iguais aos que o professor preenche para obter a classificação final dos trabalhos. Estes formulários produzidos

— Se a autoavaliação do aluno for superior à avaliação do professor até
dois valores, o professor atribui ao aluno a classificação com que este
se avaliou;
— Se a autoavaliação do aluno superar em mais de dois valores aquela
que o professor lhe atribuiu, a nota do professor é a que prevalece;
Este método apenas funciona no caso das classificações resultantes da autoavaliação serem superiores às do docente. Assim, Castro Lobo admite a possibilidade de ter uma margem de erro de dez por cento (dois valores) quando
avalia, permitindo mais uma vez que os alunos tenham voz ativa na sua avaliação e que a decisão da classificação final seja partilhada.
Os alunos normalmente utilizam os seus smartphones para preencher os formulários, o que facilita a prática da autoavaliação e evita uma utilização de papel em demasia. Posto isto, podemos afirmar que o acesso a tecnologia assume
um papel importante neste processo avaliativo.
É também concedida aos alunos a oportunidade de escolha relativamente a
quais os exercícios, dentro de uma unidade curricular, destinados a serem submetidos à avaliação formativa e sumativa. Assim é mais uma vez aumentada a
sua responsabilidade pela classificação na disciplina, potenciando o seu interesse e capacidade de análise.
Finalmente, ao entregar as classificações aos alunos, o professor normalmente anexa um pequeno texto em que, numa linguagem acessível, em que
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pelo professor são elaborados de acordo com o seu padrão de avaliação, tendo
em conta a divisão da avaliação final nos seus diversos componentes: avaliação
dos trabalhos, avaliação do desempenho e avaliação das atitudes, para que os
alunos se possam consciencializar de todas estas dimensões que a avaliação engloba. Outro aspeto a destacar é os formulários não descreverem qual a percentagem específica de cada elemento que o professor avalia, conseguindo assim
que a autoavaliação seja o mais imparcial possível, dissuadindo os alunos de se
classificarem excessivamente nos critérios que pesam mais na nota final.
Os formulários estão normalmente incorporados em blogs que o professor
cria em cada ano letivo para cada disciplina que leciona, e é lá que são preenchidos e submetidos pelos alunos, durante a aula. Estes blogs contêm também
as tabelas de classificação final, para que os discentes possam comparar as
suas classificações com as do professor, atividade que muitas vezes se desenrola durante a aula, e para a qual o professor Castro Lobo usa uma abordagem
fora do comum:
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Figura 1 ∙ Questionário de autoavaliação destinado aos alunos
na disciplina de Desenho A 2016/17. Fonte:
https://1617des.wordpress.com
Figura 2 ∙ Tabela de comparação entre o resultado da avaliação
do professor e a autoavaliação dos alunos de Desenho A
2016/17. Fonte: https://1617des.wordpress.com
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Figura 3 ∙ Texto produzido pelo professor para um aluno de
décimo ano. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Formulário de autoavaliação e avaliação para o
sétimo ano. Fonte: própria.
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expõe os aspetos positivos e aqueles que devem melhorar, e ainda por vezes
procurando uma aproximação aos alunos, explicita algumas dificuldades, possivelmente idênticas às que os alunos sentiram, e que ele mesmo sentiu ao realizar o exercício.
Assim, podemos dizer que o professor divide a tarefa da avaliação com os
alunos, concedendo-lhes um papel importante, de autonomia e responsabilidade na ponderação da sua classificação final.
Os motivos que levaram o professor a apostar neste tipo de avaliação remontam ao seu primeiro ano como professor, sobre o qual Castro Lobo diz:
Lembro-me da confusão que era para mim avaliar outras pessoas. Na altura era uma
pessoa com habilitações suficientes para o ensino, na medida em que tinha acabado de
terminar o terceiro ano do curso de Arquitetura. Não tinha portanto nenhuma experiência de ensino (a não ser como aluno, e aí está-se do outro lado da barricada, é tudo
mais fácil) e claro nenhuma experiência em avaliação. Nestas situações uma pessoa é
atirada literalmente aos leões pois não sabe rigorosamente nada sobre essa tarefa de
avaliar, tem que inventar tudo do zero (penso que cada professor acaba por arranjar
um processo com o qual se sente confortável). Muito preocupado com o rigor com que
o professor ao lado poderia estar a realizar o processo de avaliação, fui tão rigoroso
que acabei por reprovar 50% dos alunos de cada uma das duas turmas que lecionei.
Ainda por cima eram turmas de horário noturno, sobretudo trabalhadores estudantes. Nunca mais cometi o mesmo erro. No ano seguinte tratei de realizar leituras sobre
avaliação, e num livro que encontrei na biblioteca da 5 de Outubro, descobri a forma
de avaliar com a qual me senti confortável. Basicamente a sugestão do autor (professor da área artística) consistia na divisão da avaliação dos trabalhos num elevado
número de descritores de forma a reduzir a subjetividade inerente à globalidade da
avaliação. Acabei por utilizar este conceito durante toda a minha prática letiva. (Rui
Lobo, comunicação pessoal, 25 de abril de 2017).

Desta forma, a sua visão sobre a avaliação ficou mais clara, e foi sendo construída e melhorada ao longo dos anos. Apesar disso, durante a maior parte da
sua carreira diz ter sido um professor convencional, na medida em que a maioria dos professores com quem se relacionou ao longo dos anos não tem por hábito discutir a avaliação. A sua prática passava por direcionar as aulas para uma
vertente mais prática, pelo que essencialmente realizava a avaliação dos trabalhos realizados.
A maior reviravolta, que conduziu o professor à sua prática avaliativa atual,
aconteceu no ano letivo de 2007/2008, quando começou a lecionar o Curso
Profissional de Técnico de Multimédia, em que era obrigatória a utilização da
autoavaliação nas disciplinas do curso. Aí descobriu a mais-valia que a autoavaliação constitui no desenvolvimento das capacidades dos alunos e decidiu
expandi-la para a maioria das disciplinas que leciona. Entre todos os benefícios
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que este processo engloba, existe um que se destaca para o professor, como o
próprio afirma:

Todos estes fatores trazem consequências positivas nas capacidades dos
alunos, promovendo a sua autonomia, algo que se pode revelar bastante importante posteriormente, quando por exemplo tenham de realizar trabalhos em
que exista alguma carência de orientação.
Apesar de todos os benefícios, este processo resulta numa maior carga de
trabalho para o professor, superior à que teria se a autoavaliação não fosse um
elemento a considerar. É necessário realizar os formulários, comparar classificações, criar blogs, escrever textos descritivos sobre os exercícios. Apesar de
ser sempre mais trabalhoso do que a avaliação comum, o trabalho pode ser diminuído se o professor que o executa tiver formação e aptidão para utilizar os
meios digitais, como acontece neste caso.
Há também outros aspetos a ter um conta, como a multiplicidade de disciplinas do grupo 600 a que este processo avaliativo é aplicável. Se estivermos
a ponderar aplicar este método na disciplina de Geometria Descritiva, provavelmente não irá ser relevante, porque a geometria é algo muito mais objetivo e exato: ou está correto ou não. Também quando aplicado ao terceiro ciclo
(algo que está a ser atualmente testado por Castro Lobo), o resultado não tem
sido o pretendido, essencialmente “pela avalanche de trabalho que implica a
implementação em papel, como forma de favorecer a realização do feedback
necessário e importante para os alunos” (Lobo, Rui, comunicação pessoal, 25 de
abril de 2017), mas também porque os alunos não encaram a autoavaliação com
algo sério e útil. Neste caso o professor procura fornecer os formulários em papel, para que todos tenham acesso (porque as turmas são maiores e nem todos
dispõem de um smartphone) que em cada linha contém os parâmetros para que
cada aluno se possa autoavaliar, e por baixo dela uma outra para que o professor
possa posteriormente realizar a sua avaliação.
Outras dinâmicas aplicadas na sala de aula

Toda a aprendizagem necessita de bases visuais, especialmente no mundo das
artes. Um professor necessita sempre de apoio visual para conseguir lecionar a
matéria de forma completa. Castro Lobo elevou a fasquia neste aspeto. Muitas
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Para mim, uma das maiores contrapartidas consiste na possibilidade de partilhar
com os alunos a responsabilidade da sua avaliação na minha disciplina, além de poder contar com um ponto de vista diferente do meu na avaliação dos trabalhos. (Rui
Lobo, comunicação pessoal, 25 de abril de 2017).
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Figura 5 ∙ Formulário de autoavaliação e avaliação para o
sétimo ano na folha de exercício. Fonte: própria
Figura 6 ∙ Blog criado pelo professor para os alunos de décimo
ano. Fonte: própria.

Figura 7 ∙ Feira do Desenho. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Feira do Desenho. Fonte: própria.
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vezes, estando no papel de professores, esquecemo-nos das dificuldades que
tivemos enquanto alunos, e sem noção exigimos exercícios que não são fáceis
de interpretar na sua primeira abordagem.
Castro Lobo procura executar todos os exercícios que propõe aos alunos e
muitas vezes produz vídeos onde mostra a realização do mesmo, que posteriormente exibe em aula. Enquanto os vídeos são visionados pelos alunos, o professor vai referindo os pontos fulcrais do trabalho, os passos e as técnicas mais
importantes e as próprias dificuldades sentidas por si. Os alunos conseguem
assim entender de forma mais concreta o que lhes é pedido.
Como já foi referido, o professor cria blogs, em cada ano letivo, para cada
turma (tanto do terceiro ciclo como do ensino secundário), onde para além das
tabelas de classificação existem enunciados dos exercícios, imagens relevantes,
materiais necessários, links úteis, e mais importante que isso, os vídeos que ele
próprio produz.
Relativamente aos materiais utilizados na realização dos exercícios, como
muitos alunos não têm possibilidades de comprar materiais de excelência (que
comportam custos elevados), o professor faz questão de usar apenas os que
estão à disposição na papelaria da escola, não só para mostrar aos alunos que
o trabalho pode ser feito de qualquer forma, mas também para compreender
as dificuldades que os alunos possam a vir enfrentar consoante o material que
usam. Castro Lobo leva também alguns dos seus materiais para as aulas, que
partilha com as turmas durante as mesmas.
Outra abordagem interessante para lecionar o conteúdo existente no currículo é a realização de uma atividade a que o professor chama “Feira do Desenho”, e
que desenvolve com os alunos do Ensino Secundário. Assim batizadas, estas feiras decorrem durante o tempo de aula e acontecem uma vez por semana. Por norma, são todas iniciadas da mesma forma. As mesas são reunidas no centro da sala,
para que os alunos se possam sentar em grupo. O professor pede a um membro da
turma que escolha um tema com o qual todos estejam minimamente familiarizados. Após a sua seleção, cada aluno menciona um elemento dentro do tema, que é
projetado no quadro interativo, para que possa ser desenhado. Desta forma todos
os alunos têm hipótese de desenhar uma figura à sua escolha, reforçando assim
a motivação e interesse pela atividade. O objetivo final é preencher uma folha A4
com uma composição constituída por desenhos rápidos, e no fim aplicar um material escolhido pelo professor (lápis de cor, tinta da china, entre outros) enriquecendo não só as capacidades técnicas dos alunos, mas também a sua cultura visual.
De uma forma geral, todos os alunos têm uma enorme consideração pelo
trabalho desenvolvido durante estas aulas. Ao longo das semanas os temas ten-

Conclusão

A partilha da tarefa da avaliação entre o professor e os alunos tem-se mostrado
benéfica em vários aspetos. É notada uma melhoria na capacidade de análise
de trabalhos ao longo do ano, assim como um progresso na elaboração dos mesmos: o facto de os alunos estarem mais alerta e possuírem um sentido crítico
mais desenvolvido, proporciona que estes saibam exatamente quais os aspetos
específicos que necessitam de trabalhar para obter melhores resultados. Assim
evita-se uma situação que reincidente: os alunos são avaliados, mas muitas vezes não compreendem os motivos que conduziram o professor a atribuir-lhes
determinada classificação, porque os critérios não estão explícitos, ou mesmo
quando estão, tornam se confusos e pouco claros para os estudantes. Ao estarem esclarecidos sobre os elementos que não dominam tão bem, saberão exatamente o que têm de trabalhar para melhorar. Para além disso, com esta oportunidade de compreensão dos motivos que resultaram na classificação de um
determinado exercício, evita-se também o problema de os alunos se sentirem
injustiçados, tendo a oportunidade de discutir a sua classificação com o professor, de compreender que é normal sentirem dificuldades e de sentirem que são
realmente acompanhados.
Outro ponto que importa frisar é o da responsabilidade colocada nos discentes: participarem na sua própria avaliação e sentirem-se os principais responsáveis por ele confere-lhes autonomia, potenciando a sua capacidade de
autoanálise.
Apesar do volume de trabalho ser consideravelmente mais elevado, observámos benefícios que justificam esse esforço por parte do professor, visto que
as capacidades adquiridas pelos alunos provavelmente ser-lhes-ão úteis a longo
prazo e noutros contextos da sua vida.
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dem a ficar um pouco mais complexos e são exploradas técnicas exigidas no
programa. De uma forma prática e didática acabam por entrar em contacto com
os diversos meios atuantes explorando temas que toda a turma gosta e admira.
Cria-se assim um fio condutor com toda a turma, conseguindo-se também controlar a dificuldade dos desenhos escolhidos.
Todas estas abordagens poderiam alterar a forma como se relaciona com os
alunos, mas o professor não sentiu isso. Nas relações interpessoais com os discentes pouco ou quase nada se alterou. A descontração e o ambiente agradável
esteve sempre presente na sua relação com as turmas (principalmente com alunos do Ensino Secundário) e assim continua, algo que sente mais dificuldade
em conseguir com os alunos no ensino básico.
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Resumo: O artigo relata uma proposta de atividade do PIBID/CAPES/UNIUBE, relacionada à
alfabetização e arte. O foco desta proposta foi a releitura da obra de Frans Krajcberg, cuja arte alerta
contra a devastação da natureza no Brasil. Como
resultados parciais, percebe-se que o uso da arte
como mediadora no processo de alfabetização
torna o ensino mais significativo, a prática mais
atraente, estimula nos alunos o gosto em aprender
e a construção de valores.
Palavras-chave: alfabetização / expressão
artística / conscientização / meio ambiente.

Abstract: The article reports a proposal of PIBID/

CAPES/UNIUBE activity, related to literacy and
art. The focus of this proposal was the re-reading
of the work of Frans Krajcberg, whose art warns
against the devastation of nature in Brazil. As
partial results, it is perceived that the use of art as
mediator in the process of literacy makes teaching
more meaningful, the practice more attractive,
stimulates in students the taste in learning and
the construction of values.
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Este artigo relata experiências vivenciadas pelos alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Uberaba, Minas Gerais, Brasil, alunos do
curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade de Uberaba e professores
da Rede Municipal de Ensino da cidade que, juntos, estão desenvolvendo uma
proposta de alfabetização por meio do projeto “Cores, formas, sons e movimento: a presença da arte no processo de alfabetização”, vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da Universidade de Uberaba (PIBID/
CAPES/UNIUBE). O foco da proposta é a melhoria do processo de alfabetização
a partir de atividades significativas tendo a arte como eixo norteador.
A Lei 9394/ 96 em seu Art. 26, § 2º ressalta a obrigatoriedade do “ensino
da arte, especialmente em suas expressões regionais” no currículo escolar da
educação básica visando o desenvolvimento cultural do aluno. O documento
Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, Secretaria de Educação Fundamental, 1997: 19) explicita que a presença da arte no processo de ensinar e aprender
“favorece ao aluno relacionar-se criadoramente com as outras disciplinas do
currículo” e que “Um aluno que exercita continuamente sua imaginação estará
mais habilitado a construir um texto, a desenvolver estratégias pessoais para
resolver um problema matemático.”
A presença da arte na escola não visa à formação de artistas, mas auxilia a
criança a ampliar o seu universo cultural, facilita o seu desenvolvimento afetivo
e psicomotor, possibilita o contato com diferentes linguagens e contribui para
a sua socialização.
A criança começa a prestar mais atenção no mundo à sua volta, percebendo as cores, formas, sons e movimentos que fazem parte do seu dia a dia, da
sua cultura e que podem ser observados também em outras culturas de outros
tempos e outros espaços o que possibilita uma qualidade de vida melhor, mais
alegre e prazerosa.
A prática pedagógica do professor que acredita e utiliza a arte no seu dia a
dia possibilita às crianças a apropriação prazerosa do mundo que as cerca. Elas
tornam-se mais criativas e colaborativas e têm a oportunidade conhecer melhor a nossa língua materna por meio das diferentes manifestações culturais
locais, regionais, nacionais.
Esta proposta de alfabetização e arte defende que o ensino da leitura e da
escrita deve ser multidisciplinar, prazeroso, criativo envolvendo as várias formas de expressão da linguagem artística, natural da criança e presente no seu
cotidiano e que, de forma geral, tem sido pouco aproveitada nas escolas.
A escola envolvida nesse projeto, por meio da perceção da Arte como forma
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Figura 1 ∙ Alunos felizes apresentando o lixo
confeccionado com material reciclável, na escola
Municipal Uberaba, Uberaba, MG, mês de setembro
de 2016. Fonte: própria
Figura 2 ∙ Alunos, acompanhados de uma licencianda,
ao observar e anotar o que foi visto como elemento
poluidor da praça Entêvão Pucci em Uberaba. Uberaba,
mês de setembro de 2006. Fonte: própria.

A proposta

A proposta parte de alguns pressupostos teóricos e metodológicos que consideram que alfabetizar é mais que adquirir o domínio da técnica de desvendar signos
da língua materna. É um processo multidisciplinar que inter-relaciona Alfabetização e Arte por meio do estudo, tratamento metodológico diferenciado e utilização das diferentes linguagens expressivas na aquisição da leitura e escrita pelas crianças das turmas envolvidas no projeto. Bacocina (2009: 7) nos fala sobre:
[...] a importância e a necessidade de, cada vez mais, a escola abrir possibilidades,
ampliar sentidos, por meio de um trabalho interdisciplinar e intertextual, oferecendo
materiais diversificados para leitura e interpretação, não se limitando a materiais
didáticos, como também trazendo suportes textuais presentes na vida de cada um [...].

Foram realizadas inúmeras atividades artísticas vinculadas aos conteúdos
de Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências e, também, à construção
de valores.
Paulo Freire, falando de sua experiência de “leitura de mundo” na infância,
nos mostra a forma como aconteceu essa leitura, de maneira mágica e profunda.
Os “textos”, as “palavras”, as “letras” daquele contexto se encarnavam no canto dos
pássaros — o do sanhaçu, o do olha-procaminho-que-vem, o do bem-te-vi, o do sabiá; na
dança das copas das árvores sopradas por fortes ventanias que anunciavam tempestades,
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de conhecimento, tão importante como os demais componentes do currículo e
não apenas um passatempo interessante para as festas do calendário escolar,
tem dado visibilidade às ações desenvolvidas de forma a demonstrar o valor e
o significado da Arte, em suas diferentes formas de expressão, para toda a comunidade escolar.
A experiência que relatamos foi desenvolvida em cinco momentos: primeiro
momento: conhecer a vida e a obra do artista Frans Krajcberg, os objetivos do
seu trabalho artístico, os materiais utilizados por ele e sua preocupação com a
preservação da natureza. Segundo momento: visita ao Parque Jacarandá, bosque
da cidade de Uberaba que fica perto da escola onde o projeto é desenvolvido.
Terceiro momento: esudos sobre reciclagem, construção de um lixinho de mesa.
Quarto momento: visita à praça que fica defronte à escola para observação e recolha de lixo, bem como seleção de materiais e confeção do painel referente ao
dia 7 de setembro em que se comemora a independência do Brasil. Quinto momento: reflexões sobre a proposta, expressão plástica e relatos orais e escritos
individuais da experiência vivenciada.
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trovões, relâmpagos; as águas da chuva brincando de geografia: inventando lagos, ilhas,
rios, riachos. Os “textos”, as “palavras”, as “letras” daquele contexto se encarnavam
também no assovio do vento, nas nuvens do céu, nas suas cores, nos seus movimentos; na
cor das folhagens, na forma das folhas, no cheiro das flores — das rosas, dos jasmins —
no corpo das árvores, na casca dos frutos (Freire, 1989: 13).

Desta forma tão bela Freire nos mostra que a leitura de mundo vai além das
letras e se estende para tudo o que nos cerca. Basta saber ver e ouvir o nosso
entorno de uma forma atenta e poética.
Em todas as propostas é seguido o mesmo planejamento: o momento de
preparação e observação com estudos, pesquisas, questionamentos; o momento
de realização e registro da proposta em que todos estão envolvidos: professoras
supervisoras, licenciandos e crianças; o momento de avaliação do significado
e importância da proposta realizada. E, ao final, há sempre uma culminância
com exposição de trabalhos em murais na sala de aula ou em espaços externos,
confecção de livros, cartazes, de forma a valorizar esses trabalhos e socializar
os resultados.
Entre as inúmeras atividades que estão sendo desenvolvidas, este relato refere-se a uma das experiências vivenciadas que inter-relaciona Alfabetização e
Arte por meio da releitura da obra do artista plástico Frans Krajcberg, cuja arte
é um grito de alerta contra a devastação da natureza no Brasil.
Variados recursos, instrumentos e materiais artísticos deram suporte ao
trabalho. As atividades aconteceram dentro e fora do espaço escolar, o que
ampliou as possibilidades de aprendizagem. Tudo foi registrado por meio de
expressão plástica e relatos orais e escritos dos alunos, tornando o processo de
alfabetização algo natural e agradável.
Os momentos

Primeiro momento: o trabalho foi iniciado com a apresentação de uma breve
biografia do artista ressaltando, sobretudo, suas obras a partir de 1964, quando
executou as primeiras esculturas com material natural morto. Em viagens que
fez à Amazônia e ao pantanal, observou, fotografou e documentou os desmatamentos. Nesta época recolheu materiais para as suas obras, como raízes e troncos queimados. Na década de 1970 o artista tornou-se mundialmente reconhecido pela sua preocupação e manifestação, em forma de arte, pela preservação
do meio ambiente. Suas obras denunciam as paisagens naturais desmatadas e
degradadas pelo homem.
Em depoimento registrado no Catálogo do Espaço Cultural Frans Krajcberg
o artista relata:

As crianças conheceram a vida do artista e suas obras, os objetivos do seu
trabalho artístico, os materiais utilizados por ele. Entenderam que o objetivo
central do trabalho de Krajcberg é chamar a atenção do mundo para a necessidade da a preservação do meio ambiente. Apesar da pouca idade, compreenderam os conceitos e consequências do desmatamento, poluição e queimadas, que
devastam da natureza e atingem não somente a flora, mas a fauna e a nós seres
humanos. Tudo isso gerou nos alunos grande interesse pelo trabalho do artista.
Segundo momento: a arte de Frans Krajcberg também inspirou outras experiências vivenciadas pelos alunos do terceiro ano, sempre acompanhados das
docentes e licenciandas do curso de Pedagogia. Foi realizado um passeio ao
Parque Jacarandá, bosque da cidade de Uberaba que fica perto da escola onde o
projeto é desenvolvido. As crianças foram e voltaram caminhando e, durante o
percurso, observaram a poluição dos diversos espaços causada por lixo jogado
no chão. No parque, apreciaram a fauna e a flora presentes, e observaram o estado de conservação do local. Esse momento reforçou, na prática, as reflexões
sobre a importância da conservação do meio ambiente e de sua preservação.
De volta à escola, produziram relatos orais e escritos individuais sobre a visita.
Terceiro momento: as crianças foram orientadas sobre como se dá o processo
de separação e aproveitamento do lixo e qual o tempo de decomposição de cada
material encontrado na natureza. Receberam pequenos textos e imagens referentes ao tema. Após essa preparação, divididos em grupos, confeccionaram
lixinhos para a mesa como aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.
Quarto momento: foi desenvolvido um trabalho em uma praça que fica defronte à escola, por dois motivos. O primeiro foi para observação da praça, que
é bastante utilizada para atividades extra-classe da escola e que também vem
sofrendo com a falta de compromisso dos usuários em mantê-la limpa e agradável. As crianças fizeram um levantamento de todo o lixo encontrado, que foi
recolhido em sacos, e este momento foi rico em reflexões sobre o tema da “educação ambiental”.
O segundo motivo, foi a recolha e seleção de materiais para a confecção do
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Cheguei ao Brasil em 1947 e dele fiz meu país. Ao viver no Paraná, em São Paulo,
no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no sul da Bahia percebi que minha missão
como brasileiro era a de denunciar, de gritar por um equilíbrio ecológico, pelo fim
das queimadas, dos desmatamentos desmedidos, das destruições, da dizimação dos
povos indígenas, contra as desigualdades sociais e pela conscientização e qualificação
do cidadão brasileiro. [...] foi no Brasil que a natureza me causou um grande impacto
e, com o passar dos anos, permitiu a transformação da minha revolta em arte (Lima,
2007: 143-144).
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Figura 3 ∙ Alunos ao observar e anotar o que foi
visto como elemento poluidor da praça Entêvão Pucci
em Uberaba. Uberaba, mês de setembro de 2006.
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Alunos ao retornar da visita à praça
com recolha dos materiais para atividade de momento
de criação da releitura, na Escola Municipal Uberaba.
Uberaba, mês de setembro de 2016. Fonte: própria.
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Figura 5 ∙ Alunos após retornarem da visita à praça com
recolha dos materiais para atividade de criação da releitura, na
Escola Municipal Uberaba. Uberaba, mês de setembro de 2016.
Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Painel: 7 de Setembro — trabalho de releitura
dos alunos, na escola Municipal Uberaba. Uberaba, MG; mês
de setembro de 2016. Fonte: própria.
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painel “A liberdade de um povo consiste também na preservação do meio ambiente”, comemorativo do dia 7 de setembro — “Independência do Brasil”.
Esta praça é um ambiente rico em arborização, de forma que puderam recolher material natural como galhos e folhas a exemplo do artista; nada foi retirado das árvores, mas sim, de restos deixados pela natureza. Com as sacolas
cheias, retornaram à escola e, em sala de aula, confeccionaram suas releituras
da obra de Krajcberg com a colagem do material recolhido. Elas ficaram muito
felizes e orgulhosas em conhecer, experimentar o cuidado com a natureza em
suas releituras e colaborar na construção do painel para esta data comemorativa do calendário da escola.
Como podemos perceber,
[...] a arte não está isolada de nosso cotidiano, de nossa história pessoal. [...] a arte não
está separada da economia, política e dos padrões sociais que operam na sociedade.
Ideias, emoções, linguagens diferem de tempos em tempos e de lugar para lugar e não
existe visão desinfluenciada e isolada. Construímos a História a partir de cada obra
de arte examinada pelas crianças, estabelecendo conexões e relações entre outras
obras de arte e outras manifestações culturais (Barbosa, 1987: 8).

Quinto momento: finalizando a proposta, as crianças produziram relatos em
que expressaram suas opiniões e sentimentos em relação a este trabalho. Registraram o que aprenderam, quais as significações pessoais do que foi apreendido
e como se sentiram durante a experiência de trabalhar com a arte conscientizadora de Krajcberg.
A metodologia adotada está de acordo com a proposta apresentada pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, Secretaria de Educação Fundamental, 1997: 64):
Depois de realizada a atividade, é fundamental que o professor encontre propostas
para que os alunos organizem as informações que obtiveram, sistematizando
interpretações, teorias, dados, materiais e propostas para problemas detectados,
atribuindo a esse trabalho uma função social, isto é, conhecimentos que
possam ser socializados e compartilhados com outras pessoas (livro, jornal,
exposição, mostra). Assim, além de identificarem significações pessoais para as
atividades, os alunos podem enxergar a si mesmos como sujeitos participativos e
compromissados com a História e com as realidades presente e futura.

As relações estabelecidas durante o desenvolvimento deste trabalho foram
de muito carinho e colaboração entre todos. As crianças se interessaram muito
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pela proposta e, deste modo, aprimoraram suas capacidades de leitura e escrita,
desenvolveram a criatividade, habilidades artísticas além de se tornarem conscientes de um grave problema que afeta a vida no planeta.

O cotidiano das escolas, muitas vezes, é tomado de uma cansativa rotina de atividades que não estimulam o aluno a querer aprender. O desenvolvimento dessa
proposta interdisciplinar de ensino-aprendizagem, além de enriquecer a prática
pedagógica, tem favorecido o despertar do gosto pelo processo de leitura e escrita. As aulas tornaram-se mais alegres, ricas e despertaram o interesse dos alunos
em conhecer mais sobre os fenômenos artísticos e culturais que os rodeiam.
Como resultados parciais dessa proposta, é possível perceber que o uso da
arte como mediadora no processo de alfabetização tem tornado o ensino mais
alegre, a prática mais atraente e estimulado nos alunos o gosto em aprender.
Com relação às crianças, tem despertado a capacidade de observar o meio,
pois são desafiadas a registrar suas vivências diárias e compreendem a necessidade do uso da leitura e escrita para esse registro. As situações de alfabetização
e letramento acontecem de forma natural, sem pressão. Os alunos participantes do projeto enriqueceram o vocabulário, ampliaram o conhecimento artístico/cultural, tornaram-se mais capazes de apreciar o trabalho do outro e refletir
sobre obras de artistas consagrados.
As produções artísticas são criativamente construídas e têm provocado a
desconstrução dos estereótipos, tão presentes nos desenhos infantis.
Em depoimentos recolhidos, as professoras afirmam que desenvolveram
novas habilidades relacionadas à prática da leitura e da escrita em sala de aula,
aprenderam a propor trabalhos inteligentes em diferentes linguagens e a lidar
melhor com os aspectos emocionais e afetivos delas próprias e das crianças.
Afirmam que, desta forma, o processo de ensino-aprendizagem tornou-se significativo para os alunos e gratificante para elas mesmas.
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Conclusão
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Resumo: Apresenta-se um trabalho realizado com turmas de alunos do 4º ano do Ensino
Fundamental I no Brasil, no Colégio de Aplicação
João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de
Fora. O tema — árvore — foi proposto em aula,
como elemento desencadeador do processo.
Enquanto metodologia e prática, este é um processo que pode ser aplicado a outros temas em
aula, que envolvam Arte e a percepção espacial do
universo do aluno.
Palavras-chave: Arte / Educação Artística /
Percepção espacial / Abordagem Triangular /
Imagem e cultura.

Abstract: We intend to present a work done with

classes of students of the 4th year of Elementary
School I in Brazil, at Colégio de Aplicação João
XXIII (Universidade Federal de Juiz de Fora).
The theme — tree — had been proposed in class,
as a triggering element of the process. As a kind
of methodology and practice, this process can be
applied to other topics in class, involving art and
the spatial perception of the student universe.
Keywords: Art / Artistic education / Spatial
perception /Triangular approach / Image and
culture.
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‘Árvores da minha vida’:
uma experiência de Arte-educação que busca
desenvolver o olhar para o
espaço de vivência do aluno
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Introdução

Este artigo tem como objetivo apresentar um trabalho realizado com turmas de
alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I em Juiz de Fora, no Estado de Minas
Gerais, Brasil, em uma escola vinculada à Universidade Federal de Juiz de Fora: o
Colégio de Aplicação João XXIII. As aulas tiveram como fundamentação a Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa, referência em Arte-educação no Brasil.
Como estratégia inicial, o tema — árvore — foi colocado em aula, como elemento
desencadeador do processo. O objetivo final deste projeto não foi revelado propositalmente aos alunos para que fossem descobrindo, passo a passo, suas relações
e interações com o espaço e a natureza.
1. Ampliação do olhar, um desafio

É observável em sala de aula, que além das formas criativas que as crianças desenvolvem em seus trabalhos artísticos, existem formas e imagens esquemáticas
que os alunos reproduzem repetidamente de uma maneira rápida. Pode-se verificar, por exemplo, as representações de uma nuvem, de um coração ou de uma
árvore. A forma esquemática de um coração, geralmente, não corresponde a um
coração humano real e geralmente a nuvem e a árvore são também repetidas pelo
aluno em seus desenhos, através de esquemas pré-concebidos. Como então trabalhar o tema — árvore — para que o aluno amplie sua capacidade de olhar para as
árvores que circundam a sua vida cotidiana, perceber suas características, diversidades e mudanças, de acordo com as estações do ano? Como o aluno pode deixar de lado intuitivamente, a expressão de uma árvore-ideia que se repete, para
aguçar sua curiosidade e percepção, desenvolvendo uma representação própria,
a partir de um olhar mais investigador para as diversas árvores que existem no
espaço em que vive?
Segundo Ernest Gombrich:
Em lugar de falarmos em ver e conhecer deveríamos falar em ver e tomar conhecimento.
Nós só observamos quando procuramos alguma coisa e vemos quando a nossa atenção
é despertada por algum desequilíbrio, uma diferença entre a nossa expectativa e a
mensagem que chega (Gombrich, 1995:183).

Acredito que inicialmente, ao se propor uma conscientização-reflexão acerca
das árvores que estão presentes nos trajetos percorridos pelo aluno no seu dia a
dia, isto poderá contribuir para uma educação do olhar. Como elaborar uma estratégia com este objetivo?
Conforme Rudolf Arnheim (1997:149-150), se o professor chegar à conclusão
de que todos os elementos que contribuem para a aprendizagem são inerentes ao
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ato da percepção e que, mediante o uso das imagens pode se efetivar um pensamento realmente criativo, caberá ao professor conscientizar-se de que o seu material visual deverá satisfazer determinados requisitos que contribuam para que
ele atinja seus objetivos. Assim, as formas, os contornos, relações entre figura-fundo, contrastes, luminosidade, composição, estruturas e configuração, serão
determinantes naquilo que se irá ver e apresentar aos alunos. Deve-se também,
por exemplo, ver, analisar o objeto e as suas interações com o espaço, contexto e
demais objetos. Para o referido autor, “a verdadeira educação visual pressupõe
que o mundo pode mostrar ao olhar uma ordem intrínseca, e que ver consiste em
compreender esta ordem.” Em um primeiro contato com um objeto ou imagem,
a compreensão requer o uso de todas as faculdades humanas, não havendo uma
fase preparatória para uma “percepção pura.” O autor complementa ao dizer que
“o pensamento, em que toda a verdadeira aprendizagem se baseia ocorre nas
fontes, e lá continua.”
Pode-se dizer que todas as compreensões/percepções acerca do mundo visível, sedimentadas durante a vida, compõem um arcabouço de registros visuais em nossa memória. Quando se propõe uma atividade artística à um aluno, este irá recorrer a este acervo pessoal e íntimo, na execução de seu trabalho.
Por este motivo, há que se buscar metodologias para o desenvolvimento de um
olhar investigador. Quando Picasso diz “eu não busco, eu encontro,” Gombrich
(1995:379) sugere que ele chegou a considerar como algo natural que o ato criativo seja, em si mesmo, uma exploração. Pode-se dizer que a ampliação do olhar
ocorre na prática de um olhar investigador-explorador.
Rudolf Arhein (1997:150) afirma que “a arte torna o mundo visível” e complementa: “só num sistema educativo dedicado em conjunto e em cada uma de suas
atividades ao propósito de tornar o mundo visível, pode ter sentido o cultivo teórico e prático das artes”. A disciplina Arte na educação brasileira, de acordo com
os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), tem como referência a Abordagem
Triangular de Ana Mae Barbosa (2010) que preconiza a inter-relação entre a leitura de imagem (e também a fruição estética) o fazer artístico e a contextualização (a história da arte) que engloba a cultura, os contextos sociais e históricos, a
cidadania e todas as relações da realidade com a leitura da imagem.
Em uma entrevista concedida em 2016, na Universidade do Estado de Santa
Catarina — UDESC, em Florianópolis, durante o evento 9º Ciclo de Investigação
do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Ana Mae Barbosa (2016) enfatiza que nos dias atuais “todas as áreas estão usando a imagem como elemento
facilitador do conhecimento ou para valorizar a imaginação. Ler as imagens leva
a fazer descobertas através delas.” Ela complementa ao dizer:
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Tirar conclusões e interpretar as imagens de uma maneira melhor é importante para
qualquer pessoa. Para qualquer área do conhecimento é importante interpretar.
Se você criar o hábito de interpretar imagens da Arte vai refletir depois em qualquer
área (Barbosa, 2016: 347-348).

Ana Mae Barbosa (2016) exemplifica que um médico necessita interpretar
imagens. Ela já teve a experiência de ver médicos interpretando de formas diferentes, uma mesma radiografia de um mesmo osso. E conclui:
Através de uma boa aprendizagem de Arte que inclua o fazer, a leitura de imagens e
contextualização você está preparado para interpretar todas as imagens, a imagem
da televisão, a imagem do vídeo, a imagem do cinema (Barbosa, 2016: 347-348).

Nas rotinas diárias esta prática é necessária até para a segurança e orientação
nos aeroportos e para a leitura das embalagens dos produtos que dizem muito,
assim ressalta a autora.
Estas reflexões são fundamentais para o professor de Educação Artística, na
organização de aulas e projetos na escola.
2. “Ár vores da Minha Vida” — objetivos

Portanto, o trabalho que aqui se apresenta desenvolveu-se dentro das perspectivas e reflexões supracitadas. Como pré-requisito, o professor necessitaria já ter
abordado com os alunos em aulas anteriores, como realizar desenhos de observação, de memória e de criação.
Os objetivos principais nestas aulas:
— Despertar o olhar indagador e o gosto pela pesquisa, observando e selecionando os espaços, fotografando árvores e/ou pesquisando imagens em revistas, jornais e internet;
— Favorecer a educação do olhar, com sensibilidade para o contexto e espaço em que vivem, em seus cotidianos;
— Ampliar a percepção para os contrastes que existem em uma cidade:
entre a presença e ausência da natureza nos espaços dominados pelo
urbanismo;
— Desenvolver noções de desenho de observação, desenho de memória
e desenho de criação, para que, através da linguagem pictórica, os alunos possam expressar suas visões próprias acerca de um tema proposto, mediante a utilização de materiais de desenho e pintura;
— Conhecer um pouco o universo do artista Piet Mondrian, que partindo

3. Sensibilização e contextualização iniciais

Esta proposta foi aplicada durante seis aulas. O tema foi introduzido para pesquisa prévia, de acordo com as orientações que se seguem.
Exercício prévio de sensibilização para o tema — Houve um diálogo com os
alunos para que observassem as árvores da rua em que viviam, das praças e dos
caminhos percorridos diariamente. Deveriam escolher duas imagens de árvores
de sua preferência e/ou fotografar aquelas vistas em seu cotidiano; imprimir e
fixá-las em seus cadernos; realizar um desenho em casa, inspirado em uma das
imagens escolhidas. Eles apresentariam as imagens e desenhos para debate na
aula seguinte (Aula 01).
Desta forma, os alunos experimentaram o contato com imagens de sua preferência e o desenho, sem saber ao certo qual seria o objetivo exato do professor.
Aula 01 — Apresentação de pesquisa e desenhos, debate e partilha. Este exercício supracitado foi uma preparação para iniciar a primeira aula, como uma breve contextualização para o aluno e contribuiu para um aquecimento antecipado
do olhar, sensibilizando a percepção da presença deste elemento da natureza na
cidade. Haveria árvores em casa, em sua rua, ou não? Como seriam elas? Seria
necessário ir a um Parque ou Praça para ver uma árvore? Quais seriam os alunos
cujas residências estariam em áreas da cidade, com ruas arborizadas? As imagens
foram vistas por todos da turma, inclusive os desenhos. Os comentários sobre as
árvores, suas particularidades e a troca de informações sobre as áreas arborizadas da cidade, foram muito enriquecedoras.
4. Contextualização e leitura de imagens

Aula 02 — Retomada das reflexões partilhadas com os alunos, leitura de imagens
de Piet Mondrian e sua contextualização. Em ‘Árvores da minha vida’, os alunos
perceberam as suas relações e a importância das árvores nos seus contextos de
vida. Iniciei uma narrativa sobre a história do artista Mondrian, descrevendo sua
relação com uma árvore.
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de um tema simples como a árvore, foi capaz de sintetizá-la chegando
ao abstracionismo;
— Promover reflexões a respeito dos trabalhos realizados com os alunos,
fazendo com que eles reflitam também sobre seus próprios trabalhos,
como uma autoavaliação;
— Realizar uma exposição aberta ao público, com todos os trabalhos realizados pelos alunos.
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Os alunos conheceram alguns quadros de árvores, pintados pelo artista e souberam que o pintor holandês Piet Mondrian (1872-1944) deixou visível em suas
obras o percurso de seu pensamento estético na série de árvores pintadas entre
1908 e 1912, quando encontrou-se com a produção cubista de Braque e Picasso.
Mondrian caminhou para a abstração pura, tentando revelar a realidade que estava oculta através da temática árvore. Perceberam que ao trabalhar sucessivamente nesta expressão pictórica, o artista alcançou a abstração chegando ao Neoplasticismo. Este movimento criado por Mondrian foi também conhecido como
De Stijl, nome da revista que defendia as ideias do grupo de artistas, do qual ele
participava. No momento seguinte à narrativa foram expostas três árvores de
Piet Mondrian.
A imagem da “A Árvore Vermelha” (1909/1910, 70 cm X 99 cm) foi apresentada aos alunos para reflexão sobre o ritmo progressivo dos galhos, sobre a presença de cores mais puras como vermelho, azul e algumas pinceladas leves de
amarelo, bem como o ritmo das pinceladas em preto. Os contrastes cromáticos
foram observados e evidenciados pelos alunos.
A imagem da obra “A Árvore Prateada” (1911, 78,5 cm X 107,5 cm) foi exposta
e os alunos perceberam que nesta, não havia tantas vibrações cromáticas. Para
eles, o que mais ressaltava era a expressão dos efeitos da luz sobre a árvore. Os
traços que compunham os galhos, demonstrando ritmo e movimento na pintura,
em contraste com o jogo de luz e sombra levaram os alunos a concluir que o motivo da obra ter este nome dado pelo artista, resultava da sensação de prateado,
provocada pelos efeitos de luminosidade alcançados na pintura.
Ao mostrar a imagem do quadro “Macieira em Flor” (1912, 78cm X 106 cm),
questionei os alunos a respeito das linhas que formavam a árvore. Como elas
eram? Eram mais presas, rigorosas e firmes ou estavam mais soltas, leves e despojadas? Perguntei sobre as tonalidades, quais eram as cores predominantes?
Qual seria a relação entre o título da obra e as cores utilizadas? Por que o rosa
suave, tons de bege e verde claro predominavam na obra?
Logo a seguir às hipóteses formuladas pelos alunos, mostrei a imagem da flor
da macieira. Grande parte dos alunos não conheciam esta flor e nem a macieira.
Por viverem em meio urbano, só conheciam a maçã. Ao observarem a imagem
desta flor, eles concluíram que havia uma relação entre o uso das cores e o significado destas, para o artista. Perceberam que, mesmo as flores não estando presentes na árvore, estavam expressas através de uma atmosfera especial obtida pelas
tonalidades.
Após a leitura destas imagens, eles saíram de sala, caminharam pela escola para eleger uma árvore que relembrasse esteticamente uma das árvores de

5. O fazer artístico

Dois trabalhos foram realizados pelos alunos. O primeiro foi o desenho de observação da referida paineira, ao ar livre, sobre papel (com lápis grafite e borracha),
que iniciou na Aula 02 e prosseguiu na Aula 03. Os alunos concluíram seus esboços (Figura 2), coloriram com lápis de cor, hidrocor, giz de cera, com as cores de
sua preferência. Finalizaram os desenhos depois, em sala de aula (Figuras 3, 4 e
5). De acordo com as características da árvore eleita, alguns alunos manifestaram
o desejo de fazer uma colagem com pequenas porções algodão branco sobre os
desenhos, para remeter à ideia similar da paina sobre os galhos da árvore que observaram (Figura 6).
A sequência de fotos das fases de criação, colorido e colagem de alguns trabalhos poderá ser vista, das Figuras 2 a 6.
Aula 04 — Desenho de memória e imaginação/criação, para pintura em tela.
Este foi o segundo trabalho. Os alunos recordaram mentalmente as árvores presentes em seus cotidianos. Criaram livremente, uma nova árvore, diferente das
demais e desenharam-na sobre tela, com lápis grafite e borracha.
Aulas 05 e 06 — Os alunos pintaram a tela com tintas de suas preferências
(guache e aquarela), conforme Figura 7. Aqueles que desejaram, deram um acabamento final com marcadores, canetas hidrocor, ou de retroprojetor com ponta
mais fina (Figuras 8, 9 e 10). O mais interessante foi observar a diversidade de
expressão dos alunos. Não se via uma árvore igual à outra na turma.
6. Reflexão e autoavaliação

Após o término desta atividade, no fim da Aula 06, houve um momento de reflexão/autoavaliação sobre este projeto, em conjunto. Cada aluno expôs suas ideias
e redigiu um parágrafo sobre seu processo criativo, para ser exposto junto à cada
tela e desenho. Qual seria o significado da árvore para cada um?
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Mondrian. A árvore eleita por eles — uma paineira — apresentava galhos mais
sintéticos que, para os alunos, eram semelhantes à “Árvore prateada” de Mondrian. Vale ressaltar que há um período do ano em que estas paineiras da escola
ficam repletas de flor. Naquele momento, as árvores desta espécie não tinham
flores, nem folhas e apresentavam os galhos repletos de chumaços de paina branca, semelhantes a algodão, com sementes pretas. Esta fase da árvore era muito
apreciada pelos alunos. Eles então realizaram desenhos e esboços em folhas
brancas, ao ar livre, inspirados nesta paineira (Figura 1). Cada aluno foi orientado
a expressar no desenho, a sua visão particular do tema, partindo da observação
da árvore em questão.
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Figura 1 ∙ Árvore paineira, do Colégio de Aplicação
João XXIII, escolhida pelos alunos. Aula 02. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Esboço inicial. Aula 02. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Aluno a colorir sua árvore com lápis de cor.
Aulas 02 e 03. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Aluno a colorir sua árvore com giz de cera.
Aulas 02 e 03. Fonte: própria.
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Figura 5 ∙ Aluno a colorir sua árvore com lápis de cor e também giz de cera,
ao fundo. Aula 03. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Árvore com algodão, imitando a paina da paineira, como proposta
de alguns alunos. Aula 03. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Pintura em tela. Aula 05. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Árvore finalizada em pintura sobre tela. Aula 06. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Pintura de árvore finalizada, sobre tela. Aula 06. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Árvore finalizada, em pintura sobre tela. Aula 06. Fonte: própria.
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7. Exposição

Uma exposição foi realizada na escola com ajuda dos alunos. Foi aberta ao público, trazendo reconhecimento e incentivo a todos.
Este conjunto de 06 Aulas ‘Árvores da minha Vida’ possui uma síntese
disponível em: <URL:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=6839> para consulta e download, no site Portal do Professor do
Ministério da Educação e Cultura brasileiro, (Pereira, 2009). Fez parte de um
programa de bolsas e seleção das melhores aulas para divulgação e partilha
das experiências em Educação, em que fui bolsista durante 4 meses. Esta aula
já obteve 18.546 acessos de interessados, neste referido link do site.
Conclusão

O educador deve ser um incentivador em todas as fases do processo e deve avaliar o interesse, participação e os questionamentos apresentados pelos alunos nas
reflexões sobre as leituras de imagens e trabalhos feitos. Deverá acompanhá-los
para analisar até que ponto envolveram-se com a proposta chegando à criação de
suas árvores, verificando as ideias elaboradas, bem como a participação dos mesmos, nas observações sobre as suas pinturas em tela. O professor precisará estar
atento aos alunos, às suas capacidades de percepção no desenho de observação ao
ar livre, às habilidades no exercício da memória e a imaginação para o desenho de
criação das telas. A experimentação de diversos materiais, assim como a criatividade do aluno em sugerir ou mesclar algumas técnicas e materiais com maior autonomia, amplia as suas possibilidades de expressão pessoal. O interesse e comprometimento do aluno caminham de mãos dadas com a descoberta e a criação.
A trajetória destas aulas apresentadas desenvolveu-se nas dinâmicas do Observar, Investigar, Ler imagens, Contextualizar e Fazer artístico. Enquanto metodologia e prática, este é um processo que pode ser aplicado a outros temas em sala
de aula, que envolvam Arte e a percepção espacial do universo do aluno.
Acredito que o envolvimento e entusiasmo dos alunos com as aulas e as atividades de Arte são um termômetro, cuja temperatura se eleva à medida em que
as propostas e temas façam sentido e tragam sentido aos seus contextos de vida,
desenvolvendo também o espírito crítico. O desenvolvimento do olhar investigador-explorador nos alunos é um desafio para o professor. Não basta experimentar
algo aleatoriamente, como quem rabisca para ver o que acontece. É preciso levar o
aluno a despertar e descobrir, para criar. É preciso investigar para recriar o mundo.
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Resumo: Este relato apresenta experiências desenvolvidas com estudantes de uma escola pública na cidade de Chapecó/SC/Brasil. A prática
docente foi realizada com o objetivo de trabalhar
a representação do corpo humano na linguagem
fotográfica dentro da arte contemporânea, visando compreender as possibilidades de abordagens
desses temas no ensino da Arte.
Palavras-chave: Corpo / Fotografia / Arte
Contemporânea.

Abstract: This report presents experiences devel-

oped with students of a public school in the city
of Chapecó / SC / Brazil. The teaching practice
was carried out with the objective of working the
representation of the human body in the photographic language within contemporary art, aiming to understand the possibilities of approaches
of these subjects in the teaching of Art.
Keywords: Body / Photography / Contemporary
art.

1. Corpo e fotografia

Ao longo da história da arte o corpo humano foi representado através de diferentes técnicas e suportes, como a pintura, escultura, e gravura. O advento da
fotografia culminou na disseminação das linguagens artísticas, que se envolvem e resultam na Arte contemporânea. Esse processo auxiliou na projeção do
corpo, não só como representação mas também como suporte e objeto na arte
contemporânea.
No primeiro momento de sua constituição, a fotografia convivia fortemente
com a ideia de documentar aquilo que se tornaria seu passado, fazendo com
que reproduzisse imagens da sociedade para criar repertórios de registro Rouillé (2009). Atuando com o corpo humano implícito, a fotografia passou a disputar o status entre arte e documento, possível identificar nos diversos movimentos artísticos que surgem e tangenciam a difusao da arte para as linguagens que
resultam na arte contemporânea . Conforme Alexandre Santos (2006: 11):
“A fotografia tem, em si, o mesmo estatuto que envolve as ferramentas de trabalho do
historiador as quais são, sempre, o rastro de homens fisicamente destruídos. Também
a fotografia lida, inexoravelmente, com atuações implícitas ou explícitas do corpo
físico” (Santos, 2006:11).

A fotografia enquanto linguagem artística permitiu a significação do corpo
como objeto e suporte para a proliferação de conceitos e questionamentos nos
temas da arte contemporânea, pois deixa de apresentar-se como dispositivo
para também tornar-se objeto e suporte. Conforme afirma Schvambach:
A arte absorvida pelas novas tecnologias com a utilização de meios não tradicionais –
fotografia, instalações, performances, happenings, etc e por uma globalização maciça
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Este artigo apresenta reflexão acerca do processo de docência desenvolvido
com estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, a partir do componente curricular de Estágio em Artes Visuais pela Universidade Comunitária da Região
de Chapecó — UNOCHAPECÓ, SC/Brasil.
Com base no tema “O corpo a partir da fotografia e sua representação na
Arte contemporânea: uma proposta para o ensino da Arte”, buscou-se estabelecer relações entre a história da Arte, o corpo humano, a fotografia e a Arte
contemporânea, através de 3 módulos na pratica docente, partindo dos pressupostos que envolvem a Abordagem Triangular de Barbosa (2009) e os conceitos
da cultura visual de Hernandez (2000).
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acaba sendo um ótimo meio para realizações contemporâneas (SCHVAMBACH,
2006, p.01).

Segundo Michaud (2011, apud VIGARELLO, et.al., 2011:563) o corpo passa
a participar dos mecanismos de reflexão social, numa relação de onipresença
onde nada mais é escondido “a partir dos anos 1990, 80%, ou até 90% da arte
tomam o corpo como objeto. Quando não o mostra, utiliza-o sob a espécie de
corpo do artista produtor e performer”. Dessa forma, é na arte contemporânea
que a fotografia institui-se como linguagem, e conforme Canton (2009), o corpo também adquire legitimidade:
“Nas obras contemporâneas, em suas sensibilidades diversas, o corpo assume os papéis
concomitantes de sujeito e objeto, que aparecem mesclados de forma a simbolizar a
carne e a crítica” (Canton, 2009:24).

Segundo Cotton (2013: 8), a fotografia contemporânea tenciona as relações
sociais em processos de divulgação do corpo privado, o enclausuramento do
que é visível entre outros fatores que possibilitam compreender as relações estabelecidas o que se descreve como carnal, virtual e máquina (Breton, 2007).
Segundo Dubois (1993), esse processo justifica-se através de que:
[...] todas essas práticas contemporâneas (arte conceitual, ambiental, corporal, de
acontecimento), embora partam dos antípodas da representação realista e da idéia
de representação acabada, sempre terminam, apesar de tudo, em primeiro lugar, por
utilizar a foto como simples instrumento “de segunda mão” (documento, memória,
arquivo), em seguida por integrá-la (conceber a ação em função das características do
dispositivo foto), depois por se embeber, impregnar-se com sua lógica (a do traço, da
impressão, da marca etc.) e, finalmente, por inverter os papéis, por voltar a própria
fotografia como prática artística primeira, que por sua vez tomará emprestado da
lógica das artes de ação alguns de seus usos criadores (Dubois, 1993, p. 290).

De todas as manifestações da arte o corpo esta presente, nas mídias e acessíveis a diferentes públicos, como os estudantes. Esses processos pressupõe o
conceito de cultura visual como proposta pedagógica no tange promover debates sobre a relação entre o corpo e a fotografia. Acreditamos que o ensino
da arte é de fundamental importância para promover diálogos sobre os temas
transversais que a arte contemporânea promove.
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Figura 1 ∙ Rosangela Rennó Brasil, 2016(Trabalho que faz parte da
exposição “A última foto” de 2006, fotografia feita por Thiago Barros),
Brasil. Foto: Mel. Fonte: http://www.rosangelarenno.com.br/obras/
view/21/1
Figura 2 ∙ Estudantes realizando fotografias com venda nos olho —
Chapecó, 2016. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Estudante observando a fotografia produzida pela dupla —
Chapecó, 2016. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Ilustração intitulada “Uma boa esposa sabe o seu lugar”, 1955
(Revista Housekeeping Monthly, artigo “O guia da boa esposa”, Brasil.
Fonte: https://awebic.com/cultura/guia-boa-esposa-1950/
Figura 5 ∙ Reportagem sobre a Primeira Dama, Marcela Temer, 2016
(Revista Veja em 18 de abril), Brasil. Foto: Bruno Poletti. Fonte: http://
zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/04/reportagem-sobre-marcelatemer-gera-reacoes-ironicas-na-internet-5782412.html
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As ações de docência foram ministradas num período de 10 aulas de 04 horas/
aula cada e divididas em três módulos.
No módulo 01, os estudantes tiveram contato com os temas a serem trabalhados através de imagens que representavam a relação entre corpo e fotografia
num viés artístico, social, político e histórico. Na sequencia, foram convidados
a realizar leituras individuais do texto “O impacto da fotografia” de Donis A.
Dondis (2007), que permite discutir sobre as transformações do mundo com a
chegada da fotografia, bem como o olhar para a arte na atualidade. Para Hernandez (2001:128), “Na educação escolar, é necessário realizar essa empreitada
a partir de um cruzamento de olhares. Os do passado e os do presente, que e
refletem e se projetam nas imagens objeto e tema de pesquisa [...]”.
Utilizando-se da obra de Evgen Bavcar (1946) (fotógrafo cego que registra
na fotografia as sensações que seu corpo promove em contato com situações
e objetos) e da obra da artista brasileira Rosangela Rennó (1962), intitulada “A
última foto” do ano de 2006 (que apresenta fotografias produzidas por outros,
do Monumento Cristo Redentor — no Rio de Janeiro/RJ/Brasil, cujas câmeras,
após realização da fotografia, tiveram suas lentes isoladas e passaram a fazer
parte da exposição) (Figura 1), os estudantes foram orientados a realizar uma
saída fotográfica pela escola sobre o tema “O corpo permanece”. Inicialmente,
cada estudante selecionou um lugar para ser fotografado. Logo após, organizaram-se em duplas, onde um dos estudantes foi vendado para realizar a fotografia que o outro escolheu, enquanto recebia orientações oralmente do colega,
descrevendo a paisagem e direções (Figura 2). Após a realização da primeira
fotografia os estudantes trocaram as duplas para que ambos participassem do
exercício (Figura 3).
Após a conclusão e seleção das fotografias para a apresentação, os estudantes retornaram à sala para realizar debate sobre os exercícios: de fotografar uma
cena sem vê-la, e precisar orientar outra pessoa a produzir uma fotografia pensada por ele. O tema auxiliou na construção de uma relação direta entre o corpo
humano e o corpo presente na representação fotográfica.
No módulo 02 realizou-se diálogos com os estudantes sobre a representação
do corpo na história da arte, a partir de Breton (2007). Na sequência, realizou-se diálogo sobre o conceito de estereótipos e como se desenvolvem socialmente, na arte e na representação fotográfica das mídias, por imagens de revistas e
sites. Essa etapa foi conduzida da seguinte forma: imagens eram apresentadas
em conjuntos, sendo uma de obra de arte e outra de mídia, permitindo estabelecer relações entre arte e corpo.
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O primeiro conjunto de imagens apresentava uma obra da artista Diane Arbus, de 1950, e a outra imagem de um ensaio de moda produzido com a modelo
Melanie Gaydos, que possui uma deficiência a qual promove deformidades em
seu corpo.
No segundo conjunto de imagens, apresentaram-se as serigrafias de Andy
Warhol da artista famosa Marilyn Monroe em 1967 e uma das capas da Revista Tititi (Revista popular brasileira sobre novelas e artistas de televisão) onde
apresenta aleatoriamente notícias e assuntos sobre o mundo cotidiano de artistas globais.
O terceiro conjunto de imagens apresenta uma modelo de roupas Plus Size
posando de roupas íntimas para uma marca de roupas em 2013 e ao lado a obra
As três Graças, de Rubens, datada de 1639.
O quarto conjunto de imagem surgiu a partir de notícias que circularam no
país de uma situação política e social. Unindo uma ilustração presente num almanaque dos anos 50 sobre o comportamento da mulher em relação ao marido
e a casa (Figura 4), a uma reportagem da revista Veja, de 18 de abril de 2016,
onde apresenta a Primeira Dama do atual Presidente Michel Temer, com o título “Marcela Temer: Bela, recatada e “do lar” (Figura 5). O questionamento foi
direcionado para o título da matéria onde tencionava para a aproximação dos
aspectos de submissão enfrentada há tanto tempo pela mulher na sociedade
dominada social, política e economicamente por homens — presente na segunda imagem. Foi possível promover relações entre a imagem da mulher como
um objeto na doutrinação às tarefas diárias de manutenção da casa contrapondo aos atos de empoderamento feminino que cresce cada vez mais junto das
políticas de defesa da mulher.
Esse processo foi relevante para que fosse possível construir reflexões sobre o corpo humano e seus estereótipos através do uso de imagens da mídia
construídas e disseminadas pelos meios de comunicação, contrapondo com
imagens artísticas possibilitando compreender que a arte discute a estrutura
social a qual pertence.
No módulo 03 realizou-se diálogo com os estudantes sobre o corpo na arte
contemporânea através de artistas e obras, como: Ives Klein (1928–1962), Barbara Kruguer, (1945), Marina Abramovic (1946), Sterlac (1946), Cris Bierrembach (1964) entre outros. Tais artistas consolidam os diálogos estabelecidos,
possibilitando a compreensão acerca dos limites da arte na utilização do dispositivo fotográfico nas mais variadas linguagens.
As ações seguintes visaram promover espaço de experimentação, onde
os estudantes deveriam realizar fotografias do próprio corpo, a partir de uma
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Figura 6 ∙ Estúdio montado para realização das
fotografias — Chapecó, 2016. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Imagem pertencente ao conjunto produzido
pelo estudante D-Chapecó, 2016. Fonte: própria.
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Figura 8 ∙ Imagem pertencente ao conjunto produzido
pelo estudante D-Chapecó, 2016. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Imagem pertencente ao conjunto produzido
pelo estudante D-Chapecó, 2016. Fonte: própria.
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proposta construída com base nas aulas anteriores. A aula foi realizada na sala
de vídeo da escola, onde previamente o estúdio fotográfico foi organizado com
equipamentos fotográficos, utilizando tecido branco para as paredes e o chão,
iluminação por meio de luminárias (Figura 06).
Os estudantes receberam orientação sobre o funcionamento e manuseio
dos equipamentos, e iniciaram seus estudos com auxilio mútuo. Com base nas
referências discutidas nas apresentações anteriores, cada estudante deveria
realizar fotografias do próprio corpo, utilizando-se dos materiais do estúdio (Figura 07, 08 e 09). Todos participaram do processo de trabalho, pois enquanto
um era fotografado por outro, os demais organizavam a luz e os rebatedores.
As imagens foram impressas e aplicadas nas paredes da escola, formando
um mural organizado pelos estudantes (Figura 10).
Considerações sobre das ações desenvolvidas

Analisando o contato do estudante com o tema, é possível perceber que quando
relacionados ao cotidiano, a vivência do conteúdo é mais intensa e permite novos desdobramentos, conforme apresentados nas práticas destacas. Esse contexto permitiu, quando unido às imagens das obras de arte, construir relações a
partir das condições sociais das quais o corpo está envolvido
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Figura 10 ∙ Projeto finalizado em parede da escola —
Chapecó, 2016. Fonte: própria.
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É possível perceber que os estudantes construíram poéticas de trabalho distintas usando o próprio corpo, estabelecendo relações com os temas abordados.. Compreende-se esse processo também nas temáticas que envolvem cada
trabalho, permeando entre padrão social, cicatrizes, memórias, angústias e desejos. Pode se afirmar que os debates realizados com os estudantes no desenvolvimento da pratica docente, estiveram presentes na atividade pratica.
Acredita-se que as ações desenvolvidas nessa prática docente foram de
grande importância para aproximar os estudantes da arte contemporânea através das temáticas do corpo e fotografia, permitindo explorar possíveis olhares
de si mesmo, construindo diversas relações das quais o corpo está envolvido, ou
da qual o corpo é negligenciado.
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Resumo: É frequente encontrar artistas plás-

Abstract: It is frequent to find newly formed

ticos recém-formados que veem no exercício
da docência uma atividade ingrata, potencialmente castradora da sua produção artística. No entanto, são pessoas com este perfil
— a de artistas plásticos em atividade — as
que melhor conseguem desenvolver uma
docência assertiva e profícua. Apresentam-se três formas de como um professor pode
desenvolver um trabalho criativo paralelo ao
que os alunos desenvolvem em aula, exemplificando a metodologia criativa, os processos técnicos e/ou tecnológicos ou as formas
de apresentar o trabalho artístico produzido.
Esta postura, que também é pedagógica,
transmite aos alunos várias referências difíceis de assegurar sem essa prática paralela
do professor, elevando a fasquia do nível de
qualidade da aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino artístico / artista/
professor / didática das artes visuais / pedagogia aberta / ensino informal.

plastic artists who see in the exercise of teaching
a parallel activity, potentially castrating their
artistic production. However, it is people with this
profile — that of active plastic artists — who can
best develop an assertive and proficient teaching. There are many ways in which a teacher can
develop a creative work parallel to what the students develop in class, exemplifying the creative
methodology, the technical and / or technological
processes, as well as different attitudes to show
the artistic work produced. This position, which
is also educational, transmits students several
references difficult to ensure without this parallel
practice of the teacher, raising the bar on quality
of learning level.
Keywords: Art education / Artist / teacher /
Didactics of the visual arts / Open pedagogy /
Informal education.
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Introdução

Para o artista plástico que ingressa no ensino parece existir uma antinomia de
objetivos entre as duas atividades, a artística e a docente, o que iria contradizer
qualquer uma delas, pois ambas requerem um total envolvimento. Considera-se esta oposição apenas aparente. Depois de uma formação artística a dinâmica criativa não pode nem deve ser reduzida nem adiada, mas sim assumida
plenamente, tentando convergir todas as atividades que eventualmente se desempenhem num contexto global de vida.
Produção artística e docência não são atividades profissionais que se descartem depois de cumprido um horário e, além disto, ambas requerem uma
plena abertura ao mundo.
Esta aproximação, parecendo incompatível e ingrata de gerir, pode coincidir
sem constrangimentos ou bloqueios, porque o esforço passa apenas pela forma holística como se pensa e planifica. Objetivada uma em função da outra, com a abertura e o pragmatismo que qualquer pedagogia aberta exige, pode-se gerir uma coexistência bastante gratificante para o artista/professor, assim como para os alunos.
Entendendo existir um campo de soluções muito diversificado, percorreremos quatro situações em que se verifica o desenvolvimento de trabalhos artísticos paralelos aos que os alunos desenvolvem informal ou formalmente, numa
exemplificação de possibilidades diferenciadas de metodologias criativas, processos técnicos e/ou tecnológicos, assim como de diferentes atitudes na apresentação do trabalho artístico produzido em coletivo. Estas posturas, que também
são pedagógicas, transmitem aos alunos várias referências difíceis de assegurar
sem essa prática paralela do professor, elevando e ampliando o nível da aprendizagem. Consideram-se três situações em que os artistas, não sendo professores
integrados no ensino regular formal, ou sendo mesmo o que se pode entender por
alunos em autogénese, colocam ao nível profissional da criação artística através
de saber apresentar e/ou instalar os trabalhos realizados por crianças em diversos cenários. Por fim, apresentam-se duas situações que foram postas em prática
no 3º Ciclo do Ensino Básico, uma em que o trabalho realizado em aula, como
demonstração didática, foi posteriormente desenvolvido em obra autónoma pelo
artista-professor, e uma outra ação em que a planificação inicial já se configurava
com a realização paralela da obra do artista/professor.
1. O projeto Morrinho

O primeiro caso que apresentamos é uma história feliz de meninos de uma favela
brasileira com muito poucos recursos, onde, de forma autónoma e endógena, desenvolveram uma brincadeira de rua que se evidenciou e se projetou por todo o

Figura 1 ∙ Projeto Morrinho, 52ª Bienal
de Veneza, 2007.
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Figura 2 ∙ Ilya e Emilia Kobakov, Barco da Tolerância,
52 Bienal de Veneza, Veneza.
Figura 3 ∙ Ilya e Emilia Kobakov, Barco da Tolerância,
desenho de projeto, 2005.

2. Ilya Kabakov (1933) e Emilia Kabakov (1945)

A segunda abordagem do ser artista/professor fazemo-la também a partir de
uma situação de ensino informal, mas agora num sentido inverso da situação
anterior, iniciada e continuada ao longo dos últimos 12 anos por dois artistas
que trabalham em parceria desde 1989, Ilya e Emilia Kabakov (2016). Estes autores/artistas, com obra reconhecida mundialmente, trabalham sob o tema da
tolerância com populações escolares de todo o mundo, abarcando um grande
leque etário, desde a pré-escolaridade aos alunos do ensino secundário.
Interagindo com as estruturas institucionais e com os professores do ensino
regular, os autores / artistas abordam e trabalham o tema com os alunos através
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mundo como intervenção artística, desde a 52ª Bienal de Arte de Veneza (Figura 1)
ao MOMA de Nova Iorque, passando por muitos outros eventos, museus e cidades.
O projeto Morrinho (1997-), instalado na favela Pereira da Silva, no bairro
de Laranjeiras, no sul da cidade do Rio de Janeiro, pode-se definir como uma
maqueta inserida num espaço de cerca 350 m2.
A simples brincadeira de crianças e jovens da favela rapidamente se transformou num espaço de convívio lúdico, uma proteção ao vandalismo e violência
que assolavam a comunidade. Em vez de fazerem as aprendizagens da vida no
difícil espaço real, no qual muitos sucumbiriam, estes jovens foram criando um
outro universo à sua imagem, onde foram adquirindo ferramentas e experiências
para lidar com o mundo e ultrapassar as suas limitações e confinamentos. Ali
brincavam com tijolos, madeiras, vários materiais recuperados, bonecos de Lego.
O Morrinho, como lhe chamaram por ser uma réplica do morro onde viviam, foi
crescendo e os jovens também, tornando-se uns dinamizadores de outros mais
novos, desencadeando um movimento grupal de aprendizagem informal. Atualmente, mais de 20 adolescentes seguem o exemplo da equipa fundadora.
Hoje, passada década e meia, Morrinho surge também como um modelo social para a própria favela, protagonizando um centro de divulgação da cultura
multidimensional daquele meio, ajudando a integração e o reconhecimento dos
recursos autóctones. Morrinho detém agora maior capacidade de criação artística, com vários meios, como o cinema, as artes plásticas, o teatro e a música. A
solicitação da mostra do projeto tem vindo a aumentar em importância e quantidade, pelo que a logística das exposições e diversos eventos, principalmente os
que são noutros países, está a cargo da produtora independente TV Morrinho (tvmorrinho@uol.com.br), coordenada por Cirlan Oliveira, representante do projeto (lancimorrinho2009@hotmail.com http://cirlanoliveiraeprojetomorrinho.
blogspot.pt).

264
Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

Figura 4 ∙ Erzen Shkololli, 1998. Políptico de oito painéis com
210 cm de comprimento, instalação no CAPC — Musée d’Art
Contemporain de Bordéus, 2011.
Figura 5 ∙ Erzen Shkololli, 1998. Recortes e colagens de tecidos
com base em desenhos de crianças, Van Abbemuseum,
Eindoven, Holanda, 2013.
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da construção de um barco utópico. Para além das aprendizagens adquiridas
nessa ação coletiva surgem milhares de desenhos que são expostos como se fossem pano velico, força motriz de um barco, e a força coletiva destes barcos que
transportam a ideia de tolerância.
A missão do Barco da Tolerância (2005 -) é educar para a tolerância, estabelecendo ligações entre a juventude de diversos continentes, culturas e identidade, unidos pela linguagem artística.
O Barco da Tolerância, que foi realizado pela primeira vez na cidade de Siwa,
no Egito em 2005, tem sido concretizado por todo o mundo. Foi realizado e instalado em Veneza (Figura 2), em St. Moritz, em Sharjah, em Miami, em Havana, mais recentemente em Moscovo e em New York em 2014, e em 2016 em Zug
(Foundation: The Ship of Tolerance, s/d). Em 2017 está programado ser realizado
em Londres coincidindo com a retrospectiva da obra de Kabakov na Tate Modern.
Embora este seja um projeto artístico pessoal (Figura 3), Ilya e Emilia Kabakov desenvolvem conscientemente uma atividade didática e pedagógica
aberta, numa abordagem informal do ensino básico da arte e através da arte.
3. Erzen Shkololli (1976)

Durante a guerra no Kosovo, Erzen Shkololli (1976) natural de Pejë, esteve retido durante três meses na cidade, de onde não podia sair. Nesse tempo de guerra
participa num projeto humanitário nos campos de refugiados que consistia no

Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

Figura 6 ∙ Dora Iva Rita, primeira peça realizada
em aula. Argila cozida.
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resgate e reabilitação de crianças com traumas de guerra através de desenhos
sobre a realidade que as circundava, em pequeno formato, configurando postais. A partir desse material iconográfico, tendo acesso a tecidos na loja do pai
e a uma máquina de costura, decide recriar essas narrativas pessoais transpondo-as para panos coloridos, desenvolvendo um conjunto de trabalhos com recorte de tecidos (Van Abbe Museum, 2013; Barsch, 2001).
Recorrendo à clareza, espontaneidade e força com que as crianças exprimem as suas emoções mas aplicando uma linguagem própria e contemporânea, constrói obras de forte densidade, num desenho límpido e expressivo, que
nos transporta à síntese de Henri Matisse (1869-1954).
Numa destas suas obras (Figura 4) sente-se também a influência de Jean
Lurçat (1892-1966), principalmente na composição, tanto pelo longo formato, como pelo tom escuro do fundo de onde surgem figuras luminosas, numa
aproximação à emblemática tapeçaria Le Chant du Monde (1956-1965) de Jean
Lurçat, exposta em 1966, um dos marcos da tapeçaria artística internacional.
Expôs pela primeira vez estas obras em 1998, logo após o fim da guerra, na
cidade palco do desenvolvimento do trabalho, juntamente com os postais realizados pelas crianças — com certeza um passo para a interiorização do sucedido
e, consequentemente, para a reabilitação e inclusão daqueles que participaram
no projeto, assim como de toda a comunidade que nele se viu refletida (Figura 5).
As obras criadas por este autor são paradigmáticas da capacidade narrativa
que reveste as mantas de retalhos e da potenciação catártica e curativa da expressão plástica, facilitadora da capacidade de resistência à violência da guerra.
A criação plástica resgata a liberdade a muitos níveis — mentais, emocionais,
afetivos. A criação têxtil religa estruturas, ipsis verbis, e, ao consentir essa ação, encontram-se também padrões edificadores de mundos, sejam eles quais forem, porque todos têm a mesma lógica estruturante e construtiva (Ljungberg & Lira 2003).
4.

Consideramos de seguida dois casos circunscritos ao ensino regular, sendo que
o primeiro se desenrolou a partir do normal acompanhamento letivo de um
grupo de alunos do 9º ano numa aula oficinal.
Esta ação que descrevemos está relacionada com a prática lectiva diária
num Curso de Educação e Formação na disciplina de Oficina de Cerâmica, em
que o artista/docente acompanha os alunos através da elaboração de uma peça
elementar de sua autoria, explicando metodologias do trabalho em volumetrias
de barro, pequenos preceitos, correção de gestos e de utilização do material, assim como demonstra o aspeto final desejável, situações que dificilmente todos
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Figura 7 ∙ Dora Iva Rita, Espíritos da Terra, 2008. Oliveira
transplantada e cabeças de barro a selarem os troncos podados,
Santa Bárbara de Nexe.
Figura 8 ∙ Dora Iva Rita, Ex Dádivas I, 2012-2014. Moldes
de corpos, pano cru, madeira de corte de pedra, fio
de algodão, 300x100cm.

268
Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

Figura 9 ∙ Dora Iva Rita, Ex Dádivas II, 2012-2014.
Moldes de corpos, pano cru, madeira de
corte de pedra, fio de algodão, pedras marítimas,
têmpera azul, 250x100cm.
Figura 10 ∙ Corpo completo por diversos moldes
diretos, 2012.

Conclusão

As metodologias para o desenvolvimento de um trabalho concomitantemente artístico e letivo são muitas e diversificadas, dependendo de muitas variáveis. É fundamental abordar as duas áreas como sendo indissociáveis, sem inibições, preconceitos ou permeabilidades a juízos alheios, adaptadas de forma coerente e consequente a situações determinadas do ensino artístico formal ou informal, curriculares e
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os alunos compreenderiam com eficácia através de outros recursos pedagógicos (Figura 6). Com esta atitude também há a vantagem da existência de um
referente mais acessível e credível para uma autoavaliação dos resultados.
Partindo de uma dessas peças realizada em aula, o artista / docente desenvolveu uma instalação de exterior que intitulou Espíritos da Terra, apresentando mais tarde aos mesmos alunos todo o projeto, com os estudos e pressupostos
conceptuais, a peça inicial, que eles já conheciam, e as fotografias da intervenção artística in situ (Figura 7).
Num segundo caso o professor arriscou em planificar as aulas de forma a
integrar o produto do trabalho dos alunos num projeto seu, com autonomia e
maturidade profissionais.
Duas peças intituladas Ex Dádivas, inicialmente denominadas Teares Humanos (Figura 8 e Figura 9), desenvolvidas em 2013 e expostas em 2014 na Escola Superior de Arte e Design do Porto, um dos núcleos expositivos paralelos
à Bienal Internacional de Arte Têxtil, Contextile, em Guimarães, e na Galeria
Municipal da Amadora em 2015, obras que têm por base o produto da colaboração dos alunos do 7º ano da disciplina de Oficinas de Expressão Plástica (20122013), através da planificação gerada circunstancialmente devido à redução
para 50 minutos do tempo curricular semanal dessa disciplina.
Estes alunos realizaram, em grupo, moldes de diversas partes do corpo de
cada um, numa interpretação do tema geral da escola “todos diferentes, todos
iguais” (Figura 10). Embora o projeto inicial realizado com os alunos fosse a produção de esculturas humanas compostas por diversas partes de várias pessoas,
cedeu-se ao impulso de produzir uma obra com um fundamento diferente, depois de se ter percebido a qualidade estética e a potencialidade de comunicação
dramática de cada uma das peças compreendida separadamente (Figura 11 e
Figura 12). Em debate chegou-se ao conceito de ex votos o que transformou a
ideia inicial em duas obras de “teares humanos”, entretanto denominadas Ex
dádivas, precisamente devido à atitude colaborativa dos alunos, em que estes
consciencializaram a “oferta” dos seus corpos como moldes de parte importante da narrativa simbólica das obras criadas pelo professor.

270
Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

humanas, e em função de objetivos didático e pedagógicos claros e bem definidos.
Pode pensar-se que raramente se conjugam os fatores que possibilitam este
tipo de situações, mas estas podem ser desencadeadas através de pequenas atitudes pedagógicas que germinam e acabam por possibilitar interações insuspeitadas entre a atividade artística e a docente.
Esta conjugação acentua a cumplicidade entre o professor e os seus alunos,
desenvolvendo-se uma dinâmica extremamente positiva no grupo/turma ao
nível da sedução da aprendizagem, que se torna fidedigna, do método de trabalho, onde se nota um maior empenho, e, fundamentalmente, da responsabilidade individual e de grupo, porque “trabalho de aula” passa a ter um sentido
“sério” (real), o que é um fator de progressão e sucesso inestimáveis, não sendo
uma mera atividade didática, ou, mais perigoso ainda, uma atividade lúdica.
Pelo outro lado, o professor sente-se, inevitavelmente, muito mais motivado
para o desempenho da sua atividade docente porque ela passa a ser um fator de
progressão do seu trabalho artístico, ao mesmo tempo que assume a sua formação, vocação e ação criativa como artista plástico.
O ensino base das artes plásticas só tem sentido fundamentado se for ministrado por um docente apto e motivado para o desempenho da produção artística.
Informado, inserido no meio, atento à atualidade, de modo a perceber as diversas
dinâmicas e conceitos que se colocam à criação artística contemporânea, torna-se capaz de ir mais além no seu magistério ao detetar e poder orientar alguns
alunos em opções de percurso no âmbito artístico, que, por regra, dificilmente
são compreendidas pela família como possibilidade de realização, possibilitando
assim à criança ou adolescente receber empatia e apoio precoces.
E, fundamentalmente, porque o ensino das artes visuais não passa apenas
pelas aprendizagens de didáticas limitadas aos elementos básicos que estruturam a imagem, passa, sim, pela capacidade de converter essa didática na matéria do sonho, da utopia e da sensibilidade poética e filosófica do mundo, de
modo a que o aluno perceba que pode modifica-lo.
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Resumo: O presente trabalho procura, através

Abstract: The present work seeks, by the in-

da introdução de alguns aspectos particulares
da Filosofia Personalista de Emmanuel Mounier, contextualizar o caso de estudo específico no contexto do ensino das Artes no ensino
liceal no Colégio de São Tomás em Lisboa.
Procura ainda definir e contextualizar os paradigmas de individualidade e criatividade no
contexto da mesma proposta filosófica.

troduction of particular aspects of Emmanuel
Mouniers´s Personalist Philosophy, to contextualize a specific case study presented in the context
of the high school art teaching in Colégio de São
Tomás in Lisbon. The following paper also tries
to define and contextualize the paradigms of individuality and creativity in the context of this
same philosophical proposal.
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Introdução

A presente candidatura procura, a partir da obra de Emmanuel Mounier, “Personalism”, a definição e problematização da noção de “pessoa” e do modo
como esta se esboça na relação com o cultural e o educativo. Procuraremos,
através do esboço desta particular concepção filosófica do sujeito, reatualizar
os paradigmas relativos às noções de individualismo no contexto educativo no
campo das artes.
Procuraremos ainda evidenciar, através de um caso de estudo particular, os
principais problemas levantados e, articulando-os em termos “personalistas”,
devolver a reflexão através de exemplos didáticos, plásticos e conceptuais.
Caracterizaremos a Filosofia personalista de Emmanuel Mounier, a partir
da afirmação fundamental de que a “pessoa” é o objecto da existência humana
e a única realidade possível de ser conhecida verdadeiramente. Deste modo,
definiremos o termo “personalizar” como um processo de autoconhecimento,
no sentido da educação e da aprendizagem, sendo que é através do próprio ato
de aprendizagem que a pessoa se constitui.
Mas o que é a aprendizagem? Mounier coloca a questão de outro modo: Qual é
o objectivo da Educação? O seu objectivo não deve ser o de “criar”, mas antes o de
“despertar” uma certa personalidade, nunca confundido o individuo com a pessoa e salvaguardando sobretudo a sua liberdade e responsabilidade intrínsecas.
Finalmente, e tomando a distinção de Mounier relativa à oposição Individualismo/Personalismo procuraremos, através de um caso de estudo prático,
segundo exemplos escolares de uma aluna do 11ºano, no contexto do ensino das
artes no ensino liceal privado, valorizar a noção de personalização como meio
de desenvolvimento e compreensão dos processos criativos inerentes, não só às
práticas artísticas, mas também, num sentido mais alargado do termo, a outras
áreas do conhecimento: “The person is not the most marvellous object in the
world, (...). It is the one reality that we know, (...).” (Mounier, 1952: ix).
A noção de personalismo, comummente usada para descrever o vínculo pessoal ou o hiato subjetivo de inúmeras formas de relação, encontra raiz histórica
no pensamento Filosófico Europeu do século XX; primeiramente definido por
Renouvier, posteriormente em formato editorial através da revista Esprit em
França, e finalmente por Emanuel Mounier em 1950, em “O Personalismo”.
Apesar da aparente não continuidade deste projeto filosófico, e da parcial
filiação Cristã deste pensamento, a par com o crescente desenvolvimento histórico de visões filosóficas que, colocando também o sujeito e a sua liberdade no
cerne das suas mundividências, contribuindo assim para a grande desatenção á
novidade da proposta personalista, continuamos a usar o termo para descrever
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um tipo de pedagogia específico, sem compreendermos realmente o alcance
desta proposta.
Assim sendo, importa então definir o projeto filosófico descrito por Emmanuel Mounier, e procurando estabelecer um vínculo, extrapolá-lo para casos
reais na relação entre o ensino e a prática artística.
Seria de esperar que a própria ideia de personalismo pudesse ser realizada
precisamente na definição daquilo que é uma pessoa, no entanto, é através da
constatação ontológica da relação que se verifica esta impossibilidade. Ou seja,
se filosoficamente só podemos pensar aquilo que é exterior ao homem, surge
como impensável a ideia de definir isoladamente aquilo que constitui precisamente o que é uma pessoa se esta é antes de mais um ser em relação. Trata-se
de um pensamento filosófico que parte precisamente da noção de que o homem
é e só pode ser um ser em constante relação e que se define precisamente pela
sua capacidade e necessidade relacional.
Assim sendo, o pensamento personalista define antes de mais a constituição da pessoa como uma acção no tempo e no espaço segundo a relação e
através do processo da sua própria constituição como pessoa. Um processo de
autoconhecimento acompanhado onde o conhecimento do mundo se desenrola paralelamente ao conhecimento de si próprio. “The personal is the mode
of existence proper to man. Nevertheless it has ceaselessly to be attained (…).”
(Mounier, 1952, pág. xi).
Este processo de autoconhecimento elaborado e desenvolvido na relação,
não deve ser visto como um fim em si mesmo, no sentido em que não espera
uma concretude final e plena daquilo que é uma pessoa, devendo antes ser entendido como um processo, um tornar-se si próprio a partir do mundo e dos
outros.
No sentido pedagógico, interpela-nos a ideia de um processo didático que
procure antes de mais a criação de condições propícias a este autoconhecimento, como formas de despertar diferentes naturezas que revelem no seu processo
um domínio e um cuidado de si a si.
Assim sendo, qual é o sentido da educação? qual é de facto o seu objetivo?
Segundo Mounier não se trata de fabricar uma certa personalidade, ou de definir um tipo de sujeito, mas antes, de despertar a personalidade, ou a pessoa,
para determinado aspecto de si própria:
“What is its aim? Not to make but to awaken personality. By definition, personality awakens itself in response to an appeal, and cannot be fabricated from
without” (Mounier, 1952:117).
Relativamente ao ensino, lembramo-nos de diferentes visões pedagógicas
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que tendem a colocar a tónica na liberdade de quem aprende, no sentido da
descoberta e do encontro de si próprio descrito por Mounier. Ainda, se pensarmos no ensino das artes como lugar privilegiado para esta atenção de se a si no
sentido da personalização, seremos sem dúvida levados a constatar a coincidência quase absoluta da visão personalista até agora descrita.
Contudo, a própria noção de liberdade padece ainda de alguma ambiguidade e de acordo com a filosofia personalista de Mounier trata-se mesmo de um
conceito que merece definição em pormenor: “I am not only what I do, and my
world is not simply what I will. I am something given to myself, and the world
existed before me. ” (Mounier, 1952:57).
Segundo Mounier, liberdade não significa pura espontaneidade ou, se quisermos, muito menos autoexpressão. Para Mounier, liberdade é um estado,
uma prática, algo que se faz e não algo que se é. Esta é definida como a afirmação da pessoa, já que o próprio ato de se tornar pessoa depende desta e não uma
escolha ou uma separação de determinado constrangimento.
Por outro lado, liberdade também não significa uma espécie de condenação,
como um castigo do qual não se pode escapar. No sentido personalista do termo
a noção de liberdade é literalmente não uma escolha, mas antes uma condição
inseparável do próprio processo de constituição da pessoa. Ou seja, é impossível constatar a imprevisibilidade da pessoa sem a conceber totalmente livre.
Autoconhecimento, ou conhecimento de si, só são possíveis na medida em
que se é livre, não para escolher, mas antes para se descobrir o que se é, na medida em que é impossível conceber autoconhecimento com coerção: “But if
freedom is that of the person in its situation, it is also that of a person realising
values “ (Mounier, 1952: 61).
Nas palavras de Mounier, ser-se livre é antes de mais a tomada de conhecimento da sua própria situação e a constatação de que nem tudo é possível,
ou pelo menos nem tudo é possível em qualquer momento. Estas limitações,
quando não são apenas um constrangimento, tornam-se uma vantagem e a liberdade cresce como um corpo, ultrapassando obstáculos, através da escolha e
dos sacrifícios inerentes. Deste modo existe um vinculo paradoxal entre o livre
arbítrio e a possibilidade de completude da vida.
I am not set free simply by the exercise of my spontaneity; I only become free in so far
as this spontaneity moves towards human liberation — that is, towards the personalization of myself and of my world. (Mounier, 1952: 61).

É neste sentido de autoconhecimento e de personalização de si e do mundo
que se define o caso de estudo aqui apresentado. Referente ao ensino das Artes
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Visuais no ensino secundário no Colégio de São Tomás, elegendo-se a memória descritiva da aluna Raquel Barbosa desenvolvida no âmbito do “Projeto de
Escultura” do presente ano lectivo.
O programa da disciplina, definido com o intuito de promover um movimento de atenção a si na relação com um tema específico concebido especialmente para o efeito, partiu da noção de “Encontro, no sentido de se encontrar”.
Foi proposto aos alunos procurarem em si, memórias, situações ou histórias
onde esta noção se consubstanciasse e a partir da qual trabalhariam.
O presente exercício, aparentemente simples e sem grande complexidade,
revelou precisamente o contrário. Pois se por um lado existiu uma enorme dificuldade em valorizar ideia próprias, pessoais, pelo seu vinculo demasiado familiar, por outro existiu ainda uma grande dificuldade de desenvolvimento ao
nível da descrição e comunicação das mesmas.
A escolha pela dimensão pessoal do tema e do consequente exemplo parte,
precisamente, desta dificuldade, a de valorizar o conhecimento de si, ou de determinado aspecto que evidencia esse autoconhecimento partindo posteriormente para criação, sendo as noções de originalidade e individualismo os dois
maiores constrangimentos encontrados.
No caso da aluna Raquel Barbosa, apesar da dificuldade na resposta ao exercício, vê-se uma especial dedicação a si e uma certa exemplaridade na forma
como comunica e descreve o seu “Encontro, no sentido de se encontrar”.
Recorrendo a uma memória extremamente pessoal e vivida a proposta selecionada tem a capacidade de nos transporta para um lugar que possui por si só
uma dimensão artística, não no sentido da sua originalidade ou subjetividade,
mas antes e sobretudo pela sua particularidade-universal, capaz de refletir imediatamente uma dimensão universal desta experiência humana.
Consequentemente, surge a necessidade de descobrir linguagem que tenham a capacidade de traduzir essa mesma experiência de acordo com a natureza dessa mesma experiência e a partir da afinidade natural com determinado
tipo de materialidade ou tecnologia.
Relativamente às noções de individualismo e originalidade, que naturalmente nos surgem como enormes equívocos nesta aprendizagem tão essencial
enquanto processo criativo que, antes de mais, parte de uma valorização das
ideias particulares, do que é pessoal e da atenção afinada ao que de universal
existe na experiência particular, seria ainda importante desenvolver estes dois
conceitos de à luz da visão Personalista de Mounier: “Individualism is a system
of morals, feelings, ideas and institutions in which individuals can be organized
by their mutual isolation and defence.” (Mounier, 1952,17).
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A noção de individualismo, tal como definida por Mounier, revela a incompatibilidade intrínseca do termo quando em relação com a própria noção de
constituição da pessoa. Note-se que a descoberta de si é sempre uma aventura
em relação e por essa mesma razão tende a definir o próprio conceito no sentido
de isolamento, ou defesa.
Se a pessoa é uma presença direcionada em relação ao mundo e aos outros,
são precisamente os outros que permitem, e não que constrangem, o conhecimento de si. Assim sendo, a pessoa apenas existe em relação com outros, só
se conhece no conhecimento dos outros, só se descobre, descobrindo. “But the
person is only growing in so far as he is continually purifying himself from the
individual within him.” (Mounier, 1952,19).
Neste sentido, autoexpressão, sem a prova viva de um conhecimento intimo
de algo, apenas produz isolamento e distância, que automaticamente tendem
a produzir precisamente o contrário do pretendido, uma não-relação. “(…) the
person is a presence directed towards the world and other persons (…). Other
persons do not limit it, they enable it to be and to grow. The person only exists
thus towards others, it only knows itself in knowing others, only finds itself in
being known by them.” (Mounier, 1952:20).
No contexto pedagógico e, especificamente no contexto artístico, este equívoco surge como um embate estridente sempre que se confunde conhecimento
de si com autoexpressão. Assim sendo, é extremamente necessário compreender o alcance da proposta personalista tanto em termos do contexto pedagógico, assim como do contexto da própria criação artística.
Só através da constatação de que aquilo que produz relação, em termos artísticos, só o faz na medida em que revela uma descoberta de si, um encontro particular onde uma determinada visão sobre o mundo é encontrada precisamente
naquilo que é mais particular da própria experiência do conhecimento de si.
Conclusão

Será portanto, à luz dos termos e ideias personalistas aqui expostas, que devemos enquadrar o caso de estudo apresentado. De que serve este mergulho em
si? Esta procura por experiências pessoais, vividas e particulares?
Primeiramente, esta deve ser vista como uma busca pelo conhecimento de
si, por um lado, e por outro, como um processo de desenvolvimento particular
da atenção, onde o vínculo entre a atenção a si e aos outros deve ser o mais estreito possível.
É necessário num segundo momento, esclarecer a visão particular sobre o
que é de facto a produção artística e onde se situa em termos personalistas: Se-
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gundo a visão de Mounier, a arte é antes de mais a criação de uma relação. Um
processo humano particular, tão importante como o próprio pão que comemos.
Falamos então de uma arte que pretende, acima de tudo, criar relação. Mas
criar relação como? A que custo? Segundo Mounier, a arte é mais um dos processos essenciais ao conhecimento de si, como um modo específico de atenção
a si e aos outros que aspira, antes de mais, a um processo relacional no sentido
do particular ao universal que regressa de novo ao particular.
Contrariando a noção de individualismo, a visão personalista propõe este
processo indivisível assente na incrível intuição de que o desenvolvimento e
conhecimento de si está profundamente enraizado no desenvolvimento e conhecimento do mundo e dos outros.
Deste modo, o projeto acima descrito revela, enquanto memória descritiva, a tentativa pedagógica de valorização de si no sentido da revelação de um
momento profundamente pessoal, carregado de potencial real para a criação
de relação.
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Resumo: O artigo apresenta um projeto de ex-

Abstract: This article presents an extension

tensão de ensino da fotografia, refletindo sobre
práticas pedagógicas na universidade e no ensino fundamental de jovens e adultos. Busca,
através da arte e da experimentação fotográfica, investigar a condição urbana e as formas de
viver no mundo atual. A conclusão aponta para
a filosofia da fotografia, a maneira como ela
trabalha com a perda, e o motivo desta ser uma
linguagem privilegiada para pensar a falta.
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project focused on the teaching of photography,
approaching the reflection on pedagogical practices at the university and in the fundamental
education of young and adults. The project seeks,
through art and photographic experimentation,
to investigate on the urban condition, ways of
living in today’s world. The conclusion points to
the philosophy of photography, the way it works
with loss, and the reason for being a privileged
language to deal with the lack.
Keywords: Teaching / photography / loss / exclusion / university extension.

Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

Inscritos no corpo do processo de expressão e criação, as faltas, as perdas, os
fracassos e todas as tensões provenientes de uma condição precária de um meio
como a fotografia, revelam-se em um primeiro momento como negatividade.
Entretanto, a busca em ultrapassar estas dificuldades impostas no processo de
obtenção de uma imagem poética, em superar os limites e completar estas ausências, pode se transformar em elementos catalisadores do trabalho poético
com a imagem. Poder-se-ia, assim, contribuir para um processo de coesão e de
integração de uma população carente na cidade, através da intersecção entre a
estética e a ética?
Esta é a pergunta e o desafio que se propõe A Cara da Rua, projeto de extensão
universitária vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Partindo de
uma falta— a de uma casa, de um equilíbrio social, e trabalhando com certa população em situação de rua, o projeto busca, através da arte e da experimentação
fotográfica, uma certa inclusão social. Ao aproximar, investigar e refletir sobre a
condição urbana e as formas de viver no mundo atual, A Cara da Rua, em desenvolvimento desde o ano de 2015, tem a parceria da Escola Municipal de Ensino
Fundamental de Porto Alegre — EPA. Trata-se de uma escola-modelo, aberta,
inclusiva, onde a maioria de seus alunos são moradores em situação de rua. O trabalho desenvolvido pelo seu corpo docente é uma referência em educação no Rio
Grande do Sul por ser especializada no atendimento de adultos e jovens a partir
dos 15 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. Ao propor oficinas
de experimentação fotográfica (Figura 1) e saídas culturais, o projeto de extensão
integra as atividades do Núcleo de Desenvolvimento Extra-classe (NDE) da EPA.
O NDE proporciona atividades de artes no turno inverso ao do ensino regular.
O presente artigo, através de uma fundamentação com elementos da filosofia, procura na ontologia da fotografia resgatar o elemento ausência, nesta relação dialética de presença/ausência. Ou seja: presença da imagem, ausência da
coisa. Uma incompletude, como um espaço a ser preenchido, como algo que foi
ocultado, rejeitado ou impossível de se mostrar em um determinado momento.
Mas que representa assim uma presença anunciada, talvez até a de uma utopia
de uma sociedade ideal.
Neste desejo, surge um processo de troca de saber entre estudantes universitários e uma parcela da população que perdeu suas referências básicas, e faz
das ruas o seu espaço de vida, trabalho e habitação. Aproximando a reflexão
sobre práticas pedagógicas na universidade, A Cara da Rua busca no ensino
fundamental de jovens e adultos um laboratório para trabalhar a relação que se
estabelece entre a fotografia e perda.

279

Introdução

280
Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

Figura 1 ∙ Início das atividades, EPA, 2015.
Fonte: Arquivo A Cara da Rua.
Figura 2 ∙ Fabiano Ávila, durante saída de
campo no centro de Porto Alegre, 2016. Fonte:
Arquivo A Cara da Rua.
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Figura 3 ∙ Cartão postal, 2015. Fonte:
Arquivo A Cara da Rua.
Figura 4 ∙ Cartões postais, 2015. Fonte:
Arquivo A Cara da Rua.
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Partindo do campo das Artes Visuais e do Urbanismo, A Cara da Rua tem
como proposta o exercício fotográfico como um jogo da manipulação da câmara e do exercício do olhar em busca de uma autodescoberta. Tenta-se assim
despertar a relação crítica da rua como espaço público de direito coletivo. O
projeto inclui como objetivo a geração de renda através da confecção de cartões
postais. Além disso, propõe estimular o olhar crítico e sensível para o desenvolvimento do processo de criação em fotografia, desde a obtenção da imagem
incluindo o pré e o pós-fotográficos.
1. Fotografia e perda

Serge Tisseron(1997) ressalta, como qualidade inerentes ao exercício da fotografia, os “poderes de envelopamento” da imagem. A fotografia possuiria este
dom de reunir, em um mesmo enquadramento, elementos aparentemente
dispersos. O poder de envelope levaria mais em conta na só o olhar do outro,
mas o olhar daquele que fotografa, sobre si mesmo. A fotografia, assim, visaria
não transformar a realidade de um objeto ou seu espectador. Ao contrário, seria chamada a autenticar um modelo, ou a reforçar uma identidade geográfica,
pessoal ou social. Esta força de coesão corresponderia a uma função de equilíbrio, na qual a imagem (tanto psíquica quanto mental) é chamada a assegurar
(Figura 2).
Partindo deste princípio de integração, as aulas desenvolvidas no projeto
têm como objetivo prático instrumentalizar o aluno para o uso de equipamento
fotográfico digital, assim como os desdobramentos necessários para a obtenção da imagem impressa, independente do uso final. Paralelamente, propõe-se
realizar imagens a partir de percursos urbanos conduzidos pelos alunos, que
deverão mostrar a cidade em que vive, e aquela com a qual eles sonham.
De crítica social urbana, o projeto se transforma em uma atividade de reflexão sobre a vida de hoje com todas as suas contradições, contrastes sociais,
exclusões e desigualdades. Nesse sentido, a extensão universitária contribui
com a capacidade de remover fronteiras ampliando o processo ensino-aprendizagem. Conforme Sandra de Deus:
A Extensão é o lugar da alteridade por excelência. Onde a universidade realiza o
reconhecimento da diversidade sociocultural e etnicorracial e permite a construção
e o estabelecimento dos compromissos necessários à leitura do mundo. Ao atuar nas
dimensões estéticas e culturais, a extensão universitária pressiona o ensino e atualiza
a pesquisa (Deus, 2015:12).

2. Derrida e a hospitalidade

Para tratarmos do tema do abandono do sujeito a sua própria sorte nas ruas da
cidade e o enfraquecimento dos princípios éticos daqueles que olham com diferença o que considera “estranho”, tomamos como referência o conceito de ética
segundo a hospitalidade, desenvolvido por Jacques Derrida.
Derrida, através do conceito de hospitalidade, apresenta uma obra que nos
transmite uma esperança contra os totalitarismos. Ele interroga a amizade,
quando transforma a hospitalidade em hostilidade. Neste limiar que faz do anfitrião ao mesmo tempo um refém do hóspede, cria-se uma situação onde pode
haver o desencadeamento de um processo múltiplo de desentendimentos. O filósofo propõe repensar a hospitalidade: para ser hospitaleiro, deve-se partir da
existência de uma morada assegurada. Em suas palavras, “talvez unicamente
aquele que suporta a experiência da privação de casa pode oferecer a hospitalidade” (Derrida, 2000:23).
Para Derrida existem duas fontes de aproximação da hospitalidade na cultura contemporânea: uma incondicional, de herança bíblica, onde a cidade se
torna lugar de refúgio, e onde a lei da hospitalidade incondicional está acima
das leis. Ela acolhe o outro, independente do Estado, e transforma o estrangeiro, o recém-chegado, em um cidadão. Para as pessoas em situação de rua,
o elementar refúgio é algo importante. É ele que complementa a falta de uma
moradia fixa.
A outra herança do conceito de hospitalidade, segundo Derrida, estaria relacionada ao cidadão como um ser político, pertencente a um território, a partir
do pensamento da filosofia antiga. O estrangeiro seria acolhido, com direito à
hospitalidade como um dever, mas continuaria em sua condição de estrangeiro. A hospitalidade seria condicional, como um direito limitado, comparado
àquele que é do lugar. Excluiria aqui o conceito de hospitalidade como “direito
de residência” universal, limitando-a como “direito de visita”.
Para Derrida, o incondicional e o condicional são dois sentidos da hospitalidade que não representam simples oposições. Quando o incondicional se coloca em contraponto com o condicional, para efetivar a hospitalidade sempre

283
Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

Incluir o outro pela sua diferença, através da ação de extensão passa a fazer
parte da formação daquele que tem acesso à universidade, como também dessa
população. Para tratarmos do tema do abandono do sujeito à sua própria sorte nas ruas da cidade e do enfraquecimento dos princípios éticos daqueles que
olham com diferença o que considera “estranho”, tomamos como referência o
conceito de ética segundo a hospitalidade de Jacques Derrida.
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será “preciso inventar as melhores disposições, as menos más condições, a legislação mais justa” (Derrida, 2004:250). Derrida está se referindo aqui especificamente ao processo de imigração. Porém, a condição policiada também é a
mesma para quem ocupa o espaço público também para nele dormir.
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3. A falta, a ausência e a fotografia

O lugar onde acontece a hospitalidade está sempre “por vir”, é a falta de um
lugar próprio, delimitado, com localização precisa. A hospitalidade está sempre
em construção e inacabada, ou seja— em ausência. Neste sentido, a construção
de um lugar em A Cara da Rua não representa a arquitetura no sentido físico, e
sim no sentido ético.
Assim, a fotografia pode construir outros lugares que vão além daquele que
ela projeta em imagem estética e inventar um lugar que rompe com a sua ordem (do espaço ou da vivência) criando uma outra relação. Esta seria a relação
poética. Para Derrida a hospitalidade não está simplesmente voltada para uma
questão ética. Antes, ela requer uma arte ou uma poética: “um ato de hospitalidade não é mais que um ato poético” (Derrida, 2004:250).
O sentido ético que encontramos em Derrida nos faz pensar a fotografia
como um ato em busca da alteridade, em busca da construção de um lugar capaz de incorporar a diversidade que se encontra no espaço da cidade. Através
de suas ações, percebe-se onde e quando o ensino da arte e estética pode sair
de sua postura egocêntrica e individual e de usufruto solitário, para se transformar em um gesto ético, de generosidade em nome da cidadania, buscando uma
sociedade com oportunidades iguais. Ele atua neste momento crítico, onde a
harmonia da vida na cidade exige que se conceda prioridade à ética. A Cara da
Rua comprova, em seus resultados, que a estética não é necessariamente excludente nesta relação de trocas e de intersecções.
Desta forma, A Cara da Rua — oficina de experimentação fotográfica, que
Adriano, um dos participantes da Oficina, chama de “Curso de Fotógrafo”, torna-se também um lugar para formação daquele que se encontra na situação de rua,
ora estrangeiro no seu próprio espaço, ora hospitaleiro. Essa ação, tanto para ele
como para os educadores, situa como objetivo principal a formação do sujeito
como cidadão. E busca a reflexão de forma indireta sobre o lugar como espaço da
hospitalidade e hostilidade, de acolhimento e exclusão, utopia e distopia, simultaneamente. Aprendizado de fotografia: aqui, linguagem e sujeito se confundem,
no processo de formação desta população em condição de rua (Figura 3).
Dentro das reflexões citadas acima, o projeto A Cara da Rua se propôs a
um contato direto com essa parcela da população excluída e marginalizada na
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sociedade. O objetivo é abranger tanto um projeto artístico, através da fotografia, quanto o da reflexão da cidadania e dos direitos de pertencimento na sociedade e na cidade, de poder transitar e ser reconhecido como todos que ali habitam e transitam. A primeira oficina realizada de setembro a dezembro de 2015,
teve como objetivo a aproximação inicial ao equipamento fotográfico, sem deixar de discutir as questões que envolvem o todo o processo da fotografia digital
da obtenção da imagem atém a sua manipulação.
O resultado dessa oficina foi a confecção de cartões postais com 15 imagens
selecionadas, realizadas por sete alunos. As imagens foram tomadas a partir de
deambulações que tinham como ponto de partida a Escola EPA, passando por
lugares do centro histórico da cidade de Porto Alegre que muitos desses alunos
habitam, como a Praça da Matriz, Viaduto Otávio Rocha, Praça do Capitólio.
Em 2016, a atividade propôs mais de uma ação. Em uma Oficina de Experimentação Fotográfica, tendo como objetivo a geração de renda, além da confecção
dos cartões postais foi produzido material para uma exposição itinerante. O
tema Olhar Urbano (Figura 4), desenvolvido na oficina, também esteve presente na ação denominada Mostra de Cinema na EPA, no mesmo ano.
A fotografia aqui estabelece uma função de ir além do caráter documentário
de uma cidade, concebida por esse grupo de alunos da EPA O ato fotográfico
torna-se também um deslocamento dentro do próprio espaço de vivência: o
ato oferece um lugar de completude destas ausências, mais justo ao hóspede
— aquele morador em situação de rua. Receber esse hóspede corresponde em
preparar um lugar, construir e substituí-lo por outro, modificando-o pela sobreposição de um ato inesperado. Até alcançar certo sentimento de acolhimento,
assumindo a função de envelope à qual se refere Tisseron (1997). A chegada
do outro acontece com a câmara na mão. A fotografia recompõe a condição de
ausência, em uma cidade excludente. O avesso, o vazio, a sombra e a ausência,
nos fazem chegar ao conhecimento e à reflexão sobre o sentido do espaço, ou
sobre a cidade e a completude, a partir da análise destas imagens produzidas
por seus alunos.
Conforme relato Luiza Maia, uma das bolsistas ministrantes das oficinas de
fotografia, ainda que o significado de hospitalidade possa estar vinculado a espaço físico, o exercício da fotografia fez com que ficasse, para ela, esclarecida
a relação entre o ser e o conceito de abrigar, que antes era sombria. Vivendo
assim em uma cidade onde há muitas pessoas em situação de rua, o “não lugar”
passa a ser recinto de hospitalidade, reforçando a relação entre hóspede e hospedeiro, abrigado e desabrigado.

Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

286

Conclusão

Estas imagens podem ser lidas como resultado de algo que vai além de uma
relação entre corpo e espaço, e que coloca o meio urbano como instrumento
de constante análise e crítica da integração social e formação do sujeito. Como
uma metáfora, é possível pensarmos sobre a atual situação dos refugiados na
Europa durante o maior fluxo migratório da história desde a Segunda Guerra
Mundial. A situação dos sem-teto no Brasil é uma decorrência da política de
desigualdades social e de um problema histórico de distribuição de renda.
Na relação imagem e movimento como apropriação do espaço, a fotografia
transforma-se em uma forma de inserção social, transfigurando-os em figura-figura. Diferentemente da concepção de figura-fundo utilizada por muitos urbanistas como um dos instrumentos de análise da cidade, aqui a pessoa é associada ao espaço. O vazio da cidade deixa ser um espaço aberto, e a imagem
fotográfica trabalha como catalisador de um processo de recuperação de ausências, inserindo as pessoas uma determinada perspectiva: a de espaço e vida
no sentido utópico e transformador. Talvez seja uma forma contemporânea de
utopia, onde a fotografia atua como agente, Diante da onipresença da imagem
na vida quotidiana, as ações desenvolvidas no projeto A Cara da Rua nos fazem
pensar sobre as especificidades da fotografia. E em como uma falta, uma ausência— uma impossibilidade de fato e de direito a uma moradia— podem se
transformar em condição de possibilidade de uma estética.
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Resumo: Abordamos: (1) O Conceito de “auto-

Abstract: We approach: (1) Concept of “self-eco-

-eco-compatibilização”, resultante da nossa
investigação-acção antecedente: uma metodologia crucial em projecto escolar e investigação, especialmente adequada às idades de
questionamento adolescente e à emergência
quotidiana do desconhecido. (2) Alguns contributos da dinâmica do Exploratório, na vertente
da memória-história da arte-educação e como
factor actual de qualidade desta educação; com
implicações — das condições de trabalho e sobre currículo e planeamento didáctico: (2.1.)
Raízes de mudança da mentalidade escolar:
Maria Lucília Estanco e Maria Luisa Guerra,
pioneiras numa perspectiva transdisciplinar.
(2.2.) Inovação escolar em espaço e meios:
Escolas Secundárias Pedro Nunes, António
Arroio e Seomara Costa Primo. (2.3.) Projectos
emergentes em 2016-2017 nas Escolas e suas
parcerias com Centros Culturais: tendências
acentuadas — inclusão/transdisciplinaridade.
(3) Interface conclusiva: Relevância da comparabilidade nacional-internacional, condição
para um referencial da qualificação contínua
do ensino; e geração de corpo-repositório-património cultural visual.
Palavras-chave: educação estética visual / formação de professores / investigação-acção / património cultural visual / projecto de trabalho.

compatibilization”, outcoming from our former
action-research: a crucial methodology for school
project and research, particularly adequate to
adolescent questioning ages and to everyday
emergence of the unknown. (2) Some contributions under the Exploratory’s dynamics, on the
side of art-education memory-history and as
actual factor of this education quality; with
implications — from working conditions and
upon curriculum and didactic planning: (2.1.)
Roots of school mentality change: Maria Lucília
Estanco and Maria Luisa Guerra, pioneers under an interdisciplinary perspective. (2.2.) School
innovation concerning space and means: Pedro
Nunes, António Arroio and Seomara Costa Primo
Secondary Schools. (2.3.) 2016-2017 emergent
Projects in Schools and their partnerships with
Cultural Centers: accentuated trends — inclusion/transdisciplinarity.
Keywords: action-research / project of work /
teacher education / visual aesthetic education /
visual cultural heritage.

1. O Conceito de “auto-eco-compatibilização”: uma metodologia crucial
em projecto escolar e investigação

Em resultado da nossa investigação-acção antecedente, desde 1981 defendemos a triangularidade de dimensões / funções da educação estética (material
/ tecnológica, social / comunicativa e ontológica / de-organização-de-vida)
(Oliveira, 2010) e temos abordado outras triangulações, inspiradora a de Eisner
(1972) convergente com a nossa integralidade, a de Ana Mae Barbosa (2015).
Manuel Patrício (1997) propôs uma triangulação paralela para os níveis da formação de Professores da Escola Cultural — ôntico, ontológico e axiológico;
assentando a Escola Cultural em quatro pilares — currículo, extra-currículo,
interação destes e atmosfera ou ambiente humano da escola, irradiante para
o exterior. Tendo em conta a análise de Casulo (s/d), na proposta cultural

2. Alguns contributos da dinâmica do ExplorEAUL— Exploratório de Educação Artística da Universidade de Lisboa, CIEBA-FBAUL, na vertente da
memória-história da arte-educação e como factor actual de qualidade
desta educação (2014-2017)

Foi decisiva em Educação Visual e Artes Visuais, e em transdisciplinaridade, a
passagem dos exercícios ao trabalho de projecto e, depois ao projecto de trabalho;
e nessa progressão foi fundamental o desafio do contexto escolar/envolvente
local-global, em cultura cidadã, com implicações de, e em, condições de trabalho, currículo e metodologia. Focaremos aspectos do envolver da atmosfera escolar — mentalidades; espaços/recursos; e a experimentação emergente numa
amostra escolar nacional.
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Patriciana, também se valorizavam os valores, de autonomia e liberdade, nisso
acompanhando a Educação Nova, mas reagiria ao aprisionamento desta numa
pedagogia psicológica fascinada com a criança, caracterizando-se como Pedagogia Cultural Personalista (não individualista), contra os anti-valores — totalitaristas, niilistas e neutralistas -, pluridimensional, vocacional, relevante para a
formação humana.
Preocupou-nos sempre que algumas experiências-base só fossem acessíveis
extra-escolarmente podendo muitos só fruir da apresentação de resultados. E
onde pensamos que esta centralidade cultural, necessária, tem sido actualizada, terá sido ao intervir o factor da emergência veloz contemporânea (Berger,
2006) que convoca a criatividade (Csikszentmihaly, 2002; Goswami, 1993; Perrenoud, 1996) não unilateralmente só a partir do indivíduo, mas na complexidade
— diálogo, recursividade e hologramaticidade (Oliveira, 2010). Na prática didáctica que promovemos, comprovámos — em planificação de projectos sensíveis
ao envolvimento, e na avaliação, partilhadas e expandidas pela disseminação,
uma recursividade, de nós para os formandos, destes para os seus alunos e com
o respectivo retorno. E, concluímos que só uma estratégia de questionamento
e auto-eco-compatibilização (com a envolvente e com os outros) parece assegurar a pertinência e eficiência de uma metodologia sustentada. Acresce que
esta metodologia será especialmente adequada às idades de questionamento
adolescente e à emergência quotidiana do desconhecido (Oliveira, 2015). Será
interessante observarmos que, no evolver da Arte, também a contemporaneidade ultrapassou os estilos do modernismo para se caracterizar pelo pluralismo
(Richter, 2001).
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Figura 1 ∙ Mª Lucília Estanco numa visita de estudo
em Alfama — Escolas Gerais, Sé, Limoeiro (c. 1982), com
alunos de Curso Nocturno, L. Normal P. Nunes
(18-20 anos). Fotos: Arquivo da Professora.
Figura 2 ∙ Mª Luisa Guerra e alunos do Clube Arte Viva.
E. Sec. Padre António Vieira, Lisboa. 1988-91. Foto:
arquivo da Professora.
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Figura 3 ∙ Projecto interdisciplinar A Paleta e a Dança, com Hino próprio e
análises caracterológicas e de estética da sensação. Orient: Mª Luisa Guerra. Clube Arte
Viva. 25º Aniversário da E. Sec. Padre António Vieira, Lisboa, 1991. No Ginásio da Escola,
interpretações sobre Pintores como Goya, Renoir, Monet ou Columbano. Fotos: Arq.º
Prof. Mª Luisa Guerra/Doação para o ExplorEAUL.
Figura 4 ∙ Catálogo da 1ª Exposição da Nónio. Galeria Pedro Nunes. Jun ’88. Digit.
de original-Arqº Prof. Luisa Corte-Real. Cartaz vencedor para a o Ano Internacional
e a Semana da Paz. ’86, E. sec. P. Nunes. Rui Carlos V. Martins. 16A. E. Sec. P. Nunes.
Digit. autora., de original do Arquivo Prof. Luisa Corte-Real.
Figura 5 ∙ Projecto colectivo da infância a adulto, do Agrº de Escolas Valbom — Porto.
Tema Transversal: Uma Escola com Valores. Orient. Profª Cristina Pinto. Tema: Arte. 9º Bº,
’17: 2 esculturas (gesso), de Instalação a expor no Lugar do Desenho. Foto: Cristina Pinto.
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2.1. Raízes de mudança da mentalidade escolar: Maria Lucília Estanco e
Maria Luisa Guerra, pioneiras numa perspectiva transdisciplinar

Abordámos a vertente intrínseca do evolver curricular no âmbito da educação estética visual / visuais, desde o Desenho Livre (generalizado em ’47-’48)
e do Desenho e Trabalhos Manuais ainda vigorando nos anos ’60, em (Oliveira, 2015). Mas a vertente extrínseca — teve grande influência de, e sobre: (1)
a atmosfera estética transdisciplinar no quotidiano escolar. (2) a abertura da
mentalidade das escolas, seus problemas, projecto e CULTURA DE ESCOLA,
incluindo a criação de espaços físicos e virtuais para intervenção-disseminação
de experiências artísticas. (3) a interacção da escola com a envolvente, da local
à global (NB: Nós próprios desenhámos círculos dessa interacção, publicados nos
novos Programas de ’75, no Diário da República; e expandimo-la em Textos de
Apoio/diapositivos para os Professores, desde ’74)
Abordamos (3), numa accountability cidadã da educação visual escolar, desde o Exploratório-Piloto em Tese de Doutoramento (2004-5) e em (Oliveira,
2010), reconhecendo a expansão derivada da generalização da metodologia
de solução de problemas pelo processo de projecto aplicados à escola e ao envolvimento. Destacamos as influências de Sena da Silva pelo Design, de Helder
Pacheco pela orientação das práticas e formação no 2º Ciclo e de Leonor Oliveira, em ambos os âmbitos (entrevistas em Oliveira, 2010); e oficializámos
essa (eco)-dimensão nos currículos desde ’75, vindo a co-criar, com Betâmio de
Almeida e Danilo Sobral, o programa de Arte/Design — opção vocacional do 9º
ano de escolaridade (incluindo o respectivo sistema de avaliação, co-construído
com colegas do GTEV, Grupo voluntário de Prof.s. do 2º Ciclo ao Magistério Primário, reunindo mensalmente na E. Sec. José Falcão, editando Boletim mensal
dactilografado e policopiado a stencil [’77e’78], Região Coimbra) que funcionou em 90 escolas do país por 15 anos, desde ’77-’78 — sendo a única co-autora
que os experimentou e publicou investigação sobre ele (Oliveira, 2010).
Sobre (1), focamos do is casos-amostra que investigamos, da acção duas
Professoras de Ciências Histórico-Filosóficas, pioneiras de transdisciplinaridade com Artes Visuais.
2.1.1 MARIA LUCÍLIA ESTANCO — Membro dos passeios neo-realistas

do Tejo, com Arquimedes S. Santos, Mário Dionísio, Alves Redol, Soeiro Pereira
Gomes, Álvaro Cunhal, entre outros. Em Histórico-Filosóficas na FLUL, fez trabalhos sobre Miguel Ângelo para Vitorino Magalhães Godinho; em ’44 teve o
arrojo de escolher Arte — tema quasi-banido -, para tema da Dissertação, sobre
Gauguin (Estanco, 1944) orientada por José Ferreira de Almeida; assim como A

Neste Liceu, prosseguiu conferenciando e, em aulas, transdisciplinar e pioneiramente,
mostrando imagens de objetos de arte, através da comunicação — palavra e visão
— sempre na ideia de melhorar a mentalidade e a acção dos jovens (…) da divulgação
da Arte como factor para a melhoria do mundo. Restringia-se à Pintura, de que
tinha livros e diapositivos para mostrar. Incluiu a análise de obras de arte clássica
em provas de exame. E orientava Visitas de Estudo a museus e bairros de Lisboa: na
de Alfama (Figura 1) recorda o bispo da crise por 1300, lançado da Sé aos cães; e a 1ª
Universidade Portuguesa…

Apontou-nos os seus valores humanos: Solidariedade, Paciência, Compaixão e,
basilar de todos, a Liberdade.
E rematou as entrevistas que nos concedeu em Fev. ’17, desenhando um perfil (autoretrato de jovem?), mesmo sem vista — do que tinha saudades; homenageando Bocage, transcrevendo-nos o seu soneto: “Liberdade, onde estás? Quem
te demora?”; e doando aquelas dissertações mimeografadas para consulta, ao
ExplorEAUL.
2.1.2 MARIA LUISA GUERRA — Propondo aos alunos estudos sociais e culturais, tais como: arte, belo, estética, falas de artistas, obra aberta, em vasta obra
publicada, alguma aqui referenciada: Manuais escolares de História (Guerra,
1979), Filosofia-Psicologia (Guerra, 1982; 1974), Estudos Sociais (Guerra, 1982);
Boletim do Ensino Secundário — Ficheiro Pedagógico, que coordenava (Guerra,
1975). Abordou: (Em Filosofia) — Uma estética da sensação (Monet e Debussy); A
obra de arte como forma simbólica; Van Gogh e a obsessão do Sol; O desenho infantil
como expressão psicológica; Caracterologia — os alunos escolheram e classificaram: Velázquez, T.-Lautrec, Picasso, Rubens, Renoir, Monet, Herculano, Hitler,
Oliveira Martins, Churchill, J. Cocteau, Wagner, Chopin, Sebastião da Gama,
António Nobre, Gonçalves Crespo, Simone de Beauvoir e Balzac; em exposição
por Apaixonados, Sentimentais, Coléricos, Fleumáticos e Nervosos. (Em História) — O Vitral através da História. A História através do Vitral; O Nilo — Rio
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através da arte e da educação estética se pode chegar a um aperfeiçoamento do
indivíduo
(…) que pode estar cego para determinados valores e passar depois a conhecê-los.
Ajudar a fazer do jovem um Homem, eis o que deve ser a grande preocupação do
professor… habituando-se a conhecer e praticar cheio de convicção aquele tão sábio
provérbio hindu: “Se só tiver dois pães, como um, vendo o outro e compro um lírio”.
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Arte e a Moral, para o Ensaio Crítico do Estágio do 4º Grupo, para Exame de Estado (Estanco, 1948), 1948, no L. Normal P. Nunes, onde declarou acreditar que
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Figura 6 ∙ Projecto Ser do mar — 10x10. E Sec Seomara Costa Primo,
Amadora: 29 AA (14-16 anos), Curso Ciências e Tecnologias, 10º-T1.
Orient: Pintor Miguel Horta (residência pela FCG), em colab, com os Prof.s
Nuno Resende (Desporto e Ed Física) e Helena Moita Deus (Biologia e
Geologia): uso orgânico dos corpos simulando dinâmicas dos seres marinhos
e desenho de peixes reais a imaginados. Aula Aberta, FCG, 2017.01.28.
Foto: autora.
Figura 7 ∙ Projecto Jornal MAGAZANO 2015. Agr.º Escolas Reynaldo dos
Santos, V. Franca de Xira. .Desenho, 11º E deArtes Visuais. In: Poster do
Orientador Eduardo Mendes (Mestrado de Ensino das Artes Visuais. FBAUL):
Capa; Pág interior. Foto: autora.
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Figura 8 ∙ Performance com luz negra, de escola B 2-3 da Região de Viseu,
no ámbito do concurso nacional sobre Cruzeiro Seixas, Explorando a sua
escrita e imaginário. Org. APECV; Sede-Viseu, ’16. Foto: autora.
Figura 9 ∙ Projecto Museu do Douro, ’15. Vídeo. História singular da
Pessoa. Foto: autora.
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Figura 10 ∙ Projecto Vozes com Identidade. Orient: Marta Torres no
Mestrado de Educação Intercultural ’14-’15, c/ histórias de vida por alunos
— 8º Aº Curso Técnico Profissional de AROF (Artes e Ofícios). Agrº Escolas
da Caparica. Exposto no Ramo Ed. FCSHUNL e no IEUL. Foto: autora.

de Arte e de História; Exposição de T-shirts com a assinatura de Pintores célebres.
Desenvolveu intensa acção cultural no Liceu N. P. Nunes, nomeadamente
apoiando a Biblioteca — ao tempo coordenada pelo Metodólogo Rómulo de
Carvalho — António Gedeão (NB: No nosso Grupo de Estágio, RC deu-nos
como tarefa aproveitar, montar e fazer fichas por movimentos artísticos, às estampas das capas dos fascículos da Revista Conaissance des Arts, que o Liceu
assinava, como auxiliares didácticos para diversas disciplinas).
M. L. Guerra transitou à E. Sec. Padre António Vieira e aí, desenvolveu pioneiramente o Clube Arte Viva exemplificativo do pilar extra-escolar preconizado pela Escola Cultural de António Patrício e cuja estrutura é esquematizada
em Marques (1990).
Algumas das experiências que orientou: (’88-’89-´90) — Elegia do Fogo;
Serão do Século XVIII. (’89) — Sarau; Lisboa em chapéu; (6 Jun’91) A paleta
e a dança — nos 25 anos da ESPAV (Figura 3): Textos literários seleccionados
e da Professora; exposição em cavaletes, de reproduções em suporte sólido e
reconstituição de paletas pelos 35 alunos, que trajados a rigor, reencarnavam
quadros, seleccionavam música para cada artista — cuja caracterologia estudavam — e dançavam (em alguns projectos, coreografados por Margarida de

A arte é essencial porque é compêndio polivalente da experiência humana. Gratuita e
desinteressada. Liberta. Enriquece. Mostra o mais puro e mais belo. Fonte da plenitude
e do sonho. Sem arte, era o vazio e o caos. (Aos novos): Valorizem-se. A vossa herança
tem de ser a honra da vossa geração. Um modelo e um estímulo para novos caminhos.
Valorizem-se!

2.2. Inovação escolar em espaço e meios: Escolas Secundárias Pedro
Nunes, António Arroio e Seomara Costa Primo

Em muitas escolas, se havia salas de Desenho, não havia Gabinetes anexos; e
ainda em ´71-72 (exº: Santarém onde lecionámos nesse ano) foi preciso, para fixar uma sala de Educação Visual, tornar itinerante a turma a que se destinava.
A inacabada Reabilitação de Escolas pela Parque Escolar, mantem em aberto a ponderação de alguns dos seus espaços, afirmando-se um planeamento
colaborativo, incluindo espaços de experimentação em artes e recursos (Valsassina, 2009).
Segue-se uma breve amostra do percurso para ambiente/espaço de exposição na escola.
2.2.1 Escola Secundária de Pedro Nunes

Já em 66-67, no nosso Estágio, havíamos activado uma vitrina de passagem, para
exposições de artes visuais. Aí expôs Rómulo de Carvalho as suas fotos de monumentos de Lisboa, cujas legendas desenhávamos. Betâmio mantinha exposição
permanente de imagens de arte na sala de aula e organizava exposições de trabalhos de alunos como aquela que co-orientei em ’68-’69. Já de ’86, Ano Mundial da
Paz, com intervenções por personalidades distintas, mostra-se o cartaz de aluno
por concurso (Figura 4); e em ’88 é conseguida a Galeria Nónio — Pedro Nunes,
editando o Catálogo Nónio: logotipo inspirado no nónio, de P. Nunes e grafismo por Henrique Gouveia (Escola Sec. P. Nunes, 1988) (Figura 4). Esta Galeria
iniciou-se com o acervo científico escolar, mas veio a expor trabalhos de alunos.
(NB: foi-nos permitido fotocopiar/digitalizar, Estatutos, Cartaz, Catálogo e outra
documentação, de entrevista à Professora Luisa Corte-Real, que foi responsável
da investigação-preservação do Património Cultural da E Sec. P Nunes; e de homenagens/publicações a Rómulo de Carvalho, a quem sucedera.
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Abreu). Apoios CML, SNBA, RTP, entre outros. (NB: M. L. Guerra custeou, com
o valor de um prémio cultural recebido, o Guarda Roupa profissional fornecido
por Paiva).
Doou documentação destas actividades, para consulta no ExplorEAUL.
Do final das entrevistas que nos concedeu em ’17:
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2.2.2 Escola Secundária Artística António Arroio

Em 1990, destinou um espaço à livre expansão/expressão dos alunos (Figura 5): hoje
é a Galeria António Lino; e todo o corredor-Átrio tem sido usado para exposição.
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2.2.3 Escola Secundária Seomara da Costa Primo

Desde ’99-’00, podemos documentar que todo o espaço de passagem da escola
tem sido assumido como expositivo, em instalação de trabalhos de alunos (Figura 5); e o Prof. Samuel Pinheiro publicava em ’08 o site da Escola (Semana das
Artes/Trabalhos de alunos), com os Prof.s Diogo Félix e Mário Rita: a exposição
escolar na internet.
2.3. Projectos emergentes em 2015-2017 nas Escolas e suas parcerias com
Centros Culturais: tendências acentuadas e inclusão/interdisciplinaridade.

Registamos, na amostra presente (2015-2017):
Incidência nos 7º — 12º Anos de escolas, ou centros culturais parceiros, em
Portugal.
Objectivo: referencial, não modelo, de inovação/qualificação do Ensino/
Aprendizagem.
Fotos: Recolhemo-las de, ou realizámo-las em, Amadora (in: FCG: Aula
Aberta); Caparica (in: IEUL, Exposição); Douro-Museu, Régua (Concelhos:
Alfândega da Fé, Alijó, Carrazeda de Anciães, Macedo de Cavaleiros, Miranda
do Douro (incl. Sendim), Mirandela, Mogadouro, Murça, Torre de Moncorvo
e Vila Flor); Évora; Montemor-o-Novo, Setúbal, Valbom-Porto, Vila Franca de
Xira (in: IEUL, Exposição); e Viseu (In: sede APECV — Quinta da Cruz-Viseu
— Concurso nacional e performance de escola da Região).
Continuam a emergir, com pertinência e relevância, os 11 âmbitos categorizados em (Oliveira, 2010) e outros Congressos Matéria-Prima, ’12-’17, em combinatória acentuada:
(1) Tecnologias e (4) Instalação (Figura 5)
(2) Quotidiano/Acaso/Ciência (6) Eco-Intervenção (8) Performance
Transdisciplinar (Figura 6)
(3) Design (Interacção com ecologia e património nacional artesanal) (5)
Património/História de Arte e (10) Interacção-Escrita (Figura 7)
(5) Património/História de Arte/ (8). Performance / (9) Interacção —
Teatro (10) Interacção-Escrita/Poesia (Figura 8)
(7) Carácter/Desenvolvimento inter-pessoal — inclusão (10) Interacção-Poesia (Figura 9)

Num plano comparativo, perspectivando as recolhas mais recentes que temos feito para o Exploratório, continuamos a verificar a relevância de certos
factores — na amplificação do valor educacional das experiências de arte-educação escolares: parcerias com centros culturais (Lugar do Desenho Valbom; Museu do Douro…; Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 10) e residências
de artistas (Micropedagogias — Projecto 10x10 concluído na FCG em’17.01.28,
com Aulas Públicas e o lançamento de (Fundação Calouste Gulbenkian, 2017):
o sentido destas residências e estratégia de Projectos da FCG, tem sido experimental, ensaiando processos-piloto geradores de novas orientações, que sejam
generalizáveis em versões auto-sustentadas. Mas deverá salvaguardar-se que
esta valorização proporcionada a alguns seja referencial para uma generalização mas não seja substitutiva de uma educação estética visual estruturante na
escolaridade obrigatória (pelo menos até ao final do 9º Aº) e para todos, praticada quotidianamente e a desenvolver ao longo da vida.
Também se nos evidencia uma crescente transdisciplinaridade; e uma micropedagogia de apropriação corporal da atmosfera, energia e tensões da temática dos projectos, pelo gesto e movimento; e envolvendo o grupo: como na vivenciação orgânica das dinâmicas dos seres, em Ser do Mar (Fig. 6), até ao nível
celular (Fundação Calouste Gulbenkian, 2017)
Falta-nos ainda o paralelismo que o EXPLOREAUL pretende estabelecer,
com Projectos de outros países/continentes, em análise multivalente. Boaventura S. Santos (1994; 2017) desafia-nos a buscar alternativas de refrescamento,
inovação e progresso, dialogando e aprendendo com os outros (em auto-eco-compatibilização, diríamos), especialmente com as epistemologias do sul
emergentes… Poderá ser estimulante a co-descoberta de processos válidos
para uma melhor formação artística para a vida, no amplo contexto de transculturalidade que nos desafia nas escolas.
E na necessária actualização contínua de hábitos (Santos, 1994) o professor
poderá, se ainda aí não chegou, passar a planificar e a fazer acontecer, após cada
obra/produto/dinâmica resultante, a fase de partilha, de auto-eco-compatibilização, para validar, melhorar e aplicar esse resultado: nessa fase, devem estar incluídos o portfolio contínuo e as fichas de cada projecto inovador, num arquivo-activo como se deseja co-constituir, como referencial (não modelo) no ExplorEAUL.
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(11) Interacção Local-Global (Figura 10)
(3) Interface conclusiva: Relevância da comparabilidade nacional-internacional, condição para um referencial da qualificação contínua do
ensino; e geração de corpo-repositório-património cultural visual.
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E deverá consolidar-se a consciência de que, assim, se desenvolverá um património cultural imaterial da educação artística em Portugal — e global, por
comparabilidade.
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Resumo: As fichas avaliativas surgem da ne-

Abstract: The evaluative forms emerge from the

cessidade de avaliar os trabalhos práticos realizados pelos estudantes nas aulas de artes, tendo por base critérios objetivos e evitando assim
que a avaliação fosse velada ou baseada em
gostos pessoais do professor. O relato dialoga
com Hernandez (2000), que aborda a avaliação no ensino das artes visuais e com Bourdieu
(2007) que reforça a importância da arte na
escola e a realização de trabalhos práticos. O
relato contextualiza o cenário escolar em que
a proposta foi experienciada e como a ficha foi
estruturada, sendo que todos os itens surgiram
por necessidades observadas em sala de aula,
sendo alguns itens de caracteres organizacionais, disciplinares e outros que reforçavam os
conteúdos estudados. As fichas tornaram as
avaliações mais rápidas e objetivas, facilitando

need to evaluate the practical work done by the
students in the art classes, based on objective criteria and thus avoiding that the evaluation was
veiled or based on the teacher’s personal tastes.
The narrative dialogues with Hernandez (2000),
who approaches the evaluation in the teaching
of the visual arts and with Bourdieu (2007) that
reinforces the importance of art in school and
the accomplishment of practical works. The report contextualizes the school scenario in which
the proposal was experienced and how the form
was structured, and all items arose from needs
observed in the classroom, some items of organizational, disciplinary and other characteristics
reinforcing the contents studied. The evaluative
forms made evaluations faster and more objective, facilitating the dialogue between teacher and
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Avaliar trabalhos visuais
na escola: entre
inquietações e
experimentações surgem
as fichas avaliativas
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o diálogo entre professor e alunos, orientando
e possibilitando que os trabalhos pudessem ser
corrigidos ou refeitos, se assim o aluno opta-se.
Palavras-chave: educação artística / avaliação
/ prática pedagógica / relato de experiência.

students, guiding and enabling the work could
be corrected or redone if the student chooses.
Keywords: art education / evaluation / pedagogical practice / experience report.
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Inquietações e experimentações

Como avaliar trabalhos visuais por critérios e sem achismos? Qual a concepção
de um bom trabalho? Como avaliar os trabalhos visuais produzidos pelos alunos na aula de artes?
Alguns dirão que a avaliação é a verificação do que os alunos aprenderam,
outros do trabalho realizado pelo professor e outros ainda se os objetivos propostos foram atingidos. Uma etapa que deve utilizar dos mais diversos instrumentos e que devem ser nítidas para o estudante, pois não basta atribuir uma
nota, sem que os critérios sejam evidentes desde o início do processo de aprendizagem. Para Hernández (2000, p.148): “entende-se por avaliação a realização
de um conjunto de ações direcionadas ao recolhimento de uma série de dados
sobre uma pessoa, fato, situação ou fenômeno, co m o fim de emitir um juízo
sobre a mesma”.
Um tema já polêmico na área da educação e que é agravado quando se especifica para a avaliação de trabalhos visuais na escola, tais como o desenho e
a pintura. Atkinson (1998; 2001) e Efland (2003) alertam que os desenhos, nas
aulas de arte, ainda são avaliados tendo por base uma perspectiva formalista,
ou seja, as características formais de arte, que remontam princípios do século
XX e que são a principal fonte de julgamento do valor estético, quando julgamos
uma obra de arte. Esses “princípios” faziam sentido, até surgirem estilos artísticos modernos, tais como abstracionismo, expressionismo, cubismo e pop art.
Lembrando que os trabalhos visuais, resultantes das aulas de artes na escola
são chamadas de arte Escolar por Efland (1976), pois trata-se de uma categoria
única, encontrada apenas no interior da escola e cuja principal característica é
sua natureza obrigatória. Esses trabalhos resultam de projetos de aula, que duram geralmente o tempo de uma aula e seguem as regras definidas pelo professor, sendo totalmente diferente dos trabalhos que os estudantes realizam fora
da sala de aula, em seu tempo livre. Bordieu e Darbel (2007:100) reforçam a
importância tanto das aulas de arte nas escolas, como a realização de trabalhos
práticos, mesmo que por vezes sem muita estrutura física, pois:

Em minha caminhada docente, o ato de avaliar os trabalhos visuais sempre
foi desconfortável e gerava dúvidas quanto aos procedimentos a serem adotados, pois trata-se de uma etapa obrigatória e é uma das atribuições do professor,
no qual ele não pode se esquivar e que deve atribuir valores à aprendizagem,
sejam elas numéricas ou descritivas: “Uma das crenças que cercam a arte na
educação em relação aos conhecimentos vinculados às artes visuais é a de que
não se possa, que não tenha sentido, avalia-los” (Hernandez, 2000:144).
Algumas situações, comuns à realidade escolar, agravaram ainda mais esse
desconforto, mas ao mesmo tempo fizeram-me com que refletisse mais sobre
o assunto e estivesse mais atenta as minhas práticas. A primeira, foi coletando
dados para uma pesquisa no mestrado (Siebert, 2010), quando observei as aulas
de artes ministradas por uma professora habilitada em Educação Artística, com
ênfase em artes plásticas, em uma turma de alunos das oitavas séries, com média de idade de quatorze anos, durante um bimestre. Constatei que durante as
aulas observadas, os estudantes que obtinham as notas mais altas, eram os que
atendiam ao gosto pessoal do professor e seguiam suas orientações, sendo que
lhes era atribuído uma nota; mas o procedimento não era baseado em critérios
bem definidos, mas na opinião pessoal do professor, quando este rapidamente
olhava o trabalho e atribuía a nota, que poderia ser, segundo o sistema de ensino vigente, o mínimo um e o máximo dez.
Vi nessas práticas, reflexos da minha, por vezes minhas avaliações também
eram influenciadas por gostos pessoais, como a pintura com cores vibrantes.
Somado a isso, a realidade escolar com quase quarenta alunos por turmas, localizadas em unidades distantes uma da outra e estando a disciplina locada
em um curso profissionalizante, dificultava uma avaliação individualizada por
portfólios, que tem sido uma das formas de avaliação mais sugeridas para trabalhos visuais. Partindo dessa realidade, surgiram as fichas de avaliação, que
objetivavam tornar a avaliação mais objetiva, prática e que reforçasse os conteúdos. As fichas de avaliações foram apresentadas aos estudantes e cada ponto
explicado, no qual os estudantes puderam tirar dúvidas antes que iniciassem a
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mesmo que a instituição escolar reserve apenas um espaço restrito para o ensino
propriamente artístico, mesmo que, portanto, não forneça nem uma incitação
específica à prática cultural, nem um corpo de conceitos especificamente adequados
às obras de arte plástica, tende, por um lado, a inspirar uma certa familiaridade —
constitutiva do sentimento de pertencer ao mundo culto — com o universo da arte em
que nos sentimos perfeitamente à vontade e em perfeita harmonia com o autor na
qualidade de destinatários titulares de obras que não se revelam a qualquer pessoa.
(Bordieu & Darbel, 2007: 100)
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realização das atividades práticas, assim já as realizariam observando as características dos movimentos artísticos de vanguarda estudados.
As fichas foram experienciadas em cinco turmas do ensino médio integrado
dos cursos de Agropecuária (Turmas A, B e C) e Agroecologia (turma única), localizadas na Unidade Sede e no curso integrado em Informática (turma única),
localizado na unidade urbana, ambas unidades do Instituto Federal de Educação Básica, Técnica e Tecnológica, localizadas em Rio do Sul, no Estado de
Santa Catarina, Brasil. Nos cursos integrados, há algumas peculiaridades, pois,
os alunos têm disciplinas comuns e no qual a disciplina de arte é obrigatória,
além disso, eles têm disciplinas das áreas técnicas que os habilitam para uma
profissão. Mesmo no ensino profissional, o currículo do ensino médio regular é
realizado de maneira integral, e com isso, a disciplina de artes é obrigatória. As
aulas de artes aconteciam apenas no primeiro ano do curso, tendo a frequência
de duas aulas semanais com duração de 55 minutos cada aula, tendo em cada
turma a média de 35 alunos, totalizando cerca de 180 alunos na instituição que
cursavam a disciplina de artes. Os conteúdos programáticos vinham para atender uma demanda, de estudantes originários de várias regiões do Estado de
Santa Catarina, ou seja, com caminhadas e experiências distintas em artes, e
que ao final dos estudos nesta instituição, fariam o Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM). A disciplina em seus conteúdos programáticos deveria atender
a essa demanda e os conteúdos contemplados abrangiam temporalmente da
arte moderna até a arte contemporânea.
Somado a isso, algumas situações eram recorrentes durante a realização
dos trabalhos práticos, como: cópia de desenhos, estereótipos, não realização
de trabalhos durante as aulas, trabalhos que não correspondiam as características do movimento estudado, descuido com a limpeza, armazenamento e desatenção nas orientações.
As aulas eram estruturadas no seguinte formato: contextualização histórica
do movimento artístico, visualização das obras artísticas (ressaltando as características visuais), resumo coletivo da contextualização e trabalho prático. Após
o estudo de três movimentos artísticos, realizava-se a avaliação escrita, composta por questões objetivas (direcionadas ao exame nacional), dissertativas e de
reconhecimento visual (identificar o movimento artístico pelas imagens). Conforme a organização didática da instituição, os valores atribuídos a cada avaliação deveriam ser numéricos, de zero a dez, podendo haver notas decimais.
Com intuito de realizar o trabalho prático durante o período das aulas, propunha que os alunos fizessem pequenas amostras em formato A5, podendo utilizar a técnica e os materiais que na ocasião optassem. Após a realização dos
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Figura 1 ∙ Ficha avaliativa com os critérios
utilizados para a avaliação, 2017. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Ficha de avaliação de um estudante,
2015. Fonte: própria.
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trabalhos, mas já em posse da ficha avaliativa, que pode ser visualizada na Figura 1, os estudantes colavam as fichas no verso dos trabalhos. Cada item que
compunha a ficha surgiu com base em situações que aconteciam em aula e eram
recorrentes, algumas não tanto relacionadas ao conteúdo, mas ao cumprimento de prazos e por vezes disciplinar. Durante a realização da prática, os alunos
tinham liberdade de sair da sala de aula, escutar música, mudar a posição das
mesas, entre outros itens que eram negociados. O objetivo da avaliação dos
trabalhos práticos, não era saber se o estudante teria domínio artístico, mas se
entendia as características daquele movimento e esse seria o foco da avaliação.
O primeiro item — Seguiu a proposta e as instruções dadas pelo professor?
— poderia sofrer alterações, mas seria uma negociação entre professor e estudante e para que o professor se recordasse do acordado, o aluno escreveria no
campo observações.
O segundo item perguntava se o aluno realizou o trabalho em sala de aula.
Esse item surgiu porque algumas aulas eram dedicadas a produção e por vezes os
alunos não as realizavam em sala de aula, que seria um momento de auxiliá-los
na realização das atividades e estar presentes quando do surgimento de dúvidas.
Os critérios mencionados no terceiro item avaliava se o aluno havia focado em sua produção as características do movimento artístico estudado, tais
como: linhas, composição, cores, técnicas e materiais. Tomando por exemplo o
movimento cubista com a composição de um objeto sob diversas perspectivas,
predominância de linhas retas e utilização de colagens; ou o Fauvismo onde a
forma era simplificada, com cores vibrantes e puras que não correspondiam a
realidade, sem preocupação com a perspectiva.
O quarto item questionava se o trabalho apresentado seria original, estereotipado ou uma cópia. Surgiu de o fato recorrente dos estudantes não tentarem
realizar seus próprios desenhos, recorrendo à cópia, principalmente de desenhos em quadrinhos e personagens de desenhos animados, ou limitarem-se
aos habituais estereótipos, tais como símbolos de corações, estrelas, corpo humano com estrutura de palitos e outros como sol ou lua com rostos.
Quantos ao quinto item que avaliava aspectos como limpeza, surgiu de a necessidade dos estudantes cuidarem mais dos próprios trabalhos e da forma de
apresentação, pois por vezes traziam seus trabalhos amassados, com respingos
de gordura, pisados ou com marcas de dedos (mãos sujas). Quanto ao acabamento se referia há alguns aspectos que eles não se preocupavam e eram simples, como a utilização da régua para traçar uma linha reta, a tesoura para cortar
a folha (as vezes eles cortavam com a régua e ficavam as rebarbas). A opção de
citar “organização dos dados” avaliava se o trabalho estava identificado com

Conclusão

A avaliação é uma forma de poder, no qual fica explícito quem dita as regras e
as seguem. Ressalto que essa ficha não foi o único instrumento de avaliação,
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o nome do estudante, turma pertencente e ficha colada, pois era recorrente a
entrega de trabalhos sem nome, o que consequentemente dificultava meu trabalho como professora. Tal como na Figura 2, a estudante não havia colocado
seu nome (depois o fez) e o trabalho prático corresponde na Figura 3.
Geralmente no campo da autoavaliação os alunos atribuíam notas menores
a si do que a dada pelo professor, conforme Figura 4, com exceções havia também os estudantes que na esperança que lhes fosse atribuída a nota da autoavaliação assinalavam a nota máxima. A autoavaliação num primeiro momento
não era considerada na nota final, pois tratava-se mais de uma curiosidade em
relação as notas que vislumbravam e um momento de pausa para pensarem na
avaliação do próprio trabalho, seu entendimento e compromisso. Quando havia grande discrepância, separava o trabalho e conversava com o estudante.
O item que menciona a avaliação do professor já era o espaço no qual assinalava-se a nota final da avaliação, resultado da soma dos critérios da ficha
avaliativa, mencionadas anteriormente. O peso de cada item era previamente
negociado com as turmas, mas geralmente valia meio ponto.
Por fim, havia um espaço destinado as observações, onde o aluno poderia
informar se havia acordado algumas mudanças com o professor ou algo que ele
considerasse relevante, como na ficha de avaliação preenchida por um estudante na Figura 5, no qual a aluna escreveu alertando que o trabalho foi entregue
após a data acordada, alertando também algumas diferenças de tonalidades no
trabalho, no qual ela escreveu: “grudou com outros, por isso precisou retocar e
ficaram algumas manchas. Errei na assinatura, pois não estava na explicação,
estava terminando um dos trabalhos”. A pintura da Figura 6 foi realizada no
pátio da instituição, Figura 7, e era a realização da atividade prática, referente
ao estudo do movimento impressionista.
Após o recebimento da avaliação, alguns alunos me procuravam para conversar sobre o que não tinham compreendido da avaliação e com base nos critérios respondia a eles. Eles tinham a oportunidade de corrigir ou refazer o trabalho e entregar novamente.
A ficha teve boa aceitação e em geral os estudantes falavam que “acho a ficha interessante pq explicava a avaliação, esclarecia as coisas e deixava claro
onde melhorar” (G.B em 10/02/2016); “achava essencial, pois ajudava o aluno
a saber onde deixou a desejar e onde deveria melhorar” (L.C09/02/2016).
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Figura 3 ∙ Trabalho realizado por um estudante
sobre o Fauvismo, 2015. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Ficha de avaliação de um estudante,
2015. Fonte: própria.

Figura 5 ∙ Ficha de avaliação de um trabalho
impressionista preenchido, 2015. Fonte: própria.
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Figura 6 ∙ Pintura de estudo impressionista referente a
ficha de avaliação da figura 5, 2015. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Pátio da institutição que serviu de referência
para a realização do estudo impressionista da
Figura 6, 2015. Fonte: própria.
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houve outros instrumentos de avaliação dos trabalhos visuais, mas que surgiram
a partir dessa ficha. A ficha tornou as avaliações mais rápidas, de critérios mais
claros para os estudantes e no qual pudéssemos dialogar sobre. Além de boa aceitação e compreensão dos estudantes, os pais também ficavam surpresos quando viam que a avaliação era baseada em critérios bem definitivos. Não tive mais
problemas com alunos que ficavam descontentes com a avaliação do trabalho.
A escola é um jogo de poder e que pelo menos as regras sejam claras aos jogadores. Infelizmente na avaliação constam critérios relacionados a disciplina,
o que denota uma relação controversa, pois não deveríamos ter que, enquanto
docentes, nos preocuparmos com questões disciplinares e tão pouco utilizar a
avaliação como punição ou medição de alguns comportamentos. Apresento o
relato de experiência como ponto de partida para discutirmos instrumentos de
avaliação no ensino da arte e minimizar algumas dessas aflições, tão recorrentes na profissão docente. Ao escrever sobre as fichas avaliativas, pude refletir
e analisar as contradições presentes na minha prática docente, pois criei uma
ficha avaliativa que tem como foco as questões formalistas, justamente para
avaliar os movimentos artísticos de vanguardas, que geraram uma ruptura no
sistema artístico formalista.
O sistema criado, das fichas avaliativas, elevou o status da disciplina de artes
perante as demais, inclusive as disciplinas da área profissionalizante. Era comum
ouvir dos alunos que a disciplina era difícil, pois além de exigir uma percepção visual em que eles teriam que diferenciar os movimentos artísticos pelas imagens,
haviam os conteúdos históricos, bem como o trabalho prático. Podemos dizer
que é um ponto positivo, pois ela se iguala as demais disciplinas, por ter critérios
mais objetivos e claros sobre a avaliação. Entretanto, mais do que nunca, acaba
por apenas reproduzir um conhecimento definido, dando pouco espaço para a
criação poética e crítica, respondendo a critérios já definidos, normatizados. Mas
como incitar os alunos em uma produção poética e crítica, com poucas horas semanais, muitos alunos por turma e ainda em um contexto de escola profissionalizante, no qual o objetivo maior é a de inserção no mercado de trabalho?
Incialmente, a ficha era preenchida apenas pelo professor, posteriormente
os alunos passaram a avaliar os trabalhos de colegas de outras turmas, preenchendo eles as fichas avaliativas. Uma possibilidade, seria a da construção de
uma ficha de avaliação em conjunto com os estudantes, assim eles poderiam
contribuir com outras características a serem avaliadas. Esse relato de experiência não termina, aponta mudanças, “ser docente é, sobretudo, assumir uma
profissão moral e complexa e não uma tarefa regrada por pautas tecnocráticas
ou psicologizantes (Hernández, 2005:27).
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Resumo: Recordações das experiências vividas
no primeiro contato com a arte e suas múltiplas
linguagens são retratadas por desenhos e palavras
em uma ação propositora, pelos estudantes do
curso de graduação em Pedagogia de Instituição
de Ensino Superior na cidade de São Paulo/Brasil.
Refletimos sobre as possíveis marcas que os estudantes trazem ao ingressarem na graduação e
seus primeiros mediadores no contato com a arte
como potências para o exercício da docência, contribuindo de alguma forma com a formação cultural/artística dos estudantes.
Palavras-chave: estudantes de Pedagogia /
primeiro contato com a arte / primeiros mediadores / formação cultural/artística.

Abstract: Recollections of the experiences lived

in the first contact with art and its multiple languages are portrayed by drawings and words in a
proposed action by the students of the undergraduate course in Pedagogy of Institution of Higher
Education in the city of São Paulo / Brazil. We
reflect on the possible brands that students bring
upon entering undergraduate and their first mediators in the contact with art as potentials for
teaching, contributing in some way to the cultural
/ artistic formation of the students.
Keywords: students of Pedagogy / first contact with
art / first mediators / cultural/artistic formation.
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Os primeiros contatos
com arte: recordações dos
estudantes de Pedagogia
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Primeiros contatos com a arte

Sofia Leitão, jovem artista portuguesa, trouxe para a exposição Portugal Portugueses — Arte Contemporânea em 2016 no Museu Afro Brasil/São Paulo/Brasil,
uma de suas obras da série “Matéria do Esquecimento”, produzidas com lantejoulas, alfinetes de aço, espuma, arame e tecido napa preta, entre outros materiais (Figura 1).
A obra que trazida para iniciar nossas reflexões sobre os primeiros contatos
com a arte, apresenta a ideia implícita de acumulação sucessiva de informação
representada por um considerável número de livros antigos, organizados como
uma montanha. Os livros mais recentes estão no topo e os envelhecidos mais
próximos da base, como afirmou a artista na sinopse de abertura da sua exposição em 2012. A pressão causada pelo peso de toda a matéria acumulada, simbolizada pelos livros, geraria energia e calor, transformando a cultura acumulada
em uma lava brilhante dentre os livros-rochas, uma espécie de “erupção” de
uma “montanha” cultural. Este fluxo como um escoamento de conteúdos e saberes, aparece como o sumo; algo que se esparrama, ao mesmo tempo líquido e
condensado e que pode vincular-se às noções de tempo, permanência, valor e
poder do empilhamento e acumulação culturais.
O que jorrariam de experiências vividas com arte e cultura acumuladas pelos estudantes do Curso de Pedagogia? O que estaria na base de sua “montanha
cultural”? Quais teriam sido seus primeiros encontros com a arte?
A ação de recordar os primeiros encontros com a arte evidenciou as histórias pessoais dos alunos que foram reveladas em seus desenhos, registros que
relembram experiências estéticas e culturais vividas na infância. Histórias e experiências acumuladas assim como a cultura representada pelos livros de Sofia
Leitão, escoando pelos registros dos alunos.
Os registros das memórias são ampliados no momento em que aquilo que
foi visto e vivido passa a ser percebido, compreendido, problematizado e ressignificado. Uma luz na história de vida, incorporando o corpo, o contexto e a
potência da ação vivida a ser ressignificada pelo olhar de quem a recorda e retrata, e pelo olhar de quem a lê.
A ação de recordar junto aos estudantes de Pedagogia seus primeiros encontros com a arte faz parte da pesquisa de doutoramento de uma das autoras
que tem como objetivo investigar a formação cultural/artística dos estudantes
do curso de Pedagogia de universidade particular da cidade de São Paulo/Brasil, como alicerce para o exercício da docência, com olhar específico sobre as
disciplinas que focalizam a arte e cultura no currículo da graduação. Podemos
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Figura 1 ∙ Sofia Leitão, Série: Matéria do Esquecimento, 2012 (obra apresentada
na exposição Portugal Portugueses– Arte Contemporânea em 2016 no Museu
Afro Brasil), São Paulo/Brasil. Fonte: http://www.carolinepages.com/index.
php/131744,?show_sw=1
Figura 2 ∙ Desenhos dos estudantes de Pedagogia da UPM, O circo como primeiro
contato com a arte, 2017 (lápis grafite 6b e papel Canson A5), São Paulo/Brasil.
Foto: fonte própria.
Figura 3 ∙ Desenhos dos estudantes de Pedagogia da UPM, O circo como primeiro
contato com a arte, 2017 (lápis grafite 6b e papel Canson A5), São Paulo/Brasil.
Foto: fonte própria.
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Figura 4 ∙ Desenhos dos estudantes de Pedagogia da UPM, O teatro como o
primeiro contato com a arte, 2017 (lápis grafite 6b e papel Canson A5), São Paulo/
Brasil. Foto: fonte própria.
Figura 5 ∙ Desenhos dos estudantes de Pedagogia da UPM, Movimentos, ritmo e
melodias no primeiro contato com a arte, 2017 (lápis grafite 6b e papel Canson A5),
São Paulo/Brasil. Foto: fonte própria.
Figura 6 ∙ Desenhos dos estudantes de Pedagogia da UPM, Movimentos, ritmo e
melodias no primeiro contato com a arte, 2017 (lápis grafite 6b e papel Canson A5),
São Paulo/Brasil. Foto: fonte própria.
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considerar que levantar estas memórias dos estudantes seria como perceber a
energia e calor de uma lava brilhante como sumo de conteúdos e saberes.
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1. Recordar os primeiros contatos com a arte

Recordações das experiências vividas no primeiro contato com a arte e suas
múltiplas linguagens são representadas pelos estudantes do curso de graduação em Pedagogia de Instituição de Ensino Superior da cidade de São Paulo/
Brasil, por meio de desenhos complementados por seus títulos.
Nossa proposta é desvelar as memórias tornadas visíveis a partir da ação
propositora de retratar o primeiro contato com a arte e suas múltiplas linguagens do qual o aluno se recorda e refletir sobre as possíveis marcas que os estudantes de Pedagogia trazem ao ingressarem na graduação, refletindo também
sobre os primeiros mediadores que proporcionaram a “entrada” dos alunos no
mundo da arte, contribuindo de alguma maneira com início e continuidade da
formação cultural/artística desses estudantes.
Algumas questões nos impulsionam a pensar sobre os primeiros contatos
com a arte retratados pelos estudantes de Pedagogia: Nos registros dos alunos,
o que trazem da formação cultural/artística em relação às experiências estéticas e
culturais da infância? Quem seriam os primeiros mediadores no primeiro contato
com a arte? Quais os espaços de arte e cultura que os estudantes de Pedagogia retratam nesses primeiros contatos com a arte?
Para este levantamento foi criada uma ação propositora investigativa sobre
as primeiras experiências estéticas pessoais vividas na infância, sobre o primeiro contato com a arte, realizada em 2017 com a turma do 3º semestre do curso
de Pedagogia, formada predominantemente por alunas e apresentada nessa
comunicação.
Conduzimos a experiência do instante de tomada de consciência de si, onde
os alunos com olhos fechados, luzes da sala apagadas e apenas uma vela ao centro da sala acesa, escutaram o silêncio. Houve um estranhamento quando solicitamos um fósforo ou isqueiro: “Para que ela quer um isqueiro?” “O que ela vai
fazer com um isqueiro?”. Questões verbalizadas que retrataram o espanto da
classe. No momento em que apagamos as luzes da sala e propusemos às alunas
que olhassem a chama da vela acesa ao centro e escutassem o silêncio, muitas
estranharam o convite.
Ruídos, corpos agitados, dificuldade de permanecer em silêncio e controlar
o corpo e os olhos que buscam incessantemente conectividades. Instantes que
precederam o velar da chama. Aos poucos, já de olhos fechados, as alunas começaram a viagem por suas memórias e foi possível perceber suas expressões
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Figura 7 ∙ Desenhos dos estudantes de Pedagogia da UPM, Música, cinema
e artes visuais como primeiro contato com a arte, 2017 (lápis grafite 6b e papel
Canson A5), São Paulo/Brasil. Foto: fonte própria.
Figura 8 ∙ Desenhos dos estudantes de Pedagogia da UPM, A escola propulsora
do primeiro contato com a arte, 2017 (lápis grafite 6b e papel Canson A5),
São Paulo/Brasil. Foto: fonte própria.
Figura 9 ∙ Desenhos dos estudantes de Pedagogia da UPM, A escola propulsora
do primeiro contato com a arte, 2017 (lápis grafite 6b e papel Canson A5),
São Paulo/Brasil. Foto: fonte própria.
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a cada recordação de momentos vividos, como um sorriso, um franzir de sobrancelhas, um inclinar da cabeça como se visualizassem algo bom. O convite
à experiência, no início estranho e desconhecido, desvela emoções afloradas e
registradas em experiências vividas.
Assim, os estudantes deixaram-se levar pelas recordações de infância trazidas ao momento presente, relembrando especialmente o primeiro contato com
a arte, lembrança selecionada dentre tantas recordações.
Na continuidade de um silêncio interno pleno de vida, ao som da música
Palhaço, de Egberto Gismonti (1980), que tem ao fundo vozes infantis e uma
melodia que convida ao enlevo, os estudantes foram convidados a registrar em
desenhos ou pequenos textos o primeiro contato com a arte. Lápis grafite 6B,
pouco comum a estes estudantes e uma folha A5 de papel Canson foram oferecidos como suporte para a ação expressiva.
Memórias recolhidas, emoções afloradas materializavam-se nas folhas entregues e no ruidoso contar da experiência vivida. Entre múltiplos e singulares
primeiros contatos com a arte retratados por cada estudante a partir de suas
memórias, apresentamos nesse trabalho algumas das produções realizadas,
sobre as quais lançamos luz com o propósito de despertar nosso olhar sensível
e expressivo para as reflexões em relação à formação cultural/artística dos estudantes de Pedagogia.
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Figura 10 ∙ Desenhos dos estudantes de Pedagogia da
UPM, Ocasiões, lugares e recursos como primeiro contato
com a arte, 2017 (lápis grafite 6b e papel Canson A5),
São Paulo/Brasil. Foto: fonte própria.
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2. Registros dos primeiros contatos com a arte

Buscamos olhar as lembranças enquanto experiências estéticas vivenciadas,
ampliadas e, talvez, ressignificadas durante o processo de formação cultural/
artística dos estudantes de Pedagogia, como potências para o fazer docente
sensível e criativo. Nesse exercício do olhar, recorremos às reflexões de Dewey
sobre a experiência estética intimamente ligada ao ato criador. Para o autor, a
experiência estética é a forma mais elaborada de apreender o conhecimento,
pois potencializa e unifica processos de inteligência. O estético, como aponta
Dewey, unifica o desenvolvimento “esclarecido e intensificado de traços que
pertencem a toda experiência normalmente completa” (Dewey, 2010: 125).
O material coletado poderia gerar vários agrupamentos. Um deles seria,
por exemplo, a questão do desenho. Todos são respostas figurativas, retratando cenas com ou sem personagens. Desenhos lineares, com raras presenças de
texturas ou volumes. A ordenação espacial é simplista, havendo raras exceções
que mostrem um conhecimento de perspectiva ou de ilusões de profundidade.
Talvez a produção não fosse diferente se os registros fossem de crianças, demonstrando como o desenho ficou parado na infância.
Buscar o desenho que ficou perdido na infância é um trabalho que exige coragem e
humildade, É fazer uma viagem em busca do próprio designo. [...] Um olhar que olha
para dentro e para fora. E deixar a mão correr, brincar, seguindo os olhos e o coração,
deixando os pensamentos e sensações marcados no papel. Inscrevendo sua marca.
Marcando sua presença. (Albano, 1984: 95)

A leitura dos desenhos também nos levou as temáticas recorrentes nos registros das memórias dos primeiros contatos com a arte retratados por cada
aluno. Certamente o contexto cultural é visível e seria uma oportunidade ver
como essas memórias viriam à tona na cultura portuguesa, por exemplo. Fica
aqui o convite para professores de Pedagogia presentes nesta edição do Congresso Matéria Prima.
A vida cultural despertada pelos espetáculos, as produções nas diversas
linguagens, a vida na escola e no contexto cultural, direcionaram a análise
que se segue:
2.1. A imersão no espetáculo como espectador ou como produtor
Podemos ter experiências estéticas com relação a qualquer objeto ou acontecimento,
independentemente de ser arte ou não, de ser belo ou não, de existir concretamente ou
não. Qualquer coisa pode ser um objeto estético se estabelecemos ante ele uma atitude

Em seu texto, o professor Marcos Villela Pereira da PUCRS/Brasil nos sinaliza
a importância de vivenciarmos a experiência estética de maneira que seja estabelecida uma atitude estética com o que/aquilo que nos relacionamos. E esta
atitude foi deflagrada pela experiência de ir ao circo, presente nas memórias de
infância dos estudantes como o primeiro contato com a arte.
A lona do circo é um elemento constante nos registros produzidos, retratando o símbolo amplamente divulgado dessa manifestação cultural e artística.
Diferentes tipos de lonas foram retratadas, mas todas remetem à ideia do circo
e tudo o que ele possui e proporciona (Figura 2). Um elefante aparece, relembrando a presença de animais, hoje proibidos nos circos. As personagens do
circo são retratadas em apenas um registro (Figura 3): acrobatas e seus tecidos e
suportes suspensos com seus acrobatas. A percepção do movimento nos chama
à atenção, como os acrobatas que saltam no chão, ou os que se balançam no
arco ou nas barras paralelas. Movimento que também está presente no título
desse registro atribuído pela estudante: “Acrobacia da Vida”.
Assim como o circo, o teatro está presente nas experiências estéticas vivenciadas na infância pelos estudantes de Pedagogia.
Experiências vividas como expectador ou como próprio ator na representação teatral (Figura 4). Elementos do teatro como a cortina do palco, as poltronas
da plateia e o palco são representações frequentes nos registros, ressaltando esses elementos como marcas da linguagem teatral.
2.2. A imersão na produção e vivência das linguagens artísticas

Experiências também foram relembradas como produtores de arte, vivendo
experiências significativas. Dentre elas, a dança foi muito citada, predominantemente o ballet, tendo apenas um registro de dança do ventre.
Nos registros (Figura 5 e Figura 6) observamos bailarinas com braços levantados, mãos unidas sobre a cabeça, pernas estendidas e suspensas, posições da dança que ganham movimento quando são acrescentados dois pequenos traços paralelos ao lado das figuras, como os símbolos presentes em
histórias em quadrinhos.
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estética. Podemos ter experiências estéticas ao entrar em jogo com uma música
erudita, uma música popular, um som da natureza, um ruído urbano ou, mesmo,
com o silêncio. Podemos ter experiências estéticas com uma pintura clássica, uma
imagem sagrada, um desenho na parede de uma caverna, uma fotografia, um filme,
um desenho na areia do chão, uma paisagem, uma cena urbana ou, mesmo, com uma
imagem apenas imaginada ou sonhada. (Pereira, 2011: 5)
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Tudo na vida é movimento: o universo move seus sistemas, e cada sistema seus sóis,
estrelas, planetas e satélites.
As estações se sucedem ritmicamente, assim como o dia segue a noite, e a lua ao sol.
A vegetação evolui em ciclos rítmicos, sobem e baixam as marés, o ser nasce, cresce,
decresce e morre.
O homem é testemunha e partícipe de todo este movimento que o maravilha e expressa
em danças seu assombro, sua necessidade de compreensão.
Tudo o que é já foi dançado, tudo o que foi já se dançou e, talvez, sem percebê-lo, tudo
o que há de ser já o dançamos. (Ossona, 1988: 41)

Movimento. Mesmo com traços simplistas, é o movimento que marca o corpo em dança. Os traços também são traços poucos explorados, representações
infantis como podemos observar nos braços e pernas de alguns registros que
não possuem joelhos ou cotovelos. O movimento é o principal elemento da dança, como nos apontou Ossona (1988).
Outros registros das memórias trazem a questão das materialidades presentes e dos meios próprios das linguagens artísticas.
Suas lembranças nos apontam a vivência de diferentes linguagens da Arte,
como o cinema, ao representar o filme Dumbo assistido na escola, ou um outro
filme assistido em uma sala de cinema; e a música ampliada pelo uso das novas
tecnologias e recursos digitais; as artes visuais representadas pelo ato de desenhar, tanto na cena onde a menina desenha um quadro de flores (Figura 7),
como no quadro sobre o cavalete (Figura 8). Vasos com flores inspirados a partir
dos Girassóis de Van Gogh, por exemplo, ou a cópia de quadros comercializados
vendidos em feiras e lojas de departamento como decoração?
É preciso compreender a construção da linguagem como sistema simbólico, com seus códigos próprios inseridos nas singularidades das culturas em que
estamos imersos e o cotidiano é atualizado e revivido nestas memórias, assim
como a materialidade presente nas experiências retratadas.
2.3. A escola propulsora de arte e cultura

Observamos nos registros apresentados (Figura 6) a representação da escola.
O espaço escolar aparece como lugar de “fazer arte”, retratado pelos pincéis,
tintas e os desenhos infantis com a árvore, a flor e a nuvem, ou pela menina que
produz um desenho em sua mesa, tendo atrás a exposição de muito outros.
A professora mantem-se em destaque em sua mesa, como transmissora de
conhecimentos e como avaliadora, já que aparece no quadro verde o aviso de
“Prova do traço” (Figura 8), em uma ação realizada na aula de arte e retratada
como lembrança do primeiro contato com a arte; ou recebendo cordialmente os
alunos com um “Bom dia!” também escrito no quadro verde (Figura 9). Não há

2.4. Ocasiões, lugares e recursos

Nos registros coletados, a Arte também é retratada como um recurso ou uma alternativa às práticas e vivências necessárias em diferentes contextos ou eventos
curriculares e extracurriculares. Na Igreja ou no Carnaval há arte, assim como
num livro (Figura 10) ou em uma Festa Junina.
Assim, as memórias levantaram múltiplos aspectos que evidenciam a vida
cultural, as produções nas diversas linguagens, a vida na escola, mas também
testemunham as faltas. Não há visitas em museus, não aparecem viagens de estudo, não são visíveis trabalho coletivos e nem mesmo o contato com a arte moderna ou a contemporânea, contudo, os desenhos infantis revelam momentos
vivos e significativos para os estudantes como os primeiros contatos com a arte.
Percebemos que a escolarização do aluno pode propiciar o esquecimento, o
abrandamento da imaginação durante o desenvolvimento das suas capacidades cognitivas e criativas, mas proposições adequadas e significativas podem
despertá-las também. Arnheim (2005:132) descreve a imaginação artística
como algo que se aproxima da invenção, uma nova forma ou conceito em substituição a um velho assunto, ou a um conteúdo passado.
Possibilitar ao estudante de Pedagogia, relembrar e vivenciar experiências
nas linguagens artísticas, permitindo-lhe fruir, experimentar, contextualizar e
refletir sobre a Arte é uma questão que nos inquieta e desafia.
Conclusão

Traços infantis são marcas nos registros dos estudantes, traços pouco estimulados, talvez, e por isso ainda registram o mundo de forma simplificada, figurativa. O desenho perdido na infância...
Como nos aponta Ostrower (1987), a compreensão da arte e da cultura
precisam ser ampliadas e problematizadas, muito além das materialidades,
pois as suas diferentes linguagens ampliam e desestruturam tudo aquilo que
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trabalho em grupo, mas cada aluno ocupa o seu lugar, tendo sobre as mesas os
mesmos materiais. Os alunos são desenhados de costas, talvez a posição mais comum de olhar a classe como um observador e não como um participante. A lembrança é positiva para os estudantes da Pedagogia, mas podemos questionar que
tipo de aula e de professor eles se habituaram a ver em suas histórias escolares.
Mesmo em um tempo em que a internet facilita a comunicação social global
no dia a dia, a escola tem papel fundamental na divulgação e valorização de práticas culturais plurais, com criticidade para que se percebam também os valores
impostos pela mídia.
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condicionamos pensar e sentir como sendo Arte. Para isso há de se conectar e
explorar o cotidiano!
Como professores e/ou educadores na área de arte e cultura trabalhamos a partir de
nosso gosto e repertório das linguagens artísticas e dos elementos da cultura, bem como
são fundamentados por conceitos e formas de ver os amplos territórios e elementos que
envolvem a cultura, a arte, o ensino de arte, a educação e as suas múltiplas relações.
Teoria e prática não são descoladas, ao contrário, alimentam-se continuamente.
Assim, quanto mais aprofundado e variado o nosso repertório e compreensão da área,
e quanto mais conscientes das concepções teóricas que nos norteiam, maiores são as
possibilidades de convertê-los em matéria-prima para nossas propostas práticas.
(Demarchi, 2014: 77)

Assim, pensando sobre o que nos aponta Rita Demarchi (2014), com as mudanças constantes e imediatas na sociedade contemporânea, percebe-se uma
direta repercussão nos processos formativos dos profissionais da educação e a
necessidade de refletir sobre o perfil do educador que exerce suas atividades
profissionais em relação à arte, cultura e interdisciplinaridade. E seu papel enquanto mediador cultural, abrindo espaços para o contato e acesso aos bens
culturais ampliados e expandidos de modo interdisciplinar.
[...]... a mediação hoje ganha um caráter rizomático, isto é, num sistema de interrelações fecundas e complexas que se irradiam entre o objeto do conhecimento, o
aprendiz, o professor/mediador/monitor, a cultura, a história, o artista, a instituição
cultural, a escola, a manifestação artística, os modos de divulgação, as especificidades,
os códigos, materialidades e suportes de cada linguagem artística... (Martins, 2002: 57)

Olhando para a escola como lugar aberto para o exercício de uma mediação
rizomática, assim como nos aponta Mirian Celeste Martins (2002) espera-se
que atividades ligadas à arte e à cultura, como música, dança, teatro, cinema,
entre outras, sejam elementos constituintes e dinâmicos do processo educativo.
Relembrar a formação artística e estética dos estudantes de Pedagogia possibilita a todos os envolvidos nesse processo de aprendizagem, perceber a própria experiência e talvez romper com as barreiras da vida cotidiana, caracterizadas por um pensamento individualizado, egocêntrico. Permitir o fazer e o
fruir artísticos, onde aquele que aprecia ou aquele que produz arte se coloca na
perspectiva do outro, pode gerar reflexões, tanto para os estudantes como para
seus professores.
Oferecer espaços de encontros com a arte na formação cultural/artística
dos estudantes de Pedagogia como potências para o exercício da docência,
pode despertar o fazer docente sensível, criativo, interdisciplinar, poético e
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verdadeiro, impulsioná-los a outros encontros com a arte e, quiçá, a se tornarem
também mediadores culturais em suas famílias e com seus alunos no futuro.
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Resumo: Abordaremos a possibilidade de

utilização de alguns tipos de conteúdos
visuais das redes sociais (memes, social
videos, infográficos, citações) no desenvolvimento curricular de artes visuais no ensino secundário. Para discutir essa questão,
propomos uma metodologia teórico-prática,
partindo da escolha, leitura e enquadramento do programa da disciplina História da Cultura e das Artes, presente nos cursos Científicos Humanísticos de Artes Visuais de nível

Abstract: This article discusses the possibility
of incorporating visual content from social networks, such as memes, social videos, infographics, and quotes, in the curricular development
of visual arts in secondary education. In order
to achieve this, a theoretical-practical methodology is proposed, arising from the selection of
the curriculum components of History of Culture
and Arts, present in Humanistic Scientific Visual
Arts courses of secondary school level in Portugal. Consequently, we proposed a teacher-training

Introdução

Refletimos neste artigo acerca da possibilidade de utilização de alguns tipos de
conteúdos visuais das redes sociais no desenvolvimento curricular de artes visuais no ensino secundário. Para discutir essa questão, propomos uma metodologia teórico-prática, partindo da escolha do programa da disciplina História da
Cultura e das Artes (Pimentel, 2004), presente nos cursos Científicos Humanísticos de Artes Visuais de nível secundário em Portugal, para culminar com uma
planificação e ação prática (workshop de formação de professores) para alunos
do Mestrado em Educação Artística da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Neste sentido, apresentaremos os resultados do workshop que
desenvolvemos em três sessões, entre março e abril de 2017, com os alunos da
disciplina de Artes e Novas Tecnologias do Mestrado em Educação Artística.
Os dados obtidos que serão observados consistem, portanto, na planificação desenvolvida para o workshop, as obras visuais criadas e compartilhadas
pelos participantes, bem como suas impressões relatadas na comunidade online criada durante a ação.
1. Enquadramento do workshop em nosso projeto de investigação

Nossa investigação, o projeto Educação Visual em Mídia Social (EVMS), tem
como foco de estudo os conteúdos visuais criados nas mídias sociais, mais especificamente obras ressignificadas e compartilhadas por usuários, os memes.
Queremos perceber, por meio de pesquisas no terreno, processos expressivos
e de linguagem presentes nos conteúdos visuais que constroem redes sociais
(como memes, social videos, informáficos e citações), localizando sua pertinência no ensino das artes visuais para a compreensão crítica da cultura visual
(Hernández, 2009; Mirzoeff, 1998). Buscamos, mais especificamente, localizar
a adequação dos conteúdos de mídia nos currículos das artes visuais, tanto no
desenvolvimento de competências específicas desta área curricular, quanto
media skills (Jenkins, 2010), ou competências emergentes nas mídias sociais,
como networking, remixagem e multitasking, por exemplo.

327

workshop in creating social media contents for students of the master’s degree in art education of the
Faculty of Fine Arts of the University of Lisbon.
Keywords: art education / social networks /
meme / visual culture.

Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

secundário em Portugal, para culminar com
uma planificação e ação prática (workshop
de formação de professores) para alunos do
mestrado em educação artística da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.
Palavras-chave: educação artística / redes
sociais / meme / cultura visual.

328
Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

Para atender a essa problemática, construímos para este projeto uma metodologia baseada na investigação-ação (Hopkins, 2008; Engel, 2000; Coutinho,
2008), onde buscamos integrar-nos ao terreno para levantar e verificar hipóteses e propor, em conjunto com professores de artes e alunos do ensino secundário, novas ações e soluções.
Este workshop de formação de professores foi realizado, portanto, no âmbito das ações de campo deste projeto de investigação, estando dinamicamente
ligado a outras ações que vêm sendo realizadas ao longo do último ano letivo
(Aristimuño, 2017).
1.1 Contexto humano

No sentido de discutir a problemática da mídia social nos currículos de artes visuais a partir de diferentes perspectivas, procuramos por um grupo heterogênio
de participantes, que mesclasse professores atuantes e novos investigadores
em educação artística. Com isso em mente, inserimos nossa ação de formação
na disciplina “Arte e Novas Tecnologias”, do Mestrado em Educação Artística
da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Esse mestrado é composto por alunos de vários backgrounds, desde os que já são professores experientes, a procura de aperfeiçoamento, até os recém egressos das licenciaturas
em artes visuais.
Nosso grupo contou, portanto, com sete participantes, dentre os quais haviam: duas professoras de artes visuais experientes; uma educadora da infância
(professora do pré-escolar); uma designer recém licenciada; uma mediadoras
cultural de museu; um professor de teatro.
1.2 Contexto temporal, espacial e recursos disponíveis

As sessões realizaram-se em três semanas, entre os dias 25 de março e 8 de abril
de 2017. Dispomos de uma sala de aula com acesso à Internet, projetor multimédia e dois computadores portáteis fornecidos pela faculdade. Para facilitar
as interações, solicitamos aos participantes que trouxessem seus computadores ou dispositivos móveis.
Para dinamizar e organizar os debates, adotamos a plataforma de mídia social Google Plus (Figura 1), onde construímos uma rede social para o workshop.
Optamos por esta plataforma por termos percebido que, provavelmente pelo
fato de ser pouco usada, estar totalmente liberada (sem bloqueios) nas escolas
pesquisadas (Aristimuño, 2016) e possuir todas as funcionalidades necessárias
para interação com conteúdos visuais.
Para as criações, adotamos o software gráfico Pixlr (Figura 2), uma ferramenta
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Figura 1 ∙ Comunidade criada durante o workshop.
Fonte: autoria própria.
Figura 2 ∙ Montagem de imagens no Pixlr, edição
baseada na Web. Fonte: www.pixlr.com
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de tratamento e criação visual baseada na Web, que pode ser utilizada diretamente no navegador, sem a necessidade de instalação no computador ou dispositivo móvel do usuário. Consideramos essa característica uma grande vantagem
para o uso em contexto escolar, tendo em vista que normalmente os computadores das escolas não permitem novas instalações de software sem autorização.
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1.3 O programa de História da Cultura e das Artes

Como base para pensar a prática do professor de artes visuais no ensino secundário com as mídias sociais, elegemos a componente curricular “História da
Cultura e das Artes” (Pimentel, 2004), presente nos cursos secundários científico-humanísticos de artes visuais. Optamos por este programa por ele ter como
objetivo desenvolver literacias visuais em vários níveis.
Além disso, o programa propõe uma ruptura no papel do professor como
detentor e emissor exclusivo do conhecimento. Neste documento, a palavra
“ensinar” segue sempre acompanhada de “aprender”, sendo os objetivos fundamentais assim descritos: “ensinar/aprender a ver; ensinar/aprender a ouvir;
ensinar/aprender a interpretar; ensinar/aprender a contextualizar” (Pimentel,
2004). Percebemos, com isso, que o programa se propõe como um currículo
aberto, onde todos os atores na sala de aula são encarados como sujeitos ativos
no processo de ensino / aprendizagem, algo análogo a uma rede social, na qual
o capital social (Bourdieu, 2006) é apropriado e ressignificado por diversos nós
(Recuero, 2009).
Apesar de valorizar a criatividade na organização da informação, este currículo não comtempla a prática de criação visual, identificando a História da
Cultura e das Artes como uma componente basicamente teórica. Acreditamos,
entretanto, que seja possível e bastante útil estudar as visualidades por meio
da criação de imagens. Há, inclusive, uma tendência para construção de trabalhos no campo dos estudos visuais em mídias mistas, concretamente as teses
teórico-práticas (Elkins, 2003).
Buscamos neste workshop, justamente, a participação, modificação e criação de novas narrativas visuais em rede social. Por isso experimentaremos inserir uma componente de criação e compartilhamento de imagens ao estudo da
História da Cultura e das Artes.
2. Planificação e realização do workshop

Dividimos a atividade em três sessões, cada uma com um tema central a ser
abordado, sendo elas: Introdução à análise de imagens; Os currículos e seus
desdobramentos nas redes sociais; Cultura do espaço virtual: arte em processo.
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Cada sessão foi planeada para ser iniciada com um debate, análise de conteúdos e uma atividade prática na rede social do grupo.
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2.1 Introdução à análise de imagens

A primeira sessão do workshop iniciou-se com um debate sobre as vivências visuais dos participantes com as mídias. As seguintes questões foram formuladas
para fomentar a discussão preliminar:
“O que é um meme? O que é um vídeo social? O que é um infográfico? O que
é uma citação compartilhável? Você lembra de mais algum tipo de conteúdo?”
Observando o conceito de cultura da participação (Jenkins, 2010), ou contribuição (Proulx, 2011), começamos a estudar as linguagens visuais dos médias
sociais nos espaços interativos pré-internet, nomeadamente pela arte urbana
dos graffitti. Analisamos, neste sentido, algumas obras atribuídas a artistas
como Posterchild (Canadá), Ram Crew (Brasil), Blek Le Rat, Jeff Aerosol (França) e Banksy (Reino Unido) (Figura 3).
O debate foi constantemente enriquecido pelas experiências dos participantes. Destacamos como contribuição de um aluno a obra de grafitti interativo
Red Wall, do artista britânico Mobstr. Esta obra foi construída ao longo de um
ano com o diálogo visual sobre um muro entre o artista e o dono do imóvel. Isso
para pensarmos como o graffiti pode ser uma mídia social, uma vez que permite
a apropriação, a interação e a comunicação descentralizada (sem um emissor
fechado).
Visionamos, em seguida, o vídeo criado especialmente para esta ação: “Os
principais tipos de conteúdo nas redes sociais”, onde são apresentados os tipos
de conteúdos de mídia socias estudados neste workshop: memes, social videos,
infográficos e citações (Figura 4).
Sobre a literacia visual, revisamos algumas diferentes perspectivas, dentre
elas: a abordagem formalista, com base na percepção da forma visual de Rudolf Arnheim (1974); a “literacia cultural”, pensando na interpretação a partir
do conhecimento e identificação de um conjunto de obras (Hirsch, 1987); e a
abordagem iconológica, com base na compreensão do conteúdo das imagens,
suas funções, mutações e diversas associações que podem formar diferentes
significados (Elkins, 2003).
Para concluir a sessão, propomos um debate na rede social, onde cada participante deveria publicar suas impressões sobre a leitura e análise de imagem, narrando uma experiência própria que envolvesse ler ou analisar imagens visuais,
online ou offline. Resumimos na rede social a contribuição dos participantes:
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Figura 3 ∙ Exemplo de obra remixada em graffiti.
Obra atribuída ao coletivo Ram Crew. Fonte: https://
cadeiacriativa.wordpress.com/tag/alex-vallauri/
Figura 4 ∙ Quadro do vídeo “Os principais tipos de
conteúdos nas redes sociais”. Fonte: https://youtu.be/
hLO-ImvMFUA
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Figura 5 ∙ Meme criado a partir de propaganda do
programa “Fábrica de Escolas do Amanhã”,
da Secretaria Estadual da Educação do Rio de Janeiro.
Fonte: Em Diálogo/Ensino Médio (2014)
Figura 6 ∙ Memes na hashtag “age is just a number :)”.
Fonte: Facebook e Twitter
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Figura 7 ∙ Infográfico sobre a obra David
de Michelangelo. Fonte: própria.
Fonte: Em Diálogo/Ensino Médio (2014)
Figura 8 ∙ Criação de participantes no
workshop. Fonte: https://plus.google.com/
communities/114796618495524310472

2.2 O currículo e seus desdobramentos nas mídias sociais

A segunda sessão foi dedicada ao estudo do currículo e sua relação com a construção de conteúdos visuais nas mídias sociais. Começamos esta sessão com
um debate acerca dos significados da palavra “currículo”, observando sua origem latina como currere. (curriculum, 2017). Relacionamos o “currículo” com
corrida, direcionamento e espaço a ser percorrido. Partindo da análise de uma
propaganda da secretaria de educação do Estado do Rio de Janeiro e de seus
memes subjacentes (Figura 5), discutimos acerca do currículo enquanto posicionamento, pedagógico e político, em educação.
Na sequência dessa análise, focamos nossa atenção para o conceito de currículo oculto, a partir de uma definição de Peter McLaren (1997). Para McLaren, o
currículo oculto não é unidirecional e, por isso, talvez não seja sempre mau, podendo representar uma oportunidade de abertura para os currículos oficiais. Na
teoria crítica, o currículo oculto é observado como discursos invisíveis que tendem a perpetuar poderes e estereótipos sociais. Na pós-crítica, o currículo oculto
é multifacetado, não sendo produto de um poder centralizado, mas pulverizado.
Para pensarmos nos desdobramentos do conceito de currículos ocultos nas mídias sociais, analisamos dois pares de memes (Figura 6), a partir da hashtag #age
is just a number. Pudemos verificar que na primeira dupla de memes o currículo
oculto do valor da juventude eterna era ressaltado; no segundo par, era satirizado.
Este exemplo ilustra como um mesmo currículo pode apresentar diferentes
pontos de vista e crítica por meio dos memes. As mídias pós-massivas (Crowley & Mitchell, 1994) e pós-modernidade demandam propostas curriculares
que abarquem as características de contribuição, participação e pulverização
dos emissores e seus discursos. Levamos para o debate, então, a proposta curricular Placenta, de Maria Acaso (2009: 191). Para Acaso, o currículo é um discurso e, por isso, deve conter um manifesto de quem o constrói, deixando evidente seus posicionamentos. Observamos os passos da construção curricular
propostos por Acaso, propusemos aos participantes que esboçassem na rede
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A M. trouxe uma experiência que envolve a dramatização, transitando das
artes visuais para o teatro, para ler e reler imagens; A A. S. trouxe, para além da
performance, a questão do quanto a cultura é importante para leitura de imagem; O
N. traz o humor e ironia, relatando sua experiência de desafiar o estatuto das obras
de arte ao olhar para o extintor de incêndio no museu; A L. aponta o ecrã como espaço
de projeção social e política; A M.T. aborda a identidade, relacionando palavras ao
corpo; e por fim, a I. observa dois lados para a leitura da imagem, um que recorre
aos elementos da linguagem visual e da expressividade, e outro que tem a ver com a
cultura de imagens do designer. (publicado na rede social do grupo)
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social seus posicionamentos sobre o currículo, incluindo ideias de conteúdos
que poderiam ser úteis para um desenvolvimento curricular. Discutimos sobre
a pertinência de um infográfico sobre David (Figura 7), pensando no módulo V
do programa de História da Cultura e das artes, criando uma versão adaptada
ao nosso contexto.
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2.2 Cultura do espaço virtual — arte em processo

A última sessão do workshop foi dedicada à criação de conteúdos que atendessem a objetivos do programa de História da Cultura e das Artes. Para darmos
uma direção aos projetos práticos, selecionamos a décima unidade do programa, Cultura do espaço virtual, propondo um debate sobre o tópico.
Iniciamos a sessão, portanto, discutindo o conceito de virtual a partir de um
vídeo de Pierre Levy (Fronteiras do pensamento, 2013). Observamos as abordagens da internet como cultura, destacando a dicotomia entre real e virtual.
Vimos, também, a pesquisa de Fragoso et al. (2011), sobre investigação em internet, onde as autoras defendem que as abordagens mais atuais tendem a observar as redes sociais como um artefacto cultural (Fragoso et al., 2011: 46), ressaltando a inserção da tecnologia na vida cotidiana, onde a rede é um elemento
da cultura e não uma entidade à parte.
No sentido de motivar a criação de conteúdos de mídia social educativos, visionamos alguns conteúdos que abordam o tema do espaço virtual: o vídeo “Compressão de espaço-tempo”; a série de memes “Grumpy Cat e Alice descobrindo
o mundo da arte” (Aristimuño, 2015); o meme “Virtual Reality”, revista Time.
Os participantes, por fim, fizeram suas criações no software Pixlr (Figura 8
e Figura 9), a partir de suas impressões e projetos pessoais. Os trabalhos foram
compartilhados na rede social do workshop.
Considerações finais e Avaliação

Ainda com base na proposta curricular Placenta (Acaso, 2009: 225), adotamos
um sistema de avaliação qualitativo, baseado na conversação. Para Maria Acaso, a experiência educativa é sempre distinta para cada indivíduo. Neste sentido, através da expressão dos participantes, individual e em grupo, por meio
textual, visual e verbal, buscamos descobrir o significado que a experiência de
ensino/aprendizagem pode ter tido para cada um. Para além de todos os debates presenciais, enviamos para os emails dos participantes a seguinte questão
de avaliação:
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Figura 9 ∙ Criação de participantes no
workshop. Fonte: https://plus.google.com/
communities/114796618495524310472
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Sobre o feedback, gostava que me respondessem a este email com as principais impressões
que tiveram do workshop, escrevendo um pequeno texto sobre um dos seguintes tópicos
e a relevância (ou não) que ele pode ter para vocês enquanto artistas ou profissionais
da educação artística: a) Leitura / análise de imagem; b) teoria curricular (abordagens
curriculares, currículo oculto etc); c) cultura de espaços virtuais.

Observamos que as respostas que recebemos dos participantes polarizaram
sua análise entre os temas da leitura da imagem e a teoria curricular. Percebemos, de forma global, que esses dois tópicos foram os que mais impactaram
os participantes, mesmo aos que não enviaram a avaliação por email. Acreditamos que isso se deva ao fato da leitura da imagem (literacias visuais) ser o
objetivo geral de diversos currículos de artes visuais nas escolas, o que torna
o assunto familiar aos docentes. A teoria do currículo, por sua vez, representa
uma conexão entre a teoria (do estudo das mídias sociais) e a prática em sala
de aula, o que deu aos professores participantes uma noção de aplicabilidade
prática do que foi estudado.
Acreditamos que o estudo do ponto curricular “A cultura do Espaço Virtual”
não tenha gerado o interesse esperado por ser demasiadamente específico.
Nossa investigação está focalizada nos currículos do ensino secundário e, apesar de muitos dos participantes do workshop terem habilitação docente para
este nível de ensino, apenas dois deles atuam diretamente com alunos de secundário.
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Resumo: O artigo descreve e analisa um

Abstract: The article describes and analyzes

percurso pedagógico realizado na disciplina chamada Saberes Escolares em Artes
Visuais, oferecida no curso de Licenciatura
em Artes Visuais da UFJF, instituição localizada no estado de Minas Gerais, Brasil. A
proposta visou despertar as sensibilidades
dos futuros professores para os saberes e as
experiências que ora são reveladas ou apagadas na cidade, camadas de subjetividades,
histórias e afetos que podem ser disparadoras para a criação docente, a fruição estética
e poéticas próprias.
Palavras-chave: formação de professores /
ensino da arte / cidade / saberes e experiência.

a pedagogical journey carried out in the class
called School Knowledges in Visual Arts, offered to the Visual Arts undergraduate students at the Federal University of Juiz de Fora,
located in the state of Minas Gerais, Brazil.
The proposal aimed to awaken the sensibilities of future teachers to the knowledges and
experiences that are either revealed or erased
in the city, layers of subjectivity, stories and
affections that can trigger teaching creativity, aesthetic enjoyment and their own poetics.
Keywords: teachers’ formation / art teaching /
city / knowledge and experience.

1. Atividade proposta na disciplina Saberes Escolares em Artes Visuais

Essa comunicação é baseada em uma das atividades vivenciadas pelos(as) estudantes matriculados(as) nessa disciplina que teve como objetivo estimular uma
leitura crítica da cidade, percebendo-a como disparadora de processos educativos e investigativos em arte e cultura. Outro objetivo desejado foi o de que os futuros professores e professoras percebessem suas próprias produções artísticas/
investigações estéticas como estímulos para percursos educativos na escola.
O trabalho foi iniciado com a leitura, o debate e curadoria artística promovida a partir de três textos: 1. A/r/tografia: uma mestiçagem metonímica, de Rita
Irwin; 2. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana, de José Guilherme Cantor Magnani, 3. Mediação Cultural: Expandindo conceitos entre territórios
de Arte&Cultura, do Grupo de Pesquisa em Mediação Cultural: contaminações
e provocações estéticas (Mackenzie/SP).
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É necessário reconhecermos que as cidades exercem funções pedagógicas para
além de suas tarefas econômicas, sociais e políticas tradicionais. Nessa perspectiva, elas compõem redes de possibilidades educativas que as recolocam na
relação com os outros espaços de educação, tal como a escola e a universidade.
O conceito de comunidade de aprendizagem, assim como o de cidade educadora podem ajudar a ampliar nossa compreensão de educação e de formação de
professores. Pois reinventam a escola e a cidade e, nelas, a comunidade como
lugar de convivência, de diálogo, de aprendizagens permanentes reconhecendo a diversidade cultural e artística dos centros urbanos como centrais na mediação cultural e na afirmação da cidadania.
Assim, esta comunicação pretende refletir sobre o potencial educativo das cidades na formação dos professores de Arte e de como esta experiência ampliam
os seus conceitos sobre a arte e a cultura. Apoia-se nos estudos e nas práticas interdisciplinares vivenciadas pelos alunos e alunas matriculados(as) na disciplina de
Saberes Escolares em Artes Visuais da Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de Juiz de Fora, localizada no interior do estado de Minas Gerais, Brasil.
A grande maioria dos estudantes que chegam a Licenciatura em Artes Visuais ainda questionam suas escolhas e a decisão de tonar-se professor (a). Portanto, a disciplina de Saberes Escolares em Artes Visuais propõe um diálogo com
as experiências que cada um traz da escola, da academia, dos primeiros contatos com a arte e os primeiros mediadores deste processo, ao mesmo tempo
em que procura despertar um olhar mais amplo das manifestações artísticas,
culturais e dos processos educativos em suas diferentes modalidades e espaços.
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A partir de um pensamento rizomático, o estudo de campo realizado pelos
alunos e alunas se moveu em diferentes territórios da arte & cultura. A composição desses territórios, como apontam Mirian Celeste Martins e Gisa Picosque
(2012) oferecem diferentes direções para o estudo da arte, tal qual o traçado de
uma cartografia, um mapa de possibilidades, com trânsito por entre os saberes e
articulando diferentes campos. Os territórios explorados a partir da exploração
etnográfica da cidade de Juiz de Fora são o da mediação cultural, o patrimônio
cultural, a materialidade, o processo de criação, a cultura visual, a interculturalidade, a inclusão, a apreciação estética, a tecnologia e o mundo do trabalho.
A urbanização e o planejamento das cidades, a arte urbana, os diálogos culturais, o patrimônio e a mediação cultural, a invisibilidade das questões étnicas
e de gênero, centralizaram tanto o estudo de campo quanto os trabalhos que
partiram dele, a criação de percursos pedagógicos, obras artísticas e projetos
de intervenções urbanas. As produções realizadas discutem os conflitos e as experiências vivenciadas na cidade e nos ajudam a refletir sobre a utilização do
espaço urbano e as formas de potencializar seu uso. Diferentes materialidades
e processos de criação que ajudam a perceber como os futuros professores de
Artes Visuais se relacionam com o território onde vivem e os possíveis impactos
dessa relação em suas investigações artísticas.
A cidade de Juiz de Fora, distante 283 km de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais foi fundada em 1850. Este período corresponde ao final do
Ciclo do Ouro e o início da expansão cafeeira movida pelo trabalho escravo de
negros e crioulos que naquela época correspondiam a mais de 60% da população local. A cidade nasceu no mesmo ano do fim do tráfico de escravos. A proibição, no entanto, não arrefeceu o comércio humano para o trabalho forçado e
Juiz de Fora tornou-se importante entreposto comercial de escravos dada a sua
proximidade com a corte imperial instalada na cidade do Rio de Janeiro. Com
a derrocada final do comércio escravo em 1888 e a chegada dos imigrantes europeus para o trabalho nas grandes lavouras de café, a cidade viveu o seu auge
econômico entre o final do século XIX até 1929 devido a uma rápida industrialização e consolidação de um sistema financeiro-bancário de forte impacto não
só na região, mas em todo o estado de Minas Gerais. A grave crise econômica
vivenciada em todo o mundo após a queda da Bolsa de Valores de Nova York
fez com que a cidade precisasse se reinventar e diversificar sua economia, estratégia que marca Juiz de Fora na contemporaneidade. Com quase 600 mil habitantes a cidade é movida economicamente pela prestação de serviços, tendo
nesse contexto a Universidade Federal de Juiz de Fora, fundada em 1960, um
importante papel, seguida das atividades industriais e agrícolas.
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Figura 1 ∙ Alunos observam o centro urbano da cidade de Juiz de Fora/
MG num estudo de campo noturno. Foto: própria.
Figura 2 ∙ Aluno realizando registros fotográficos sobre as práticas culturais
e sociais de moradores de Juiz de Fora/MG. Foto: própria.
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Figura 3 ∙ Vendedora de artesanato andino na Rua Halfeld, centro de Juiz
de Fora/MG. Foto: própria.
Figura 4 ∙ Alunas observam os refletores subterrâneos colocados para
iluminar o antigo Paço Municipal da cidade. Foto: própria.
Figura 5 ∙ Atlântico (2013), Arjan Martins. Foto: http://www.premiopipa.
com/pag/artistas/arjan-martins/
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Esse pequeno recorte da história de Juiz de Fora é importante para que possamos compreender as questões trazidas pelos estudantes após vivenciarem o
percurso pelo centro da cidade e como a urbanização da cidade revela escolhas
e apagamentos. Uma cidade é composta por memórias sobrepostas que desvendam relações de força, conflitos e institucionalizações de narrativas. Portanto,
o trajeto percorrido pelos alunos e alunas indicam uma construção de memória
local que não pode ser encarada como única porque muitas são as experiências
e subjetividades não contempladas e reconhecidas.
O trabalho de campo foi iniciado na Praça Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, nome de um importante político nascido em Barbacena, cidade próxima de
Juiz de Fora, que atuou em diversos cargos tanto estaduais quanto federais. Na
praça há o imponente prédio da antiga fábrica de tecidos Bernardo Mascarenhas e hoje centro cultural. O percurso contemplou ainda a Praça João Penido,
nome de um político local do século XIX. Ela é conhecida pela população como
Praça da Estação devido a Estada de Ferro Dom Pedro II, construída em 1875. É
ali que se inicia a rua mais importante e popular da cidade, a Halfeld, batizada
em homenagem ao engenheiro alemão Heinrich Willhelm Ferdinand Halfeld
(1797-1873).
A Rua Halfeld possui muitas lojas, bares, um cinema, tornando-se por isso
um dos locais mais disputados para os vendedores ambulantes e o comércio de
rua. Ela abriga ainda o mais importante teatro da cidade, o Cine-Theatro Central,
construído no estilo Art Déco e inaugurado em 1929; o Museu do Crédito Real,
de estilo eclético onde também predominam traços Art Déco; o antigo prédio do
Paço Municipal, inspirado na arquitetura neoclássica; e o Parque Halfeld, que segue a mesma tendência arquitetônica em seus chafarizes, placas, monumentos e
bustos de membros da família Halfeld e de políticos históricos da cidade.
É importante registrar que ao longo do percurso de 3 km as duas referências
da presença negra na cidade se dão a partir de duas esculturas em bronze de
escravos com ferramentas de trabalho, ambos colocados num nível abaixo de
seus “proprietários”. E a total ausência de referências aos grupos indígenas que
habitavam a região antes da chegada dos portugueses no Brasil, além do silenciamento a respeito do envolvimento das mulheres na história local.
Apoiando-se em alguns procedimentos da etnografia urbana, os estudantes
realizaram observações, registros fotográficos, audiovisuais e sondagens com
transeuntes que os ajudaram a perceber a dinâmica espacial e humana do território vivenciado. O percurso foi realizado numa segunda-feira à noite, das 18
às 22 horas, correspondendo ao horário curricular da disciplina de Saberes Escolares em Artes Visuais. Três foram as razões para que a atividade de campo fosse
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realizada nesse período: o primeiro é que muitos estudantes retornam às suas
cidades natais aos finais de semana, principalmente os que vieram de cidades
da Zona da Mata, região à qual pertence Juiz de Fora. O segundo é que os estudantes que moram próximos ao campus da UFJF costumam participar aos finais de semana de coletivos diversos, principalmente os ligados às questões de
gênero, etnia, educação ambiental e do campo ou organizações políticas mais
tradicionais. E o terceiro motivo foi o de valorizar e reconhecer a ocupação de
outros espaços para o processo de ensino-aprendizagem (Figura 1 e Figura 2).
Na semana seguinte ao estudo de campo, os alunos e alunas apresentaram
em sala de aula um recorte de suas observações, registros e questões para serem problematizadas a partir de suas primeiras reflexões sobre a experiência
vivenciada. O formato dessa socialização foi livre, alguns mostraram os resultados com pequenos filmes documentais, videoarte e produções visuais. No
entanto, a maioria trouxe uma apresentação em Power Point com fotografias e
áudios. Após assistirmos às apresentações dos 48 estudantes, os registros revelaram muitas questões em comum:
— A desvalorização da cidade como lugar de encontro em detrimento
da cidade como lugar de passagem, trânsito, fugacidade. A falta de
bancos, lugares de acolhimento e socialização faz com que as pessoas não percebam o entorno, nem os outros que ocupam o mesmo
espaço.
— A perpetuação de uma memória oficial e institucional que não contempla atores sociais não pertencentes ao poder constituído. O apagamento da memória negra, indígena e a falta de políticas públicas
que deem visibilidade a essas populações.
— O distanciamento da memória revelada pelo patrimônio artístico-cultural com o cotidiano das pessoas, o que provoca um não-pertencimento dos moradores com o território onde vivem. As entrevistas
com os transeuntes revelaram que as pessoas não sabem quem são os
retratados nos monumentos, as personalidades que dão nome as ruas,
aos logradouros públicos e suas relações com a história da cidade.
— A constatação que o centro da cidade, por ser local de trânsito e mobilidade para bairros mais distantes, reúne uma diversidade étnica e cultural não contemplada em bairros centrais ou de regiões mais abastadas. Como também vendedores urbanos de origens variadas (Figura 3).
— A cena urbana muda dia e noite e a iluminação artificial noturna é
falha, criando situações diferentes de apreciação e percepção do
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Figura 6 ∙ Azulejos de papel (2007-2011), Coletivo Poro. Belo Horizonte.
Fonte: Site Oficial do Coletivo Poro: http://poro.redezero.org/azulejos/
Figura 7 ∙ Da série Sereia (2016), Renata Dorea, Juiz de Fora. Foto:
Facebook da artista: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139249
3320814914&set=t.100002508951635&type=3&theater
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Figura 8 ∙ Origem (2016), videoperformance de Matheus Assunção. Foto:
facebook do artista: https://www.facebook.com/matheus.assuncao.56
Figura 9 ∙ Sem título (2016), Nickolas Brandão. Intervenção urbana em
Juiz de Fora que também sofreu ação de intervenção de morador anônimo
da cidade. Foto: Acervo do artista.
Figura 10 ∙ Ex Votos (2016), Francisco Brandão. Intervenção urbana em
Juiz de Fora. Foto: http://www.tribunademinas.com.br/intervencao-coloca20-mil-penas-de-gesso-no-calcadao/

2. Curadorias de imagens: pensando a cidade e processos de criação

Após as apresentações e as discussões levantadas, os alunos foram reunidos
em grup0os a partir de focos de interesses e instigados a pensar em artistas
visuais que os ajudassem a refletir sobre as questões propostas, criadores que
trouxessem em suas poéticas possibilidades de ampliação da leitura da cidade, do espaço urbano e da arte. Os focos de interesse e os respectivos artistas
visuais escolhidos foram: interculturalidade (Arjan Martins (Figura 5), Zózimo
Bulbul, Alexandre Serqueira, Angélica Dass), tecnologias (Sanford Biggers,
Eduardo Kac, Laura Ramirez, Francisco Barreto) patrimônio cultural (Coletivo
Opavivará, Coletivo Poro (figura 6), Oscar Niemeyer, Dalila Gonçalves) paisagem natural x urbana (Roberta Carvalho, Richard Serra, JR) cultura visual (Arlin Cristiano, Eduardo Srur, Andrea Bandoni ) e gênero (Carol Rossetti, Criola,
Yasmin Thayná).
Foi sugerido também que pensassem dentro do possível como suas criações
pessoais dialogavam com os diversos temas observados no estudo do campo e
os artistas escolhidos. Assim, foi feito o convite para que na aula seguinte mostrassem para a turma um pouco de suas produções pessoais. Aqui destaco o trabalho de uma aluna e três alunos: Renata Dorea, Matheus Assunção, Nickolas
Garcia e Francisco Brandão. Esses quatro jovens artistas possuem investigações
que dialogam com os territórios abordados, possuem um vocabulário expressivo que demonstra continuidade de pesquisa estética, apresentam interessantes
soluções formais para suas obras e encontram reconhecimento ora por parte da
crítica ora pelos seus próprios pares.
Renata Dorea (Figura 7) é cineasta, grafiteira, ilustradora e artista visual que
problematiza os imaginários relacionados à mulher brasileira, principalmente
a afrodescendente. Sua série Sereias está presente em diversas cidades brasileiras. Matheus Assunção (Figura 8) privilegia as artes híbridas e discute em
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espaço urbano. Ilumina-se o ambiente à noite para alcançar certos
objetivos sociais ou econômicos, que incluem segurança, apoio ao
desenvolvimento, destaque às áreas históricas ou espaços verdes públicos (Figura 4). Entretanto, a falta de iluminação adequada faz com
que parte da cidade se torne território fantasma e povoado por um
imaginário violento e agressivo.
— O território da cidade enquanto espaço subjetivo que dialoga com o tempo e o espaço, criando regras invisíveis (porém presentes); ações efêmeras e marcas visuais são realizadas por artistas, ativistas ou anônimos.
— A relação conflituosa entre a paisagem natural e a paisagem urbana.
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videoperformances o binarismo de gênero e a ancestralidade africana. Nickolas Brandão (Figura 9) tem a cidade como suporte privilegiado de suas criações,
intervenções urbanas que promovem diálogos entre a tradição e a ruptura na
história da arte e a ressignificação do espaço público. Francisco Brandão (Figura 10) cria grandes intervenções artísticas na cidade, dialogando com a memória e a religiosidade local. Sua obra Ex-Voto, do latim “voto realizado”, realizada
na cidade de Juiz de Fora em 2016 foi composta por 20 mil penas de gesso confeccionadas artesanalmente pelo artista durante mais de um ano e colocados
no chão da Rua Halfeld criando um longo e delicado tapete.
Conclusão

Cada grupo criou um mapa de imagens a partir do que foi levantado ao longo
da proposta, tecendo diálogos entre o trabalho de campo, os artistas contemporâneos escolhidos e obras de integrantes do grupo relacionadas as temáticas. O
mapa foi o ponto de partida para a criação de possíveis intervenções pedagógicas direcionadas aos alunos do Ensino Médio. Da experiência surgiram propostas de criações de role-playing games que problematizam a sustentabilidade
das cidades e valorizam o patrimônio cultural; criação de coletivos artísticos femininos e queer; oficinas de grafite e stencil graffite; criações visuais a partir da
Glich Art; ações e intervenções que objetivam revitalizar os espaços públicos;
ensaios fotográficos de personalidades importantes para a cultura popular local
entre outras interessantes propostas.
Ampliar o repertório de imagens e de referências dos alunos a partir da arte
contemporânea; conhecer melhor a cidade onde vivem e pensá-la como disparadora de processos educativos e artísticos; perceber a pesquisa, o ensino e a
produção de arte como uma prática possível a ser vivenciada em suas futuras
carreiras docentes foram alguns dos objetivos que acredito terem sido alcançados. Entretanto, a formação de um artista/pesquisador/professor é algo sempre inacabado e que sempre dialogará com a incerteza. Incerteza do acerto, do
erro, do término, da continuidade, do que se foi ou do que ficou neles, em mim,
em nós, em você que lê agora este texto.
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Resumo: Partindo da análise de um conjunto

Abstract: By analyzing a collection of legal docu-

de documentos legais produzidos pelas instâncias governativas e pelas comunidades de
especialistas e profissionais do ‘campo’ da educação artística (em Portugal), é objetivo deste
artigo reflectir sobre alguns ‘factos e figuras’
que marcam a história (mais ou menos recente) desta espécie de ‘cadevre exquis’ que é o
currículo das artes (e as artes no currículo) do
século XXI.
Palavras-chave: história / currículo / artes /
especialistas / Portugal.

ments produced by the government authorities
and by the communities of experts and professionals in ‘the field’ of art education (in Portugal), this
article aims to reflect on some ‘facts and figures’
that mark the history (more or less recent) of this
sort of ‘cadevre exquis’ which is the curriculum
of the arts (and the arts in the curriculum) of the
21st century.
Keywords: history / curriculum / arts / expertise
/ Portugal.

Ainda que o lugar das artes visuais na escola pública portuguesa se tenha consolidado desde o final do século XIX com o ensino do desenho, foi no tempo da
Reforma Veiga Simão (anos 1970), que a problemática das relações entre arte
e educação começou a ser sistematicamente discutida pela comunidade de especialistas que então emergia. Na configuração desse campo especializado, ao
longo das décadas seguintes foram-se tornando evidentes os dois problemas
centrais do processo de democratização do sistema de ensino e de integração
das artes no currículo escolar: por um lado, a formação dos professores das diferentes disciplinas artísticas (nos diversos níveis do ensino), por outro, o modo
efetivo de integrar essa diversidade no currículo letivo. O próprio “conceito de
educação artística” era problemático, pois os seus “objetivos” e “conteúdos”
eram “objecto de várias interpretações” que se confundiam ou com a “educação pela arte”, “a iniciação a algumas das artes, em particular às artes visuais”,
“o espontaneísmo” e a “arte infantil”, a “educação estética” e a “formação de
artistas profissionais” (Perdigão, 1981:285).
Em pleno século XXI (cerca de quarenta anos volvidos desde os primeiros
debates sobre o lugar das artes no currículo oficial), tornou-se incontestável
para nós que as ‘artes visuais’ foram aquelas (e porventura as únicas) que lograram assegurar um lugar no currículo escolar público e, até mesmo, consolidar a
hegemonia do ‘visual’ sobre as ‘outras artes’ (música, teatro, dança). Não obstante, as artes visuais (quer como disciplinas curriculares, quer como um campo especializado da investigação educacional) permanecem numa condição
‘precária’, ‘fragmentária’ e ‘im-pensada’, porque sistematicamente alheadas da
sua própria história (longínqua e recente). Esta persistente cegueira histórica
tem-se feito acompanhar de uma crónica “tensão latente” no interior da área
curricular que, confrontada com a permanente necessidade de lutar pela sobrevivência e justificar as razões da sua própria existência, se habituou a viver num
estado de “beligerância defensiva”, perpetuada empiricamente no quadro das
relações institucionais (Dias, 2009:6), e no discurso sobre si mesma.
Tendo por objeto de estudo e análise um conjunto de documentos legais
produzidos quer pelas instâncias governativas, quer pelas comunidades de especialistas e profissionais do campo, é objetivo deste artigo reflectir sobre alguns
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O senso comum em educação ganhou larga expressão nas últimas décadas. A progressiva mediatização dos problemas do sistema de ensino tem conduzido à consagração
de adquiridos sobre a educação que nem sempre se sustentam em evidência científica.
(CNE/ FFMS, 2016: sp)
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‘factos e figuras’ que marcam a história (e o presente) desta espécie de cadáver
esquisito que é o currículo das artes (e as artes no currículo) do século XXI.
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1. As artes no ‘currículo’ da ‘escola pública’: uma história do presente
A educação artística desintegrada do sistema educativo geral não atinge a plenitude
dos seus objectivos: nem poderá abranger a totalidade dos indivíduos e cada individuo
só fragmentária e dificilmente dela beneficiará. (Perdigão, 1979:232)

Sempre que nos ocorre falar ou pensar sobre ‘o currículo das artes’, começamos
quase sempre (e inevitavelmente) por fazê-lo tendo em mente o currículo da
escola pública, isto é, “uma escola de projecto educativo de Estado”, ou melhor,
“de projecto educativo político, visto que é o Estado, e por via política, que define
o projecto educativo, seja ele qual for” (Pinto, 1993:754). Embora sejam muitas
e diversas as instituições públicas e privadas (ou um misto de ambas) que hoje
disponibilizam no ‘mercado’ da educação e da arte uma variedade de ‘currículos’ para o ensino (mais ou menos formal ou não-formal) das diferentes artes, a
verdade é que muitos desses currículos e projetos educativos justificam-se pelo
maior ou menor grau de proximidade (ou distanciamento) que mantém com a
oferta curricular ‘oficial’, ou seja, aquela que o Estado, por intermédio das suas
instituições coloca ao alcance de todo o ‘cidadão’. Um estudo recentemente publicado pelo Fórum aQeduto, concluiu que, em Portugal, 88% da educação é ministrada em escolas públicas. Particularmente reveladora é a comparação entre
Portugal e os restantes países da Europa:
É em Portugal que a escola pública e a escola privada dependente do Estado servem uma
maior heterogeneidade de classes sociais, sendo que a escola privada independente é
exclusivamente frequentada por alunos de classes sociais elevadas. (…) Em Portugal,
as crianças de classes sociais muito favorecidas não frequentam escolas públicas, nem
escolas privadas dependentes do Estado, pelo que se trata do país onde esta separação
é mais visível. (…) A franja mais desfavorecida frequent[a] exclusivamente escolas da
rede pública (CNE/ FFMS, 2016: sp)

Porém, mesmo perante estes factos, tendemos a esquecer-nos de que nem
sempre em Portugal o ensino foi “universal e gratuito” e que a designada “escolaridade obrigatória” (12 anos, no total) é uma invenção recente (DGE-MEC,
2009). Daí que, embora a identificação entre as palavras ‘currículo’ e ‘escola’
seja hoje para nós uma realidade quase automática — e consumada num dado
adquirido que (salvo as excepções privadas) nos remete para a memória daquela

2. A (des)integração das artes no currículo: do passado ao presente
Curriculum is a practice of social regulation and the effect of power. The question
of what is curriculum history is also a question about the politics of the knowledge
embodied in disciplinary work (Popkewitz, 1997:131).

Os estudos sistemáticos sobre história do ‘currículo’ e ‘disciplinas escolares’
surgiram na transição para os anos 1990 (Chervel, 1988). As políticas do currículo, essas, existem desde que a escola é escola e, sobretudo, desde que uma
delas passou a designar-se ‘pública’. Toda a escola (tal como todo o currículo)
é, desde a sua génese, um constructo político. Sabemos, igualmente, que a escolha das disciplinas que devem figurar num currículo não é uma matéria exclusivamente ‘pedagógica’, mas uma declaração ‘política’. Do mesmo modo, a
luta pela integração das artes no currículo da escola portuguesa — ou melhor,
a luta por uma política pública do ensino das artes — vem de longe, perdendo-se na escuridão do esquecimento e nas vistas curtas que atualmente informam
as lutas do presente. Para não recuar a um tempo tão longínquo que nos leve

355
Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

que foi (ou ainda é) a nossa experiência vivida da passagem pela ‘escola pública’
–, a verdade é que foram raras as gerações de eleitos que, antes de nós, puderam
dar-se ao luxo ou privilégio que consiste em identificar ‘currículo’ com ‘escola pública’, como se de uma e mesma realidade se tratassem. Que dizer então
desse que foi considerado, desde a sua génese, como o ‘luxo’ da escola pública:
um ‘currículo de artes’? Sobretudo quando esse luxo continua a ser, em pleno
século XXI, privilégio de umas poucas artes (as visuais).
Quando analisamos os discursos produzidos há mais de um século por políticos, educadores, artistas e outras personalidades mais ou menos especializadas no ensino artístico, damo-nos conta da persistência de duas ideias: por um
lado, as artes (e o seu ensino) são “um luxo” ou “um ornato” e, por outro, “as
artes são vulneráveis”, pelo que carecem de permanente subsídio e protecção.
Podemos facilmente confirmar a persistência da primeira ideia no discurso político, quando analisamos as Actas das Sessões dos Debates Parlamentares desde
o século XIX, na época em que se acendeu, em Portugal, a discussão sobre a
“utilidade” das artes na Instrução Pública. Já a questão da “vulnerabilidade”,
confirma-se quando analisamos documentos produzidos por organizações sócio-profissionais envolvidas no ensino artístico, ou os pareceres emitidos pela
comunidade de especialistas que, desde os anos 1970, pugnaram pela integração
das artes no currículo da escola democrática (Cabeleira, 2013: 81).
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a perder de vista a história do presente que aqui nos importa, menciono apenas alguns episódios que nos avivem a memória daquela que tem sido a missão
monumental (muitas vezes inglória e insana), levada a cabo pelos ‘heróis’ que,
ao longo dos séculos, pugnaram pela causa da educação artística em Portugal.
Começo com um dos meus heróis predilectos: Machado de Castro e o célebre Discurso sobre as utilidades do Desenho (dedicado à Rainha N. S.ª, D. Maria I,
e recitado em 1787 no Castelo de S. Jorge na presença da Corte e Nobreza), onde
argumenta que a fundação de uma Academia de Belas Artes, financiada pelo
Estado Português, ao invés de tratar-se de um ‘luxo’, consistia num ‘bem’ de
primeira necessidade económica e social (senão mesmo espiritual) para a Nação. Outra abordagem da educação artística surge com Almeida Garrett em Da
Educação (1829), onde, a pretexto da educação da futura soberana (D. Maria II),
ensaia um tratado de ‘educação geral’, defendendo aí a importância da dança,
música e teatro na ‘instrução elementar da criança’. Mas seria apenas na Reforma Passos Manuel (1836-37), que a integração de novas disciplinas nos ‘planos
de estudo’ da Instrução Primária, Secundária e Superior se haveria de legislar,
assinalando um marco na história do ensino artístico, não só pela criação de
novas instituições (Academias de Belas Artes, e Conservatórios de Artes e Ofícios), mas pela inédita consideração dada ao desenho como matéria curricular
desde a instrução primária.
Porém, nesta primeira metade do século XIX, a “importância do desenho”
no ensino público manter-se-ia “instável” e “indicada por maior ou menor estatuto relativo face às outras disciplinas”. O desenho manter-se-ia nos currículos ligado ao “espírito racionalista” que privilegiava o “geométrico” como “um
estrito suporte à matemática” e, assim, à “formação de uma elite social e intelectual” (Penin, 2011: 3). Durante os anos 1870 (e seguintes), Joaquim de Vasconcelos não se cansou de alertar os poderes públicos para o estado de desconsideração absoluta em que se achavam o nosso ensino e património artísticos.
Na sua ampla reflexão sobre a Reforma de Belas Artes (1877), não só defendeu
a “utilidade do desenho” — elevando-o “a base de todo o ensino artístico” –,
como o considerou uma forma de “conhecimento” e uma “linguagem” específica, cujos benefícios desde o ensino primário até ao superior seriam de duas
ordens: “progresso industrial do país” e “desenvolvimento das faculdades humanas” ou, como se dizia na época, “a educação do espírito” (Brito, 2014: 29).
Embora tenham sido várias as figuras proeminentes da cultura portuguesa
que, desde o final do século XVIII, advogaram a necessidade de uma educação
artística pública, na segunda metade do século XIX, o pensamento dos governantes (e também de alguns ilustres intelectuais da Geração de 70), focou-se
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nos dois problemas que mais afligiam a política educativa nacional: o “analfabetismo” e a falta de “competência técnica” nos ofícios. Precisávamos de “uma
instrução primária para todos” e de um “ensino superior para alguns”, mas também precisávamos de “um outro tipo intermédio de escola que desse mais do que
o saber ler, escrever e contar” e que fornecesse “uma informação concreta e
mínima, mas de real utilidade” para o exercício das profissões que o país carecia. O problema da implementação de “uma escola para as massas” fez com
que “o essencial da discussão sobre educação popular” ficasse circunscrita (de
1852 a 1983) ao “ensino técnico” e à “formação prática de futuros operários”.
Até porque “a escola técnica é, antes de mais, uma escola para os outros, ou
para os filhos dos outros” (Cabeleira, 2013: 241-43; Carvalho, 2008: 549; Grácio,
1986: 12-13).
Divididas entre a “formação do produtor” e das “elites” (Valente, 1974), a
partir do final do século XIX as artes dispersaram-se nos currículos de diferentes instituições de ensino, consoante as suas especialidades técnico-profissionais e hierarquias de distinção sócio-cultural. Sobre essa história muito fica
aqui por dizer (até porque muito dela está ainda por escrever). Desde a Reforma
de Jaime Moniz (1895), e durante toda a primeira metade do século XX, as artes
foram reforçando o seu lugar nos currículos escolares pela mão da psico-pedagogia que então se impunha como ciência no quadro da internacionalização do
movimento da Escola Nova, fundamentando (na teoria e na prática) os benefícios do desenho e dos trabalhos manuais na educação integral de todo o cidadão
moderno. Ao desenho — entendido como “sublime tecnológico” e instrumento
de uma dupla “salvação” individual e nacional (Martins, 2012: 118) –, vinham
agora aliar-se os trabalhos manuais na consagração de “métodos de ensino intuitivo” e “expressão livre”, inspirados nos princípios do self-gouvernment e do
learning by doing, advogados pela expertise pedagógica internacional. Em Portugal, estes foram introduzidos na Casa Pia de Lisboa nas primeiras décadas
do século XX, por Aurélio da Costa Ferreira e Palyart Pinto Ferreira (Cabeleira,
2010: 114, 123).
Juntam-se a estes primeiros defensores da “arte na escola” figuras como
João de Barros que, durante a 1ª República, se envolveu numa intensa campanha de sensibilização pública quanto ao papel da arte na “sociedade democrática”, elogiando a criação dos primeiros Jardins-Escola (1911-14) e a propagação
do respetivo “método João de Deus” que lançara “as bases da escola nacional
moderna”: o respeito pela “personalidade” e “liberdade” da criança. A tese:
“a primeira educação deve ser artística” foi apoiada por intelectuais-políticos
como Cardoso Júnior ou Leonardo Coimbra (CNE, 1999: 1577; Carvalho, 2008:
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669), e também pedagogos como Faria de Vasconcelos e os intelectuais-políticos da Seara Nova (Marques, 2012).
Assim se esboçou, lentamente, a formação de uma expertise em ciências da
educação que, em 1940-50, lançariam o movimento pedagógico mais persistente da história da educação artística em Portugal: Educação pela Arte. Os pioneiros da sua introdução no currículo escolar (Betâmio de Almeida e Calvet de
Magalhães) enfatizaram a didáctica do desenho e a fundamentação pedagógica
da gramática da linguagem visual. Refira-se que o período temporal decorrente
da instauração do “regime ditatorial” (1926) tem sido pouco historiografado no
que concerne à educação artística. Dado que foi um período fértil e conturbado
em matéria de produção legislativa, nem sempre os historiadores destacaram
o caso do ensino artístico na imensidão de Reformas que então se sucederam.
Neste capítulo, em particular, muito há ainda a investigar. Para já, é-nos impossível superar uma certa versão ‘oficial’ da história, que diz o seguinte: “o regime ditatorial não propiciaria o desenvolvimento curricular destas matérias”
(CNE, 1999: 1577). Porém, se as artes não lograram expandir-se no currículo
escolar do período Salazarista (tendo conhecido avanços e recuos, integrações
e desintegrações), a verdade é que nunca as educações ‘não-formais’ ou ‘extra-curriculares’ foram objecto de tamanho interesse político, e tão potenciadas
pelos artistas e instituições culturais que então floresceram, tanto no interior
como na margem do discurso e instituições ditas ‘oficiais’ (Cabeleira, 2013).
3. A relação artes-currículo no século XXI:
uma espécie de cadáver esquisito
O 25 de Abril de 1974 abriu (…) condições para uma renovação do pensamento e da
acção nesta área (…). Mas, até à década de 80, a legislação que regulamentava o
ensino artístico remontava à década de 30 (CNE, 1999: 1577).

Uma certa memória e um certo discurso da educação artística sobre si mesma,
localiza o momento da sua emergência algures na década de 1950, entre o aparecimento da Fundação Calouste Gulbenkian (1956) e a criação da Associação
Portuguesa de Educação pela Arte (1957). Figuras como Arquimedes da Silva
Santos, Alice Gomes, Cecília Menano, João dos Santos, Delfim Santos, Rui Grácio, Madalena Perdigão, com formação específica no campo artístico, pedopsiquiátrico, pedagógico (e outros), debateram-se quer pela integração das artes
nos currículos da escola pública, quer pela diversificação da oferta educativa
não-formal em museus e instituições culturais. Foi também esta geração que
deu visibilidade (e gerou soluções) ao problema mais premente que então se

Ao longo dos últimos 30 anos, os planos de estudo para os ensinos básico e secundário e
os programas das disciplinas foram sofrendo alterações individualizadas e desiguais.
Este trabalho atomizado e setorial sacrificou uma visão integrada dos documentos
curriculares e, consequentemente, das aprendizagens a desenvolver ao longo da
escolaridade. (Martins, 2017: 7)
Os documentos curriculares para os ensinos básico e secundário, presentemente em
vigor, foram homologados e implementados ao longo dos últimos 26 anos. Atualmente
coexistem, para a mesma disciplina, situações muito díspares, Programas de 1991
com Metas Curriculares de 2014, Programas de 2001 com Metas Curriculares de
2014, Programas e Metas Curriculares de 2015, entre outras. (Rodrigues, 2016: sp)
Sabemos que no primeiro ciclo a expressão plástica é raramente explorada com
qualidade. Os documentos orientadores que existem para as variadas disciplinas
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colocava: a formação de professores, dando origem à Escola Superior de Educação pela Arte (1971-81). No contexto da Reforma Veiga Simão, e na discussão alargada que ela gerou em todos os sectores da sociedade, esta geração de
educadores afirmou o seu estatuto de especialistas da educação artística, tendo
efectivamente monopolizado os discursos e acções sobre o tema. Sabemos hoje
que muitas das suas propostas não chegaram, na época, a integrar os currículos
oficiais do ensino artístico. Porém, o seu contributo inspirou decisivamente as
gerações e as propostas de re-estruturação subsequentes nessa área curricular.
Em 1990, o Governo admitia que a educação artística se processava “há várias décadas, de forma reconhecidamente insuficiente”, devendo-se esse facto
a um certo estado de coisas: a “extrema complexidade intrínseca desta área da
educação”; a sua “sempre problemática inserção e articulação no sistema geral
de ensino”; a “natureza muito especializada” desse domínio; a sua exigência
de “meios apropriados” (infraestruturas e equipamentos); a “margem de subjetividade inerente à apreciação das práticas artísticas”; as “divergências” e
“oposição radical de opinião” nas matérias e metodologias de ensino; “a multiplicação e diversificação de perspetivas para a actividade artística”; a vastidão
de todo um domínio que abarcava desde “a formação geral até à formação profissional especializada, tanto de artistas como de investigadores”, acrescendo a
tudo isto a necessidade de se criar “um novo sistema articulado” que contemplasse “todas as modalidades”: música, dança, teatro, cinema, áudio-visual e
artes plásticas (ME, 1990: 4522).
Estes breves apontamentos mereciam uma reflexão aprofundada. Porém,
não sendo possível no momento, deixo aqui, em jeito de conclusão (e promessa
de continuação nos próximos capítulos) a imagem dessa espécie de cadáver esquisito que são as artes no currículo e o currículo das artes, neste ‘século XXI’:
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das artes visuais: Educação Visual no 2.º e 3.º ciclo; Desenho; História da Cultura
e das Artes; Oficina de Multimédia; Oficina de Artes; Oficina de Design; e outras
disciplinas afins no ensino secundário são dispersas. Os programas são obsoletos. As
metas curriculares para o ensino Básico nesta área são anacrónicas e carecem de rigor
científico-pedagógico. (…). É urgente analisar o estado das artes visuais no sistema
educativo Português (…) (APECV, 2014, sp)
Uma pergunta perdura: — Porque se reduz sempre a carga curricular nesta área
educativa? Será a convicção generalizada de que (…) a dimensão artística está para o
currículo como a austeridade socioeconómica está para a cultura? (APEVT, 2016, sp).
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Resumo: Este trabalho foi desenvolvido no

Abstract: This work was developed within the

âmbito da metodologia projetual tomando
como modelo a arquitetura e o design de Victor Palla. Foi uma unidade desenvolvida com
parcerias de alunos de modo a interagirem no
momento criativo uns dos outros, sendo todas
as etapas decididas em conjunto e depois partilhadas pela turma. Se por um lado pretendíamos exercitar a criatividade dos alunos através
do seu trabalho colaborativo, por outro proporcionámos o ensinar a pensar e um ensino
aprendizagem dialogado.
Palavras chave: arquitetura / design / parceria.

framework of the project methodology taking as
a model the architecture and design of Victor
Palla. It was a unit of work developed with student
partnerships in order to interact in the creative
moment of each other, all stages being decided
together and then shared by the class. If on the
one hand we tried to exercise the creativity of the
students through their collaborative work, for
another we provide the teaching to think and a
teaching learning dialog.
Keywords: architecture / design / partnership.

1. Visita de Estudo à exposição Victor Palla e Joaquim Bento d’Almeida.
Arquitetos de outro tempo.

Numa tentativa de pôr em prática, ou melhor, de os alunos terem noção do que
será a metodologia projetual da arquitetura, fomos à exposição na Garagem Sul
do Centro Cultural de Belém, porque uma coisa é explicar na aula e dar exemplos e outra é ver ao vivo diversos projetos, ver azulejos e como eram enquadrados no espaço ou ver peças de mobiliário e visualizar o espaço para onde foram
criadas (Figura 4).
Nesta exposição tomámos consciência que ao falar de Victor Palla não podemos excluir Bento d’Almeida seu colega e amigo. Este conceito de parceria de
trabalho, de cada um participar do momento de criação do outro e de coadjuvância é algo que iria também acontecer e ser explorado em sala de aula.
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Dado que a Escola Arquiteto Victor Palla aguarda que a Câmara de Lisboa inicie
as obras de recuperação, pois encontra-se em bastante mau estado e que, há
pouco tempo, inaugurou uma grande exposição retrospetiva do trabalho desenvolvido no atelier de Victor Palla e Bento d’Almeida, na Garagem Sul do Centro
cultural de Belém, pareceu-nos pertinente pegar neste tema para que os alunos
de 9º Ano pudessem desenvolver projetos de arquitetura. A maior parte dos
alunos conheceram e vivenciaram o espaço da escola referida, a qual foi extremamente moderna para a época e que ainda hoje tem particularidades que não
existem noutras escolas, como por exemplo, janelas com bandeiras reguláveis
conforme a incidência do sol (Figura 1).
Acresce ainda o facto de a filha mais velha do arquiteto, a Professora Doutora Maria José Palla ter aceite o convite para fazer a palestra Victor Palla – um
homem multifacetado (1922-2006), na biblioteca da escola. Maria José Palla falou da vasta obra do pai como arquiteto, fotógrafo, desenhador, designer gráfico
e de equipamento, pintor, escritor e ceramista. Para além dum pequeno filme e
da apresentação que projetou, mostrou ainda diversos livros aos alunos. Seguidamente apresentámos um power point com um enquadramento histórico visto
que este artista foi influenciado pela arquitetura saída da Bauhaus e principalmente por Le Corbusier. Esse enquadramento foi feito também pela filha quando falou da casa de família, a casa do Alto do Duque, hoje a zona do Restelo. Era
uma casa moderníssima para a altura mas infelizmente foi demolida (Figura 2).
Como esta conversa foi realizada no dia da Escola para além de estarem presentes alunos das duas turmas de 9º ano, estiveram também alguns alunos de
Artes e professores (Figura 3).
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Figura 1 ∙ Escola Básica Arquiteto Victor Palla, 1955.
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Casa do Alto do Duque, anos 40/50.
Fonte: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/04/9a/
b6/049ab6b44a68028fcf3f8e99e410104c.jpg
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Figura 3 ∙ Alunos e professores na Biblioteca. Fonte: Própria.
Figura 4 ∙ 9ºC e D na Garagem Sul. Fonte: própria.
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Esta exposição organizada pelos netos de Victor Palla e Joaquim Bento d’ Almeida reúne desenhos, correspondência (entre ambos, entre clientes, artistas
e entidades), publicações, fotografias, design gráfico e objetos da dupla que foi
pioneira e marcou a Arquitetura Moderna em Portugal.
Esta dupla de arquitetos pensou e trabalhou sobre a ideia de ser “moderno”.
Todos escreveram manifestos sobre/contra o tradicionalismo. Estamos numa
época em que a arquitetura do Estado Novo se mistura com uma arquitetura de
cariz tradicional nas moradias, (Palla Martins: 2012).
Nesta altura, na arquitetura em Portugal, tínhamos por um lado uma vertente a que Raul Lino designou romanticamente como “espírito do lugar”, na
linha de Frank Lloyd Wrigth (1876-1959), que valorizava a articulação com a
paisagem, segundo uma composição orgânica e intuitiva, com gosto pelo uso
de materiais tradicionais, que apesar de terem um carácter decorativo eram
essencialmente funcionais, de acordo com os princípios do movimento Arts
and Crafts, acabando por criar o conceito de Casa Portuguesa e por outro lado,
uma arquitetura de vanguarda, depurada, baseada nos conceitos de Le Corbusier. Segundo Le Corbusier, a casa é uma máquina de morar e a sua famosa Villa
Savoye que esteve na base da casa do Alto do Duque, foi projetada seguindo
plenamente tal ideia.
A Villa em si mesma é o expoente dos os cinco pontos da nova arquitetura,
propostos na obra teórica de Le Corbusier a respeito da arquitetura moderna.
Tais características são:
1.
Planta livre da estrutura. A divisão dos espaços internos é feita indepentemente da configuração estrutural, de forma que as paredes divisórias não
possuem função na sustentação do edifício.
2.
Construção sobre pilotis. O pilotis é um sistema, proposto por Corbusier, no qual o piso térreo das construções fica livre, de forma a transformá-lo
em uma extensão do espaço externo e elevando a residência do solo.
3.
Terraço-jardim. Evitando a cobertura tradicional com telhado, Le Corbusier propõe a ocupação das últimas lajes dos edifícios com jardins, liberando
do solo este uso particular.
4.
Fachada livre. A disposição das aberturas na fachada é independente
da configuração estrutural do edifício, visto que os pilares e vigas são projetados
internamente no edifício e não mais junto à fachada.
5.
Janela em fita. Le Corbusier evita a solução tradicional de propor aberturas limitadas, ou muito verticais, buscando iluminação constante e homogênea, da mesma forma que o resultado estético na fachada evita a ornamentação
excessiva da arquitetura para além de obter uma vista panorâmica.

2. Tomando Victor Palla como modelo

Depois de todo o enquadramento histórico e da visita à exposição no CCB, pretendeu-se que os alunos, inspirados na arquitetura e no design de equipamento
de Victor Palla, na Bauhaus e em Corbusier, projetassem/uma casa. Houve que
relembrar a noção de escala e de dar a conhecer as medidas da altura e da largura das portas e do pé direito das casas. O projeto poderia ser feito as pares ou
em equipas maiores. Tudo teria que ser discutido em conjunto, sem esquecer
os cinco pontos da arquitetura moderna de Corbusier. Apenas foram pedidos
os alçados exteriores, interessando sobretudo o jogo de volumes. Consultaram
livros, o catálogo da exposição e as fotografias que foram fazendo durante a Visita, na exposição. Para terem medidas reais de referência para o espaço que
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Contudo estes princípios não foram todos seguidos à risca por Palla porque
na cobertura da sua casa usou apenas terraço excluindo o jardim. O jardim estendia-se à volta da casa entrando por baixo dos pilotis, interligando todo o espaço.
Assim como usou uma rampa para acesso ao primeiro andar em vez de escadas.
Victor Palla achava que a escada separa os espaços, enquanto que a rampa une.
Para que tudo resultasse harmonioso no final de cada projeto, Palla e Bento d’Almeida achavam que a arquitetura devia ser pensada em equipa, não só
entre os dois mas com outros artistas plásticos como pintores, escultores e designers, para além de engenheiros indispensáveis ao cálculo de resistência de
materiais. Eles foram inovadores não só nas casas de habitação como criando
espaços para comer com um conceito novo: os snack-bares. Como era um espaço completamente novo não havia cadeiras, mesas ou balcões no mercado,
portanto Victor Palla, um homem multifacetado desenhava tudo, desde do mobiliário ao equipamento. Até os nomes dos Snack Bares, os clientes lhes pediam
que criassem: Noite e Dia, Tique-Taque, Pam Pam ou Pique Nique, este com um
painel de Júlio Pomar. Criavam os azulejos de revestimento, o logotipo e toda
a imagem gráfica do espaço e, no caso do Pique-nique, até os sacos para levar
comida. Porém, agora apenas existem dois: o Galeto, em Lisboa, na Avenida da
República e o Cunha, no Porto.
Como durante a visita foi realçado o uso do azulejo como revestimento não
só de fachadas como de interiores, o qual muitas vezes era criado juntamente
com a imagem gráfica do espaço e do nome, havendo na exposição inúmeros
exemplos, os alunos foram convidados a participar numa atividade, que consistiu na criação dum padrão de azulejo, o que foi feito a pares, tal como os arquitetos funcionavam. Para isso forneceram um papel já com a malha impressa,
moldes em cartão e lápis de cera para pintar (Figura 5).
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Figura 5 ∙ Alunos criando um padrão. Fonte: Própria.
Figura 6 ∙ Estudos em perspetiva para uma casa. Fonte: Própria.

Considerações finais

Este trabalho por um lado tentou exercitar a criatividade dos alunos e promover
o trabalho de grupo onde eles têm que discutir e tomar decisões em conjunto
sobre as melhores soluções para um produto final e por outro pretende também
demonstrar a importância do desenho, prática diariamente desenvolvida pelo
arquiteto e que serviu de tema à tese de doutoramento de João Palla e Carmo: O
Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla.
Apesar do resultado final das maquetes não ter sido nada de surpreendente
no plano estético, os alunos, duma forma geral, gostaram de fazer este trabalho.
Este processo de criação colaborativo, contribuiu para uma melhor organização
das ideias e dos saberes, para a pesquisa e consequente execução. Esta colaboração proporcionou o ensinar a pensar, um ensino aprendizagem dialogado e
contribuiu para o reforçar de laços afetivos entre os alunos. Sentimos que esta
unidade de trabalho uniu os alunos entre si e os alunos ao professor.
Praticámos uma aprendizagem em conjunto onde a professora teve um papel diretivo e informativo, fazendo de árbitro. Como Paulo Freire defende, o
aluno, chega à escola levando uma cultura que não é melhor nem pior do que
a do professor. Em sala de aula, os dois lados aprenderão juntos, um com o ou-
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queriam projetar mediram a sala de aula, as janelas e as portas. Foi importante
partir do espaço escolar para o espaço exterior onde fomos buscar informação
que trouxemos de novo para dentro da escola, não ficando apenas cingidos aos
livros e à informação da internet (Figura 6).
Começaram a surgir os primeiros desenhos e foi uma surpresa ver os alunos
entusiasmados a discutir ideias, pois estas turmas não são particularmente interessadas. O facto de eles terem visto exemplos práticos reais motivou-os na
realização dos seus projetos (Figura 7).
Depois desta fase todos os grupos apresentaram as suas casas à turma e em
conjunto, com base na criatividade, no respeito pelas diretivas dadas e na viabilidade de execução, escolheram-se as melhores soluções. Então criaram-se
grupos maiores para a execução das maquetas e de seguida elaboraram uma
lista dos materiais que eram necessários comprar para a execução. Para além
dos diversos tipos de materiais pensou-se também nas lojas específicas onde
comprar. Foram ainda definidas as tarefas de cada um (Figura 8).
Não obstante, e havendo consciência de que este trabalho poderá não atingir
todos os resultados esperados nas maquetas, haverá um momento de disseminação na escola no final do ano, sendo a proposta expositiva também estudada
pelos alunos, sendo assim intervenientes ativos até ao final desta unidade letiva.

Figura 7 ∙ Alçados duma casa. Fonte: Própria.
Figura 8 ∙ Fase da maqueta. Fonte: Própria.
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tro — e para isso é necessário que as relações sejam afetivas e democráticas, de
modo a garantir que todos se possam expressar. Uma das grandes inovações da
sua pedagogia é considerar que o sujeito da criação cultural não é individual,
mas coletivo. Segundo Freire existem três momentos importantes de aprendizagem: o primeiro é aquele em que o educador se inteira daquilo que o aluno
conhece, não apenas para poder avançar no ensino de conteúdos mas principalmente para trazer a cultura do aluno para dentro da sala de aula; o segundo
momento é o de exploração das questões relativas aos temas em discussão — o
que permite que o aluno construa o caminho do senso comum para uma visão
crítica da realidade; no terceiro momento, volta-se do abstrato para o concreto,
na chamada etapa de problematização: o conteúdo em questão apresenta-se
“dissecado”, o que deve sugerir ações para superar impasses. Para Freire, esse
procedimento serve ao objetivo final do ensino, que é a tomada de consciência
do aluno (Freire: 2004).
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Resumo: O presente artigo relata a produ-

Abstract: The present article reports on the pho-

ção em fotografia realizada na disciplina de
Poéticas Fotográficas na Contemporaneidade
que tem como principal objetivo produzir trabalhos poéticos em fotografia dentro de um
curso de Licenciatura em Artes Visuais numa
Universidade comunitária do Estado de Santa
Catarina/Brasil. Foram realizados 15 retratos
inspirados em grandes obras de arte, onde a
experiência na produção uniu de maneira coletiva professora e estudantes, promovendo uma
expansão na práxis do fazer/saber Arte.
Palavras-chave: Fotografia / Professor/artista / Ensino da Fotografia.

tography production carried out in a discipline
of Photography Poetics in the Contemporaneity
whose main objective is to produce poetic works in
photography within a Licentiate Degree in Visual
Arts at the State University of Santa Catarina /
Brazil. There were 15 portraits inspired by great
works of art, where an experience in production
united collectively teachers and students, promoting an expansion in the praxis of art.
Keywords: Photography / Teacher/artist / Photography Teaching.

1. Relações entre Arte e fotografia

As manifestações contemporâneas em fotografia abrangem diversas técnicas,
produções e modos de fazer. Percebe-se um retorno aos processos analógicos e
artesanais, como também, um revisitamento aos usos do estúdio fotográfico. O
estúdio, um ambiente essencialmente artificial, foi e é muito utilizado com fins
comerciais, desde fotografias publicitárias, comerciais, retratos, entre outros.
O uso do estúdio fotográfico é concomitante ao nacimento da fotografia, Joseph Nicéphore Niépce em 1826 fez sua primeira imagem permanente através
de uma janela, porém a invensão que faria grande sucesso foi a de Louis Jacques
Mandé Daguerre, o daguerreótipo (1939), que apresentava melhoramentos técnicos e melhor qualidade na imagem em relação aos estudos de Niépce. No início o processo demorava em torno de 20 a 30 minutos na captação das imagens,
depois, quando sofreu melhoramentos, passou a ser possível fotografar pessoas, e a partir desse momento, os estúdios passam a fazer parte do cotidiano
do fotógrafos. Depois com Adolphe Disderí, temos a democratização ao acesso
da fotografia com o carte-de-visite , “padronizando” o estilo academista de se
fazer retratos populares (Fabris, 1991).
Ao longo da história, os usos da fotografia permearam nas mais diversas
áreas, na arte ela alcança sua independência nos experimentos vanguardistas no
início do XX. Anteriormente, haviam fotógrafos que pensavam a fotografia como
arte, porém subjulgados à tendência de uma linguagem plástica da pintura e do
desenho, negando o registro mecânico e técnico da câmera, (Janson, 1996). O
excesso de precisão, nitidez e “veracidade” da imagem fotográfica era visto com
desconfiança pelo circuíto artístico naquele momento. Logo após, o uso da fotografia nos movimentos modernistas, passam a novas experimentações — fotogramas, fotomontagens, colagens, séries fotográficas e apropriações.
Nas produções contemporâneas, Dubois (1993) afirma que a fotografia adquire novas funções na arte, além de ser uma técnica, ela passa a ser registro/
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O presente artigo relata a produção coletiva em fotografia realizada na disciplina de Poéticas Fotográficas na Contemporaneidade que tem como principal
objetivo produzir trabalhos poéticos em fotografia dentro de um curso de Licenciatura em Artes Visuais numa Universidade comunitária do Estado de Santa Catarina/Brasil. Acredita-se que esse tipo de experiência poderá contribuir
para uma ampliação nos modos de entendimento sobre a produção em arte,
dentro de uma perspectiva de desenvolvimento poético coletivo, proporcionando um ato expressivo que dialoga arte, prática e ensino.
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Figura 1 ∙ Magritte. Coletivo Mimese, 2016.
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Referência René Magritte (The Son of Man,
1964). Coletivo Mimese, 2016. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Referência Johannes Vermeer (Moça com
brinco de pérola, 1665), Coletivo Mimese, 2016.
Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Referência Frida Kahlo (Autorretrato
dedicado ao Dr. Eloesser, 1940). Coletivo Mimese,
2016. Fonte: própria.

2. Professor/Artista

Ao juntarmos as palavras professor + artista estamos unindo dois perfis distintos, pois nem todo professor é artista e nem todo artista é professor. Mas neste
caso específico, ao invés de perdemos potência nesse novo recorte, podemos
desenvolver um estudante multifacetado que poderá percorrer por ambos os
caminhos sem limitar sua atuação. A Arte em sua gênese é um grande campo
que aborda diversos cenários e se mostra flexível em relação a si mesma, ao outro, e ao contexto que está inserida. Logo, desenvolver ações poéticas visando
a produção de Arte em um curso de Licenciatura, promove uma expansão na
práxis do fazer/saber Arte.
Para Jociele Lampert (2016), existem duas linhas que podemos observar o
‘ser’ artista, um deles é aquele legitimado pelo circuito artístico, o outro é aquele que experiencia sua produção de maneira investigativa, tanto pedagógica,
quanto artística. Ou seja:
(...) para ser um professor artista, (é necessário a pesquisa ser inerente ao processo
de criação), também ponderar sobre o lugar/tempo/espaço de produção e recepção
do ‘objeto’ artístico. Assim como, compreender a produção de conhecimento sobre o
ensino/aprendizagem, articulada com o espaço da sala de aula, da Escola, do estúdio
do artista ao diário, ao caderno e/ou à cidade, onde deambulamos sobre diferentes
visualidades, e que, poderá servir de lugar para outros processos formativos, fora de
conteúdos e currículos. (Lampert, 2016, pag. 3 e 4).
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documento contribuindo para o desdobramento e armazenamento de ações
efêmeras, assumindo a postura de registro, que posteriormente pode vir a se
tornar obra. Ou no caso da arte perfomática e/ou bodyart, que é caracterizada pela imaterialidade ou impermanência do objeto artístico, a fotografia vem
ao encontro, muitas vezes negado, de registrar as ações/trabalhos que em sua
gênese deveriam se consumir no próprio ato, mas devido ao registro, acabam
perenizados, tornando-se arquivo/obra.
Enquanto isso, Roullé (2009) declara que a partir dos anos 80 a fotografia
passa de imagem vetor, para verdadeiro material artístico, ultrapassando as
antigas definições de sua aplicabilidade, e propondo uma independência da
imagem, assumindo seu caráter de documento, ao mesmo tempo que não nega
seu traço de subjetividade, diferenciando-se na fotografia feita por fotógrafos e
na fotografia feita por artistas. Assim, entendemos a fotografia como uma linguagem múltipla que consegue carregar diversas apropriações e maneiras de
se realizar, além de potente no uso do ensino da arte, nas suas relações entre
artista/professor/estudante.
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Figura 5 ∙ Referência Leonardo Da Vinci (La Gioconda,
1503). Coletivo Mimese, 2016. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Referência Gustave Courbet (Autorretrato,
1844), Coletivo Mimese, 2016. Fonte: própria.
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Figura 7 ∙ Referência Tarsila do Amaral
(Autorretrato [Manteau Rouge], 1923). Coletivo
Mimese, 2016. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Referência Matisse (Portrait of Madame
Matisse, 1905), Coletivo Mimese, 2016.
Fonte: própria.
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Dentro desta perspectiva, as aulas foram direcionadas para a construção
de um sujeito consciente de seu papel enquanto estudante, observando que a
constituição do SER professor/artista possui importância equivalente, e nesse
meio de passagem, o estudante emerge conectando pontos e criando novos trajetos para o desenvolvimento de um sujeito que transita entre ambos perfis e
que tece reflexões sobre suas vivências e experiências.
3. Processos e ações experimentais

A experiência em trabalhar a fotografia como concepção do processo de criação, contribuiu para um alargamento do entendimento sobre poéticas, promovendo conexões entre teoria e prática, e provocando ações relacionais entre os
estudantes, à produção e ao aprimoramento técnico.
No caso do Coletivo Mimese, o procedimento utilizado dialogou com os modos técnicos da fotografia de estúdio, como também, a Direção de Arte no que
se refere a produção das cenas e cenários. As aulas foram iniciadas com textos
que discorriam sobre a simbiose da imagem fotográfica contemporânea e seus
diversos trânsitos expansivos. Flusser (1985) diz que o aparelho (câmera) deve
ser explorado em todas as suas possibilidades, e que o operador (fotógrafo)
carrega consigo a missão de ultrapassar os limites pré-determinados, gerando
novas formas e usos da técnica fotográfica. Nessa mesma linha de raciocínio, o
conceito de Fotografia Expandida, defendido por Rubens Fernandes Jr (2006),
aborda o processo fotográfico como parte de um pensamento artístico significante, que se utiliza da técnica para produzir poéticas que relacionam a imagem
fotográfica como objeto pensado dentro de principios plásticos (tamanho, cor,
forma, moldura, espaço, ambiente expográfico, etc). Assim, entendemos a fotografia como material artístico (Roullé, 2009), que carrega consigo uma gama
infinita de possibilidades processuais e que corrobora na aplicação de conceitos
contemporâneos nos desenvolvimentos de poéticas artísticas.
A ideia geral do trabalho foi construida coletivamente por meio de conversas,
estudos e debates, por conseguinte, foram escolhidas obras que se “parecessem”
com os estudantes, tanto fisicamente, como identificações pessoais. Deste modo,
surgiu o panteão mimese: René Magritte (Figura 2), Johannes Vermeer (Figura 3),
Frida Kahlo (Figura 4), Leonardo Da Vinci (Figura 5), Gustave Courbet (Figura 6),
Tarsila do Amaral (Figura 7), Matisse (Figura 8), Paul Gauguin (Figura 9), Amadeo
Modigliani (Figura 10), Vincent Van Gogh (Autorretrato, 1889), Auguste Dominique Ingres (A virgem do véu azul, 1827), Pierre Auguste Renoir (Porträt der Madame Henriot, 1876), Philip Halsman (Bigode de Dali,1954), Andy Warhol (Shot
Blue Marilyn, 1964) e El Greco (Le Gentilhomme à la main sur la poitrine, 1578).
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Figura 9 ∙ Referência Paul Gauguin (Autorretrato
com ídolo, 1893), Coletivo Mimese, 2016.
Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Referência Amadeo Modigliani
(Jeanne Hebuterne, 1919), Coletivo Mimese, 2016.
Fonte: própria.
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Escolhidas as obras, adveio as orientações a respeito da Direção de Arte para
o estúdio, estudando iluminação e elementos que contribuíssem na construção
dos personagens. A preocupação se deu desde a viabilidade em conseguir determinados materiais específicos, além da maquiagem e figuro de caracterização. Os alunos foram os responsáveis por coletar esses materiais, as fotografias
foram realizadas num total de 4 aulas de 4 horas/aula. A cada aula, um grupo
era fotografado, o restante dos alunos contribuía no processo de caracterização
dos personagens colaborando na realização da maquiagem, cabelo, fundo do
cenário e auxiliando também o fotógrafo (Figura 1).
Os 15 retratos realizados não são cópias, as obras de arte foram as inspirações para a construção de uma prática fotográfica que uniu experiências técnicas no estúdio fotográfico, como também, vivências entre produção e execução, perfazendo as ações de maneira expansiva e investigativa. Nesse sentido,
as experiências na realização dos trabalhos se mostram mais significativas durante o processo, nas trocas efetuadas entre professora e estudantes e entre os
estudantes entre si.
Por surpresa, o grupo participou ativamente da construção de todos os personagens, gerou-se um clima colaborativo que potencializou os processos de
criação. Após a seleção das melhores imagens, a pós-produção foi realizada
pela professora do componente curricular.
O Coletivo Mimese ganhou unidade e hoje em dia possui uma página na
rede social onde expõe e divulga as ações do grupo. Em novembro de 2016 realizou-se a primeira exposição, e a partir desse momento, o papel da professora/
artista/orientadora passou a ser coadjuvante no processo, lançando ao devir os
desdobramentos dessas ações/relações.
Considerações finais
A Natureza engendra similitudes. Basta pensar no mimetismo animal. Contudo, a
mais elevada aptidão de produzir similitudes, pertence, tipicamente ao Homem.
— Walter Benjamin (1970).

Neste sentido, alcançamos o conceito de experiência defendido por Dewey
(2010), entendendo que esse exercício de criação/produção coletiva possa se
desenvolver como uma verdadeira experiência sigular, pois a função da Arte
é unificar a vitalidade consciente presente na vida humana, as obras de Artes
qualificadas não geram experiências estéticas especializadas — elas aprimoram a percepção, a comunicação, originando fontes de energia e inspiração.
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Assim, experiência estética é a responsável em ampliar e aprimorar as inquietações humanas, e nesse caso, incumbida em gerar conexões entre arte/fotografia/ensino/experiência.
Portanto, percebe-se o transbordamento de um exercício do ensino da arte,
para uma produção poética além do circuíto interno da Universidade, efetivando a possibilidade de uma experiência singular. Se tratando de um curso de Licenciatura em Artes Visuais, talvez muitos dos estudantes não continuem no
caminho da produção em Arte, porém é nessas experiências e convivências que
nos formamos profissionais potencializadores nas mediações entre conteúdo/
artista/obra.
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Resumo: Neste artigo, pretende-se aprender e

Abstract: The main goal of this article is to

praticar o processo como experimentalismo,
na Educação Estética e Artística, no domínio
das Artes Visuais, em Portugal, em particular
na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do EB.
Apresenta-se um estudo sobre as aprendizagens e práticas artísticas, desenvolvido no Ensino Superior de Educação, em que o processo
é valorizado em detrimento do produto da produção plástica. O experimentalismo estético
permite convergir o processo e a criatividade
com os conhecimentos artísticos do Programa
Nacional e em contexto escolar.
Palavras-chave: Educação Estética e Artística / Artes Visuais / processo como experimentalismo / criatividade / produção plástica.

understand and practice the process as experimentalism, in Aesthetic and Art Education, in
particular Visual Arts, in Portugal, mainly, in
nursery and primary schools. It is a study about
the recent learning and artistic practice in teacher
training college, in which the process is more important than the product of the art production.
The aesthetic experimentalism allows the converging of the creative process and creativity with
artistic knowledge of the National Curriculum
and Classroom.
Keywords: Aesthetic and Art Education / Visual
Arts / process as experimentalism / creativity /
art production.

1. Experimentalismo estético na Educação

Na Educação Estética e Artística, têm-se levado a cabo vários projetos e metodologias com o objetivo de explorar as várias perspetivas e práticas artísticas no
Ensino Superior. Aprofundar a pedagogia artística e o pensamento estético leva
os investigadores-professores, por terem uma visão mais criativa e flexível da
experimentação plástica, a direcionarem as suas práticas e atividades no sentido da experimentação estética, conjugando a reflexão, conhecimento, temas e
conteúdos com a prática da criação e processos, de modo a serem aplicados na
Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do EB.
Esta visão experimentalista, que marcou a pedagogia artística no princípio
do século XX, é fruto de um grande contributo, deixado pela obra Emílio, de
Jean Jacques Rousseau, por reformar a educação a partir do princípio do “estado de natureza” (Efland, 2004: 693). Se relembrarmos o pensamento do filósofo, percebemos o que afirmou Abbagnano sobre a sua pedagogia (1970:
290): “Da própria disciplina natural das paixões nascem em Emílio os valores
morais”. O modelo educativo de Rousseau não tinha como base os valores so-
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Neste projeto de investigação, desenvolvido no âmbito da Educação Estética
e Artística, no domínio das Artes Visuais, pretende-se aprofundar e praticar o
processo como experimentalismo da aprendizagem estética na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico (EB). Para tal, foi desenvolvida uma
metodologia experimental com os alunos do Ensino Superior de Educação, do
curso da Licenciatura em Educação Básica, do 1.º ano, do ano letivo 2016/2017.
Com o experimentalismo estético, valoriza-se o processo como mote de
ação, numa estratégia mais fluida e criativa, tendo como base experimental a
filosofia e a pedagogia do ensino artístico. Recordamos, assim, alguns dos seus
fundadores, Dewey (2010) e Parker (Efland, 1990), que incutiram nas crianças
a prática experimentalista, no princípio do século XX. Salientamos também outras abordagens e estratégias estéticas que se debruçaram no aprofundamento
e na progressão destas experiências. Percorremos alguns destes autores: Howard Gardner (1999) e David Perkins (1994), que deixaram a sua marca na educação contemporânea, através do Projeto Zero.
Através destas práticas experimentalistas, os alunos do Ensino Superior de
Educação observaram, interpretaram e produziram os processos criativos, segundo as experiências estéticas dos artistas contemporâneos, direcionando-as
para a sua futura atividade educacional. Descobrindo novos modos de “fazer”,
valorizando o processo em detrimento do produto da produção plástica.
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ciais, mas sim “valores naturais”, provenientes da natureza, numa intenção do
retorno às origens. Segundo também o que postulam Michael Day e Al Hurwitz
(2012: 7): “Let children be children”.
Destacamos também o experimentalismo estético segundo Dewey (2010)
e Parker (Efland, 1990), por perpetuarem este apelo à experiência empírica
no ensino artístico. Segundo os autores, a criança vivencia a vida quotidiana e
adquire aprendizagens artísticas através de valores sensíveis e naturais, desenvolvendo saberes, conhecimentos e emoções. Importa salientar o que Dewey
entendia por experiência:
A experiência é o resultado, o sinal e a recompensa da interação entre organismo e
meio, que, quando plenamente realizada, é uma transformação da interação em
participação e comunicação (2010: 88-89).

O pedagogo caracteriza a experiência pela vida, cuja maior intensidade é
dada pela obra de arte, ligando, desta forma, as “coisas sensíveis” e conceitos
às experiências comuns e básicas da vida. Numa fusão do espírito com o corpo,
a experiência provém dessa conexão, criando um novo sistema educativo: “laboratory school” (Efland, 1990: 169).
Esta experiência laboratorial na educação artística foi mais além com o Projeto Zero, de 1971. A partir da Teoria das Inteligências Múltiplas, do psicólogo Howard Gardner (1999), estabeleceram-se novas estratégias de ensino que
são, hoje, aplicadas em contexto escolar a nível internacional, no âmbito do
Pré-Escolar, adotando-se a metodologia de Gardner, mais experimental e flexível e promotora do pensamento divergente, como podemos constatar em Fox
& Schirrmacher (2012: 6): “The process of doing art could be called “arting””,
bem como por valorizar a cognição artística e estética, permitindo o desenvolvimento das múltiplas capacidades da criança. Com a fruição, o aluno aprende
a refletir sobre a arte e a criar, desenvolvendo as suas capacidades cognitivas,
humanistas e científicas, como podemos relembrar na frase de Perkins:
Art is invisible. At least to quick takes of experimental intelligence. I’ll prove it.
(Perkins, 1994:15).

2. Processo como experimentalismo versus produto

O processo como uma prática experimentalista estética deve ser entendido
como a “prática do fazer” e a conjugação de várias influências. Partindo de Jean
Jacques Rousseau (Efland, 2004), na vanguarda da pedagogia experimentalista, valoriza-se o processo criativo em detrimento do produto na produção artística. Os alunos compreendem e exploram a matéria e a técnica, como processo
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Figura 1 ∙ Trabalho de aluna A (1.º ano do curso
de Licenciatura em Educação Básica, do ano letivo
2016/2017). Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Trabalho de aluno B (1.º ano do curso
de Licenciatura em Educação Básica, do ano letivo
2016/2017). Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Trabalho de aluna C (1.º ano, do curso
de Licenciatura em Educação Básica, do ano letivo
2016/2017). Fonte: Aluna C.
Figura 4 ∙ Trabalho de aluna D (1.º ano do curso
de Licenciatura em Educação Básica, do ano letivo
2016/2017). Fonte: própria.
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da produção artística através da seleção de alguns artistas do movimento da
land art. Percecionam, interpretam e produzem as suas obras segundo o “processo natural” (Figura 1), de acordo com o postulado por Suzi Gablic:

Através de Gablic (1993), compreendemos a importância do paradigma
do ritual e do significado do “fazer” na linguagem estética. Segundo a autora,
“making ‘meaningful’ art” determina a própria arte; não se restringe a um produto, mas abraça a espiritualidade. Retornando às origens, permite-se ao espetador o acesso ao mito e ao arquétipo.
Abre-se um leque de conteúdos e práticas, que se centram nos processos,
em vez de na forma estética. Os alunos vivenciam o caminho que percorrem na
produção plástica e entendem a conceção cósmica de espaciotemporal, que se
revela subtilmente nas obras plásticas.
Com os artistas da land art, os alunos observam e descobrem os processos,
novas linguagens e entendem e interiorizam a proximidade com a natureza.
Abandonam algumas formas tradicionais pedagógicas, já suas conhecidas,
para se surpreenderem com o “fazer”. Usufruem da fragilidade da matéria e
dos elementos que não perduram, por serem confinados ao seu movimento
(Figura 4). Os seus trabalhos ganham novos significados, uns numa linha mais
abstrata (Figuras 1 e 2); outros metamorfoseando em “pinturas ambientais” (Figuras 3 e 4).
Surgem, na experimentação estética, múltiplas linguagens plásticas com
expressões de identidades diferentes, em que os alunos conjugam as suas vivências com o discurso estético e artístico. Foram selecionados, do ano letivo
2016/2017, quatro exemplos relevantes de alunos (doravante, alunos A, B, C e
D), que descobriram e exploram as matérias orgânicas e os processos através da
apreciação, da reflexão e da experimentação do universo da História da Arte.
Os alunos caminharam, descobriram, colecionaram e colheram as matérias orgânicas, tal como Herman de Vries (1931), artista holandês, e Andy Goldsworthy (1956), artista britânico, para realizar as suas produções plásticas, selecionando-as da natureza: de um jardim ou campo. Exploraram as linguagens
plásticas de acordo com as leis naturais do Universo.
Os alunos A e B (Figura 1 e Figura 2) descobriram e expressaram a matéria orgânica e natural, respeitando-a. Criaram a partir do processo, apelando
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Drawing becomes process, fluid energy patterns evolving over time. You don’t control
the subject — it’s more like a dance than a product, more like a living activity as the
artist appears in the gallery each day to erase and draw over the work of the previous
day. (Gablic, 1993: 89)
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aos sentidos e sensações, numa linguagem abstrata e espontânea. Tal como de
Vries, entenderam o processo da “vida-natural”, executando como o artista a
ideia de “acaso”. Herman de Vries desenvolveu no seu trabalho plástico uma
visão científica da natureza que tinha sido adquirida com a sua outra profissão
de botânico. Porque a “planta” revela a sua identidade, enquanto corpo e paisagem, utilizava todo o género de plantas do seu quotidiano, quer através da
medicina, quer da culinária, como fica patente na sua obra From our Garden, de
1987 (Gooding & Furlong, 2002).
Assim, os alunos A e B (Figura 1 e Figura 2) deram continuidade à experimentação estética do artista, concretizando o processo espontâneo e a procura
do acaso, porque vislumbraram e vivenciaram este “amor” pela beleza natural
das coisas, procurando também a identidade através das formas e das dimensões naturais das matérias, aplicadas com as folhas, ramos, terra e arroz.
Todavia, o processo e a experimentação estética podem ser apresentados
por outras variantes plásticas e linguagens estéticas, como fizeram as alunas C
e D (Figura 3 e Figura 4). A experimentação plástica surge como memória dos
seus inconscientes, numa composição mais figurativa do processo estético. As
alunas C e D (Figura 3 e Figura 4) experimentam a relação da cor e variedade de
matérias nas suas expressões plásticas, seguindo Andy Goldsworthy.
Andy Goldsworthy revela uma preocupação artística com a experiência do
“lugar”. Numa perceção cósmica da forma e da cor. Deseja, em certa medida,
captar a coloração como se fosse uma “pintura ambiental” através da atmosfera,
da luminosidade, da energia e da vida. Por isso, a procura da essência natural e
da energia leva o artista britânico a explorar o momento temporal nas suas obras,
nas quais determina a sua relação com o lugar — in situ — numa perceção cósmica,
como fica evidente na obra Poppy Petals, de 1984 (Friedman & Goldsworthy, 1990).
Tal como o artista Goldsworthy, as alunas C e D (Figura 3 e Figura 4) captaram a expressividade compositiva da cor, criando as suas “pinturas ambientais”. Percecionam a natureza, enquanto paisagem e cor. Os elementos naturais
são selecionados e colhidos dos jardins com o objetivo de experimentar o processo criativo. No entanto, as matérias degradam-se com o movimento temporal cósmico, durante o qual a cor muda consoante o ciclo da vida.
Através da experimentação estética deste projeto, foi possível aos alunos,
futuros educadores e professores, da Educação Pré-Escolar e do Ensino 1.º Ciclo do EB, tomar consciência de outros valores estéticos e artísticos, que não
são regidos pela morfologia da forma ou do produto estético da obra de arte.
Valorizando, deste modo, o processo e a experimentação, para uma melhor
compreensão do que se entende de natureza na contemporaneidade.
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Presentemente, na Educação Estética e Artística, a valorização da forma e do
produto estético da História da Arte tem contribuído para uma mudança na
educação através dos novos Programas Nacionais de Educação Estética e Artística (PEEA) do Ministério da Educação e Ciência, através do desenvolvimento,
nas atividades artísticas, de três conjuntos processuais fundamentais: “fruição/
contemplação, interpretação/reflexão e experimentação/criação”.
Todavia, é também de salientar outras abordagens de investigação que conjugam ações experimentalistas estéticas em contexto escolar. Fruindo novos
caminhos educativos, tais como a valorização do processo e o prazer de “fazer”,
o aluno compreende novos pensamentos e possibilidades de explorar as matérias, porque uma obra de arte pode ter múltiplos significados e experiências que
advêm de significados diferentes e várias possibilidades de discursos estéticos,
por exemplo, de uma consciência ética ambiental ou do lugar que o ser humano
tem no Universo.
Neste sentido, cada aluno teve uma aprendizagem mais fluida e flexível,
respeitando as leis da natureza, bem como foi surpreendido com uma “pintura-natural” ou “pintura ambiental” que se transforma com o tempo.
Com esta visão experimentalista, o aluno ganha uma riqueza de conteúdos e
experiências que, certamente, provocará mudança de pensamento estético e da
cultura visual. As práticas pedagógicas artísticas são experiências trabalhadas,
enquanto processo e criatividade. Esta descoberta do mundo artístico pela experimentação promove uma maior abertura da compreensão e aplicação da gramática, da literacia visual e da interdisciplinaridade dos vários saberes eruditos.
Na Educação Pré-Escolar, a experiência estética e o processo são estratégias
artísticas que permitem maior fluidez da aprendizagem e melhor compreensão
das matérias e conhecimentos. As crianças sentem o corpo e a mente, sensações e experiências, vivenciam o mundo na sua totalidade. Não existe fragmentos e parcelas de saberes e conhecimentos. Por isso, Howard Gardner, entre
outros, aplica outras estratégias educacionais. A minha experiência de docente
no Ensino Superior permitiu-me constatar que a experiência e o processo se
tornaram um excelente instrumento e uma estratégia educacional importante
para uma melhor compreensão do pensamento estético e artístico. Embora os
alunos sentissem maior desafio e, por vezes, receio da mudança e da novidade,
perceberam que esta aprendizagem artística é enriquecedora para aplicação e
entendimento de novas linguagens e metodologias.
Em suma, verificamos cada vez mais que a exigência de qualidade do ensino na Educação Estética e Artística fomenta nos professores-investigadores do
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Ensino Superior a procura e a descoberta de novas práticas e estratégias educativas de ação, por permitirem melhorar a compreensão da cultura visual e da
literacia plástica contemporânea. Desta forma, motiva-se os alunos a descobrir,
criando novos desafios e caminhos que possam surgir. Assim, valoriza-se uma
pedagogia participativa, que beneficia o desenvolvimento artístico e cultural,
humanista e ecológico do ser humano e seu enriquecimento.
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Resumo: O principal objetivo deste trabalho

Abstract: The main purpose of this work was to

foi o de permitir aos alunos descobrir o seu eu
interior através do simbolismo e da sua reflexão. Os alunos não deveriam tornar público o
seu eu interior, mas aproximar-se de sua identidade através do jogo de metáforas consubstanciadas na matéria com um sentido poético
(embora o texto pudesse ser mais ou menos
objetivo) através da expressão criativa. Tratase, portanto, de estabelecer uma comunicação
subliminar que daria um passo à frente para a
invenção do eu interior, transformando os afetos negativos, os medos, a autocensura, etc.,
numa forma de ser livre.
Palavras-chave: Identidade / afeto / simbolismo / emoções / criatividade.

be able pupils to discover their inner self through
symbolism and its reflexion. The pupils were not
supposed to make public their inner self, but to
approached their identity through the play of
metaphors consubstantiated in matter with a
poetic sense (although the text might be more or
less objective) through creative expression. It was
therefore a question of establishing a subliminal
communication that would provide a step forward for the invention of the inner self, transforming negative affects, fears, self-censorship, etc., in
a free way of being.
Keywords: Identity / affection / symbolism /
emotions / creativity.
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Contexto conceptual
Freud dizia haver três profissões impossíveis: as de educador, governante e psicanalista.
Fizessem o que fizessem, sempre faziam mal
— António Coimbra de Matos (2011:31).

Embora a revolução identitária tenha marcado um limiar crucial na emergência
do sujeito, este último não tem, frequentemente, senão uma urgência: voltar atrás.
Reencontrar a evidência do sentido da vida. Reencontrá-la numa direção oposta à
subjetividade suposta estar em marcha: na direção do passado, na direção de tudo o
que toma a forma dum dado objetivo, e ainda mais, na direção da pureza imaginária
do que aparece ligado à natureza. Como se a identidade tivesse não de ser construída,
mas encontrada, como uma essência secreta, um objeto vital que teria sido perdido.
— Jean-Claude Kaufmann (2005:74).

É nestas circunstâncias que me coloco enquanto professor, enquanto ator que
erra inevitavelmente, nomeadamente, segundo Coimbra de Matos (2011:31),
por “omissão ou interferência”, desde “a ausência da resposta oportuna e
adequada” à “intervenção inusitada e inibitória ou desorganizadora” (Matos,
2011:31). Ainda apropriando-me das palavras de Coimbra de Matos (2011:31),
“educar, como analisar, é facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento (…) o
saber-fazer e do refletir”, no sentido de, nas palavras do autor (2011:31), procurar a “a verdade adquirida (em oposição à revelada), a ação eficiente (em contraste com a eficaz) e o pensamento reflexivo (em vez do repetitivo)”, pois, partilhando da sua ideia fulcral “é, nesse caso, o salto do aprender para o crescer”
(Matos, 2011:31) assim se torne, nas palavras de Kaufmann (2005:73) num “ser
livremente reflexivo, não hesitando em questionar e em questionar-se acima de
tudo” e onde, de acordo com Kaufmann (2005:73), através da reflexibilidade se
inscreva numa lógica de abertura, que despedaça as certezas e põe em causa o
que é tido por adquirido.
Trata-se, pois de metamorfosear uma aparente estrutura da identidade que,
segundo Kaufmann (2005:73-4), pelo contrário, não cessa de recolar os pedaços, tornando-se num sistema permanente de encerramento e de integração do
sentido, cujo modelo á a totalidade (Kaufmann, 2005:73-4). O que conflui para
a ideia não da entidade estável, mas para o aprofundamento dos si mesmos,
onde se requer esforço e assunção de riscos (Kaufmann, 2005:70):
A este custo, eles autorizam um trabalho de reforma de si mesmo verdadeiramente
inovador, nos limites do realizável, em que o presente consegue momentaneamente
colocar entre parênteses o peso do passado. Eles representam uma das modalidades

Mais, e inevitavelmente recorrendo à fonte de inspiração em Coimbra de
Matos (2011:31), os professores “formam pensadores e investigadores, e não
acumuladores, de conhecimentos (pensamentos feitos) ou executores de programas (repetição de técnicas)” e querem “um pensamento pensante, e não
pensamentos pensados; fazer perguntas à realidade, e não ilustrar o real com
teorias pré-estabelecidas” (Matos, 2011:31).
Tudo isto, ainda com referência a Coimbra de Matos (2011), os professores
evoluem quando “abrem horizontes à expansão da mente e não enclausuram
o pensamento em baias: as convicções de uma ideologia ou as crenças de uma
doutrina”, tentando transformar os self-schemas na medida em que “eles resultam, com efeito, na trajetória social, da história da pessoa” e “não são, no fundo, senão o reflexo de experiências de confrontações com diversos contextos,
registados sob a forma de quadro de determinação das ações futuras” e, assim
eles não deixarão “de se metamorfosear, quando a ocasião se oferece, em modelos de comportamento guiando estritamente a ação” (Kaufmann, 2005:69-70).
Numa palavra, como o diz Coimbra de Matos (2011:31), os professores como
os analistas “amam a liberdade — de ser, sentir, pensar e agir — e advogam a
responsabilidade de existir — em face do mundo, dos outros e de si próprio”.
Contudo, não ignoremos que, como o diz Kaufmann (2005:80), “é preciso distinguir, radicalmente, indivíduo e identidade e combater as ilusões subjetivistas, que deixam pensar que o indivíduo é livre de se inventar como o deseja,
quando ele não é senão o produto da sua história, da troca com os contextos em
que se inscreve” e que “os si mesmo possíveis são um dos instrumentos mais
eficazes, que permitem ao indivíduo libertar-se dessas determinações fabricadas por ele próprio” (Kaufmann, 2005:70) pelo que “a sua liberdade não é, evidentemente, total” (Kaufmann, 2005: 70) e “o contexto tem de ser tomado em
conta (Kaufmann, 2005:70).
Partindo destas premissas, como professor de Artes Visuais, sublinho a importância da liberdade da fantasia e da imaginação que libertem o aluno (sujeito) de predeterminações, nunca a descurando em prol da razão e do raciocínio, considerando que “a fantasia não é simplesmente uma fuga da realidade,
mas um constante e inevitável acompanhamento de experiências reais, com as
quais está em constante interação” (Segal, 1975:25).
A fantasia, como saída instintiva da opressão de autocensuras moralizantes,
torna-se um meio de libertação simbólica, como o acontece com a exploração do
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mais conseguidas da subjetividade em obra na invenção de si mesmo (Kaufmann,
2005:70).

Figura 1 ∙ Trabalho de aluna do 9º ano.
Figura 2 ∙ Trabalho de aluno do 9º ano.
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O imaginário é, assim, sentido como uma experiência de si mesmo; deixa sempre
atrás de si — sonho, leitura de um conto, visão de um espetáculo — não somente a
recordação dos abalos do eu, por ele provocados pelos seus convites para fugir para
fora de si mesmo, mas também a necessidade de olhar para si mesmo, o espanto pelo
facto de ter sido tentado pelo que não se é, a surpresa por descobrir em si divisões e
possibilidades ignoradas (Malrieu, 1996:116).

Neste contexto, tentou-se os alunos se projetassem no seu trabalho fazendo
um percurso livre, num primeiro momento, pelo instinto, num segundo momento, pela intuição, e num terceiro mento pela reflexão. Isto, na medida em que, à
semelhança do pintor, segundo Malrieu (1996:99), “a projeção é o momento da
espontaneidade”, “não que o pintor se entregue, de forma alguma, às suas imagens, mas as correspondências entre a primeira impressão, subjetiva, afetiva, e
a expressão percetiva ou imaginativa desta impressão (na mente ou na tela) não
podem ser estabelecidas em consequência de um raciocínio” (Malrieu, 1996:99).
Partindo do campo onde o aluno poderia exprimir-se — a fantasia e o imaginário — supunha-se que se fizesse uma descrição da obra, ou melhor, que a
narração do processo da obra refletisse a experiência pessoal, considerando
que “cada um narra-se na história da sua vida, que dá sentido ao que ele vive”
(Kaufmann, 2005:132). Contudo, não devemos sonegar que a liberdade de cada
um tem limites de várias ordens, sejam eles manifestos ou latentes.
O sujeito no seu crescimento vê-se limitado tanto pelas regras que a sociedade impõe, como as que a família estipula, como as que o seu íntimo desperta,
no sentido de configurar o self-schemas. O sujeito é um reflexo de tudo isto, e a
reflexibilidade do sistema mais geral ou mais particular é inevitavelmente dirigida (Kaufman, 1999):
Ela é passada pelo crivo das imagens de si mesmo, que podem ser muitíssimo variáveis
ou, pelo contrário, fortemente geradas por focos identitários que as fixam em coletivos
persistentes. Ela é, igualmente, filtrada pelas instituições. Quanto mais um indivíduo
se apoia nestas últimas, e abandona a sua capacidade subjetiva à socialização
institucional, mais a sua reflexibilidade se vê predefinida pelos quadros de pensamento
e mesmo pelos tipos de linguagem, que lhe são atribuídos e o constituem [Douglas,
1999] (Kaufmann, 2005:249).

Posto isto, o papel do professor, mais do que acentuar o dirigismo, deveria facilitar não a reflexibilidade mas a reflexão. Porém, esta difícil tarefa está condicionada pelas barreiras assimiladas pelo próprio professor enquanto identidade
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imaginário, onde o pensamento se une aos afetos mais profundos e mais ligados à
consciênciadequeasubjetividadeépoderosaenãoreprimívelpeloclaustrodarazão.
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Figura 3 ∙ Trabalho de aluno do 9º ano.
Figura 4 ∙ Trabalho de aluna do 9º ano.
Figura 5 ∙ Trabalho de aluna do 9º ano.
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que reflete também ela uma sociedade interventora na sua maturação e aculturação. Não é fácil compreender com profundidade o que o aluno pensa/sente, dado
que “cada qual acredita compreender o outro, quando não faz senão interpretar
as suas palavras, a partir do seu próprio universo de significação [Wolton, 2003]”
(Kaufmann, 2005:248).
Num contexto de interpretação intersubjetiva, o professor tenta perceber o
sentido do si do aluno e também, por consequência, o seu si, com base no si autobiográfico de cada um, assente em fatores mais estáveis, nos termos em que
António Damásio fala:
A minha designação para essa entidade é a de si autobiográfico. O si autobiográfico
depende de memórias sistematizadas de situações em que a consciência nuclear
permitiu o conhecimento das características mais invariantes da vida de um
organismo: quem foram os pais, onde se nasceu, quando, de que coisas de que se gosta
e que coisas se detestam, a reação habitual face a um problema ou conflito, o nome,
etc. Utilizo o termo memória autobiográfica para designar o arquivo organizado
dos principais aspetos da biografia de um organismo (Damásio, 2004:37).

O si autobiográfico será então, por associação a Kaufmann (2005:132) uma
narrativa baseada em factos vividos, uma história de vida resultante duma trajetória objetiva. Assentes no si autobiográfico, vamos formulando a ideia da nossa
identidade sem, contudo, esquecer que somos, nas palavras de Kaufman (2005)
um reflexo da estrutura (social). Precisamente, o sujeito poderá converter a predominância da reflexibilidade através do processo de reflexão sobre a sua expe-

Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

Figura 6 ∙ Trabalho de aluna do 9º ano.
Figura 7 ∙ Trabalho de aluna do 9º ano.
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riência enquanto sujeito, reflexão profundamente pessoal (Kaufman, 2005:61).
Na abordagem que se apresenta aplicar-se-á o conceito de identificação (NB:
“Processo fundamental na construção da personalidade e também da identidade
do sujeito, que consiste em apropriar-se dos aspetos, faculdades ou qualidades
que pertencem a outros objetos (fontes e suportes de identificação) e em que se
transformar de acordo com o modelo” [Charron et al. 2013:132].) e de identidade
(NB: “Estrutura que expõe e explica o narcisismo, e que faz parte integrante do
Eu; capacidade de permanecer o mesmo através das mudanças; sentimento de
continuidade; soma das representações que cada um tem de si mesmo” [Mijolla,
2005:908].), diferenciando-os devidamente. Veja-se que “identificação” é um
processo dinâmico que tem como referência a projeção de si em alguém que serve de referência com a qual temos afinidades intrínsecas ou de natureza idealizada. Salvaguarde-se que a configuração da entidade é uma tentativa de circunscrever e estabilizar esse processo (Kaufmann, 2005) — o que não é igual ao sentido
de formular a identidade como “uma ideia, uma imagem ou uma sensação de si
mesmo” (Kaufmann, 2005:99). A identificação é o processo pelo qual passamos,
no sentido da procura da nossa identidade, que, por sua vez, é aquela que nos torna únicos e que se forma pelas nossas idiossincrasias, muito embora, para uma
configuração mais cabal, se recorra a atributos de outras naturezas:
Os objetivistas e subjetivistas podem chamar a si a definição, segundo a qual a
identidade «é um sistema de sentimentos e de representações de si mesmo, (ou seja) o
conjunto das caraterísticas físicas, psicológicas, morais, jurídicas, sociais e culturais a
partir das quais a pessoa se pode definir, apresentar-se, conhecer-se e fazer-se conhecer,
ou a partir das quais os outros a podem definir, situar ou reconhecer [Tap, 1979:8]
(Kaufmann, 2005:39).

Os alunos com que trabalhei neste trabalho estão agora, na direção de maturação, à procura de uma identidade, muito embora a sua experiência seja de uma
iminente identificação. Esta predominância passa nesta altura por um momento de charneira que desencadeia uma certa crise. Os modelos de identificação
deixam de ser os pais e começam a ser os grupos onde se inserem, no sentido
de mais tarde encontrarem uma identidade mais autónoma. Apear disto, não se
podem isolar completamente deste processo identificatório, pois “indivíduo é,
ele próprio, matéria social, um fragmento da sociedade da sua época, quotidianamente fabricado pelo contexto em que participa, incluindo nos seus recônditos
mais pessoais, incluindo a partir do interior” (Kaufmann, 2005:44).
A procura da nossa identidade passa por oscilações onde há crises, e diz Kaufmann (2005:28), “é precisamente porque há «crise», vacilação das referências

Cheguei à conclusão de que o organismo, tal como é representado no interior do seu próprio
cérebro, é um precursor biológico provável daquilo que finalmente se torna o fugidio
sentido do si. As raízes profundas do si, incluindo o si alargado que abarca identidade
e individualidade, podem ser encontradas no conjunto dos dispositivos cerebrais que
de forma contínua e não consciente mantêm o estado do corpo dentro dos estreitos
limites e da relativa estabilidade necessárias à sobrevivência. (Damásio, 2004:42)

A imagem de si mesmo é condicionada por uma variedade enorme de fatores externos e da forma como os elaboramos internamente. A imagem de si
mesmo é algo que se constrói e que serve de matéria-prima para a construção
identitária (Kaufmann, 2005:63), mas que, reiterando, é o reflexo do que o meio
reflete de nós-próprios sobre o nosso ego. O sujeito procura uma conciliação
com a sua verdadeira imagem de si, aquela que tenha a ver mais com os seus desejos e interesses genuínos, muito embora estejamos frequentemente perante
imagens de si deturpadas por entidades entrepostas entre o nosso id e o nosso
ego, muitas vezes formando a persona, desviando-nos do self.
A expressão dos meus alunos: os afetos como
aproximação à sua identidade

Perante a partilha dos trabalhos, vi-me confrontado com várias vias de procura
da identidade, ora falando de sentimentos, ora de preocupações sociológicas,
ora de anseios. As suas ideias foram a expressão de modos de falar destas realidades foram uma projeção de suas idiossincrasias.
Quando uma aluna me diz que o seu trabalho (Figura 1) “foi inspirado
nas vítimas de problemas psicológicos, nomeadamente, a depressão”, sinto
a aproximação possível e livre, mas indireta, ao íntimo da sua vida particular
(pois refere que decidiu fazer este trabalho, porque a depressão lhe é muito
familiar dado pessoas conhecidas terem sido vítimas dela mesma). Digo “indiretamente”, pois era suposto que a obra, através da sua materialidade, servisse de metáfora, como o assumiu a aluna, quando diz que “o despertador
revestido por lâminas simboliza a dor de ter de acordar para viver mais um
dia começando, como por exemplo, a ter pensamentos de automutilação”
e, acrescentando, que essa suposta a vítima começaria a se isolar de todas a
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de definição de si mesmo, que se desenvolve com tanto vigor a busca identitária”.
Sendo um processo em contínuo reajuste, não para nem se estabiliza, pois, diz
Kaufmann (2005:29), “se a identidade é um processo, continuamente aberto e
interativo, é impossível alguma vez estabilizá-la e ainda menos descobrir-lhe no
interior a sua verdade última”. O que nos remete para António Damásio:
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pessoas — o que a aluna associou ao isolamento do despertador dentro da caixa.
É recorrente a ideia de caixa como invólucro que esconde os sentimentos
mais profundos, em que se protegem os afetos e se guardam memórias para
partilhar com quem nos entenda. Por exemplo, nas palavras de outro aluno (Figura 2), “a vida é uma caixinha de surpresas com coisas boas e más, sendo estas
ultrapassadas por entre obstáculos”.
A caixa trata-se de uma metáfora para falar de algo mais interno e escondido,
muitas vezes doloroso, como o refere o aluno relativamente à parte de cima (exterior) do seu trabalho, dizendo que é dedicada ao sofrimento ao longo da vida.
Torna-se de facto evidente que estes alunos, perante problemas, até conseguem contornar as dificuldades, mesmo que se tenham que deparar por dilemas e incertezas, como o indica o facto de, segundo este aluno, “o interior [da
caixa] onde está o labirinto representa as decisões que vamos ter ao longo da
vida” sendo que, diz ele, “esses caminho podem levar-nos à morte ou a triunfar
na vida” e, reforça, “o interior, onde estão as borboletas, representa os triunfos
que vamos ter ao longo da vida”.
Torna-se claro que os alunos gostam de falar do que sentem e, embora dominados pela tecnologia do virtual, têm uma vivência emocional que não oprimem determinantemente, mesmo que tenham consciência de que a vida não é
algo de predefinido e claro e que exigem uma diversidade de adaptações. Veja-se que o aluno que fez a seguinte trabalho (Figura 3) declara que a mesma pretende “mostrar a interação da vida do ser humano a um puzzle”.
Para além disso, contata-se que os alunos não estão alienados e que estão
cientes de que há obstáculos e necessidade de os ultrapassar, pois, diz este
aluno, “é fácil destruir a vida de um ser humano como um puzzle, mas é difícil
reconstruir essa vida humana de novo como o puzzle”. Podemos mesmo constatar a consciência da complexidade das relações interpessoais nas palavras do
aluno, quando este afirma que escolheu um coração e um puzzle para simbolizar esta interação frequente nas nossas vidas.
Ainda em relação à complexidade dos problemas de que os adolescentes
começam a ter consciência particularmente nestas idades, com uma incerteza
inquietante, mas com um grau de maturidade suficiente para as resolver.
Veja-se que, como o afirma esta aluna, em relação ao seu trabalho (Figura 4),
“se o mundo não é bem como imaginavas, não te preocupes, pois por vezes as coisas boas não acontecem sempre que queremos mas sim por mero acaso”, ao que
acrescenta, “se achas que tudo está a dar certo, não te concentres só nas coisas
boas, pois mais tarde ou mais cedo as coisas más da vida virão e, quando não souberes que atitude ter ou que caminho seguir, não te preocupes pois as pessoas de
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verdade estarão lá para te apoiar, pra te dar a mão quando for preciso e acima de
tudo não te vão julgar pelos erros que cometeste!”. O que, vai no sentido de que,
no caso particular desta aluna, já sente um certo grau de identidade para além da
natural identificação, como o comprova a sua afirmação de que “até porque sabemos que ninguém nesta vida, nem neste mundo é igual a ninguém!”.
Torna-se claro de que alunos nestas idades têm facilidade em falar de sentimentos em geral, mas também de afetos em particular, como, por exemplo, a
aluna que, a propósito do seu trabalho (Figura 5), afirma que “o amor é uma das
razões do nosso viver”, acrescentando que “o amor é um sentimento forte, bom
e é um fogo que arde dentro de nós quando estamos apaixonados”. Aproveita
a sua obra para descrever a sua perspetiva sobre o amor dizendo que “quando
temos um desgosto de amor, desistimos de tudo e ficamos a pensar que nunca
mais vamos conseguir ser felizes e que nunca mais encontrar uma pessoa que
nos ame e que nos faça acreditar de novo no amor”.
De facto, uma das caraterísticas mais importantes para a sua identidade, não
será ser diferente, mas relacionar-se afetiva e fortemente com outras identidades, o que na realidade parece ser o ideal para se sentir a si mesma. Veja-se que
a aluna afirma que “o amor nem sempre é correspondido, mas nunca devemos
desistir do amor porque é uma parte de nós que nos faz permanecer alegres e com
vontade de viver”. Amor que, nas palavras dela, não é uma predeterminação de
chegada ou de partida, mas um percurso natural, pois, diz ela, “mesmo no amor,
só temos de esperar um pouco pois tudo vai acontecer no tempo certo”.
Esta aluna conclui o seu testemunho, referindo que o seu trabalho se resume no Amor, porque os adolescentes da idade dela têm muitos desgostos de
amor e sofrer de amor ou por amor é uma dor, um sofrimento enorme e terrível
que por vezes nos leva ao limite, que os põem de rastos, não têm alegria, nem
vontade de viver, passam a parte do tempo a chorar, sem vontade de sair, de se
divertirem, não têm vontade de fazer nada.
A reforçar a ideia que se vem descrevendo, repare-se em mais um exemplo,
da aluna que diz, relativamente ao seu trabalho (Figura 6), que no seu trabalho,
utilizou uma caixa coberta por lã que significa o desenrolar doce de todos os
seus amores, tanto familiares como pessoais, as molas com os corações significam os amores mais importantes para ela e que ela vai levar para o resto da sua
vida. Os corações soltos no fundo da caixa significam alguns amores do passado
e outros amores que eu ainda vou descobrir no futuro.
Os alunos gostam e têm necessidade de falar do que sentem e das crises sentimentais pelas quais passam e fazem-no usando a metáfora e o símbolo. Por
exemplo, a aluna que fez o seguinte trabalho (Figura 7), afirma que “o coração
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simboliza a vida, a cobertura feita de bocados de jornal representa as vivenciais
más pelo qual toda a gente passa ao longo da vida” e não se trata só de os exprimir mas de os descrever, como o indicam as seguintes palavras: “essas vivências,
muitas vezes quebram-nos o coração”. A metáfora é de facto um elemento poderoso de expressão e de exteriorização que permitem dizer coisas como: “a junção
com os fósforos, assim como na vida basta um momento e tudo muda; é como
o acender de um fosforo e em segundos apaga-se” e desabafar com o professor
com a liberdade com estas palavras chegam a si: “o motivo pelo qual fiz este trabalho foi a fase menos boa pela qual estou a passar, por vários acontecimentos
negativos que se sucederam recentemente”.
Conclusão

Poderá verificar-se que os alunos têm uma necessidade natural e espontânea de
falar dos seus sentimentos, das suas fragilidades e tudo o resto que lhes cria, nesta
fase de maturação, uma certa instabilidade própria do percurso de identificação
e da procura de uma identidade que lhes permita uma maior estabilidade. Para
o efeito, torna-se facilitador o uso da metáfora num processo criativo de onde,
navegando no seu imaginário, emergem os afetos que poderão atenuar os medos
e as angústias. Neste caso particular, a escultura substituiu os sujeitos em que se
identificam por necessidade, tornando-se ela própria um objeto de identificação
através do qual puderam refletir sobre a projeção que fizeram do seu eu, como se
o objeto fosse um espelho com quem foi possível um diálogo/monólogo.
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Resumo: A questão a abordar é a obtenção

Abstract: The issue to be addressed is the achieve-

do conhecimento mútuo das culturas com a
História da Arte, em dois casos concretos. Na
Universidade Mohammed V de Rabat leciona-se História da Arte Portuguesa (séculos
XVI-XVIII) onde domina a arte religiosa. Na
Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, em História de Arte I, ensinam-se os princípios basilares da Arte Islâmica. Em ambos os casos há
um desconhecimento da outra cultura. A arte
é a expressão da intimidade de cada tempo. A
História da Arte é um contributo para o conhecimento das culturas.
Palavras-chave: História da Arte / Educação
Artística / Culturas / Conhecimento mútuo.

ment of mutual knowledge of cultures with the
History of Art, in two concrete cases. At the
Mohammed V University of Rabat one teaches
History of Portuguese Art (16th-18th centuries)
where religious art dominates. In the Faculdade
de Belas-Artes de Lisboa, in History of Art I,
the basic principles of Islamic Art are taught. In
both cases only the own culture is known. Art is
the expression of the intimacy of each time. The
History of Art is a contribution to the knowledge
of cultures.
Keywords: History of Art / Artistic education /
Cultures / Mutual knowledge.
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Introdução
A vida só pode ser compreendida, olhando-se para trás;
mas só pode ser vivida, olhando-se para frente.
— Soren Kierkegaard

Este texto resulta da lecionação da disciplina de História da Arte em contextos diferentes. Por um lado, lecionar História da Arte Portuguesa (séculos XVI-XVIII) a estudantes do curso de língua portuguesa, da Universidade Mohammed V de Rabat, Marrocos. Por outro, o ensino da disciplina de História da Arte
I, na Faculdade de Belas-Artes, onde se inclui, no seu vasto programa, os princípios da Arte Islâmica.
Num tempo em que a informação circula à velocidade da luz, quando temos
equipamentos que nos colocam num segundo em contato com o mundo, para
enviar e receber informação, o que conhecemos do outro? A nossa perceção sobre o outro é a mesma que existiu noutros tempos, onde a informação não circulava, ou quando circulava, era a um ritmo muito lento, e não havia o desenvolvimento dos mecanismos de estudo e análise das ciências sociais e humanas?
No decorrer do texto vamos abordar a importância do ensino da História
da Arte, no contexto da educação artística e de como esta disciplina é essencial
para conhecermos a intimidade de uma cultura e de uma época.
1. Arte como intimidade de uma cultura

Para Aby Warburg o pensamento, a imaginação, a religião, a arte e a ciência devem ser explicados, definitivamente, através da fórmula de que a mente é uma
tabua rasa até que recebe impressões através dos sentidos e, os resíduos de tais
impressões sensoriais depositadas na nossa memória formam a sumula total de
nossa vida mental (Gombrich, 1992:76). A arte não é a ilustração de uma cultura, mas o íntimo da cultura. Lecionar História da Arte é propor uma narrativa
sobre os temores e as esperanças da humanidade.
António Damásio interpreta bem este sentido quando refere que a
…arte prevaleceu na evolução porque teve valor para a sobrevivência e porque
contribuiu para o desenvolvimento do conceito de bem-estar. Ajudou a consolidar
grupos sociais e a promover a organização social; apoiou a comunicação; compensou
os desequilíbrios emocionais causados pelo medo, pela raiva, pelo desejo e pela mágoa;
e provavelmente abriu as portas ao longo processo de conhecimento de memórias
externas da vida cultural, tal como o indicam Chauvet e Lascaux (Damásio,
2010:362-3).

Cabe à História da Arte trespassar o intrínseco da arte e das produções artísticas de cada época e em cada cultura. Neste sentido, o estudo da História da
Arte é um contributo para o conhecimento mútuo das culturas.
2. História da Arte Portuguesa na Universidade Mohammed V, de Rabat

A Universidade de Lisboa e a Universidade Mohammed V de Rabat, em Marrocos, têm um acordo de cooperação para que se lecione um curso de língua e
cultura portuguesa e que, conta ainda, com o apoio do Instituto Camões. Este
curso tem a particularidade, face a cursos de outras línguas, de ter a disciplina de História da Arte. A matéria de História da Arte Portuguesa leciona-se no
segundo ano, em língua portuguesa e está dividida cronologicamente em dois
módulos. No primeiro módulo trata-se da Arte Portuguesa do início do século
XVI ao final do século XVIII. No segundo módulo do início do século XIX ao
século XXI. Vamos analisar a lecionação do primeiro módulo cujo programa,
na sua essência, corresponde a um período em que a arte é fortemente marcada pela temática religiosa, ao nível da arquitetura, pintura e escultura, correspondendo ao Gótico Final/Manuelino, Renascimento, Maneirismo, Barroco e
Neoclassicismo.
O que se pretende com o programa é entrar na essência da Arte Portuguesa
dos séculos XVI-XVIII, e as respostas que a arte deu às necessidades sociais e
ideológicas. Abordam-se os principais artistas desse período, as suas transformações estilísticas e influências, a arquitetura mais marcante, os retábulos e a
talha, os azulejos. Consideram-se ainda quem os protagonista, as encomendas
e o lugar de destino das obras. Também estão neste contexto as análises sociais,
políticas e religiosas. Versam-se as transformações teológicas dentro do catolicismo, importantes na leitura da obra de arte, porque há uma relação entre a
imagem e a narrativa.
Os alunos estão inseridos na Cultura Islâmica, cujo contexto artístico e
narrativo são, necessariamente, diferentes. Quando se aborda o programa de
História da Arte Portuguesa (séculos XVI-XVIII) para alunos de outra cultura
surgem três questões no início:
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todas as culturas humanas apresentam uma qualquer forma de criação expressiva do
tipo que as tradições europeias identificam como artísticas, o que não quer dizer que
todas as sociedades possuam todas as formas de arte (Dutton, 2010).
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Neste processo, segundo Denis Dutton,
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— A primeira corresponde à figuração na arte para ilustrar a narrativa,
onde se inclui a figuração do divino, em contraste com a tradição islâmica, onde não há figuração;
— A segunda são as narrativas suportadas nas imagens, desconhecidas
por parte dos alunos;
— A terceira é a representação do nu e do seminu, frequente na arte
ocidental.
A primeira questão, da função da imagem, foi enquadrada com a comunicação da mensagem e da narrativa porque, a partir do final do império romano,
deixou de haver correspondência entre palavra escrita e a palavra oral, ou seja,
na escrita, era exclusiva a língua latina. Na oralidade, as línguas se alteravam a
partir do latim. Consequentemente, o acesso aos textos sagrados, em latim, não
era possível. Foi neste contexto que o Papa Gregório Magno escreveu: “Homens
iletrados podem contemplar nas linhas de uma figura o que não podem aprender através da palavra escrita!”
A questão das narrativas e a sua apresentação surgiu naturalmente, como
um contar de histórias: a Anunciação, a Natividade, as Bodas de Canaã, ou Paixão e Morte de Jesus. São histórias que transportam o grande poder da narrativa.
Também a questão do corpo foi tratada com a naturalidade, o seu enquadramento nas narrativas, nas paixões, no domínio plástico do seu tratamento
anatómico, correspondendo a imagens e a conquistas artísticas.
O poder está no entrar da intimidade da arte. Parecem questões complexas
antes de se iniciarem as aulas, mas o decorrer destas demonstrou uma curiosidade intelectual pelo conhecimento dos valores de uma outra cultura. Nos
temas que seriam, aparentemente, os mais polémicos existiu uma grande recetividade, dado pelo seu enquadramento.
O resultado foi muito bom, com um quadro de alunos do curso composto
por homens e mulheres, de diferentes faixas etárias e experiências profissionais. O interesse foi manifesto. A escolha dos trabalhos também foi uma surpresa. Revelou gostos por artistas e por monumentos, e boa capacidade de análise. Foram escolhidos, para os trabalhos, artistas como Bento Coelho da Silveira, Josefa de Óbidos, Vieira Lusitano, Domingos Sequeira, Machado de Castro,
ou monumentos como a Torre de Belém, a Igreja de S. Roque e o Palácio de
Queluz. As leituras para os trabalhos revelaram o gosto pelas narrativas, pelos
processos pictóricos, no caso dos artistas, e boas análises de funcionalidade,
no caso dos edifícios. Houve um bom entendimento do que se considera como
íntimo da arte. Um exemplo é da aluna que escolheu o pintor Bento Coelho da
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Silveira. Justificou a sua escolha pelas narrativas e pelas cores das pinturas.
Observou-se da parte de alunos uma adesão pelo programa, nos seus aspetos artísticos, um melhor conhecimento da essência da Cultura Portuguesa, necessariamente diferente da sua.

— A primeira corresponde às origens do Islamismo;
— A segunda à questão do califado e sua sucessão;
— A terceira a expansão do Islamismo e o confronto com outras culturas;
— A quarta sobre os pilares do Islão;
— A quinta sobre a sua gramática artística, caligrafia, geometria, vegetalismo, jogo de luz, jogos de água e a figuração enquadrada;
— A sexta sobre os primórdios da Arte Islâmica com as dinastias Omíada
e Abássida.
Algumas destas questões são de cultura geral, mas o seu enquadramento
torna-se necessário, devido ao desconhecimento generalizado destes temas.
No decorrer das aulas, observa-se mesmo que conceitos como Xiita ou Sunita,
referidos diariamente na comunicação social, são desconhecidos dos alunos.
Naturalmente que todos os outros temas são também desconhecidos, quer os
históricos, os políticos, os religiosos e os artísticos. Do mundo Islâmico temos
diariamente a mensagem que não correspondem à riqueza da sua cultura e da
sua arte. O decorrer das aulas revela igualmente a curiosidade do conhecimento pelo outro. Infelizmente o tempo não abunda para um aprofundar destas temáticas, mas revelam a importância da História da Arte para o conhecimento
da intimidade de uma cultura. Mas a inserção da Arte Islâmica nas questões
da figuração e da não figuração, a par de um movimento geral que percorria o
mundo mediterrânico e a Europa na Alta Idade Média, revela que este modelo
artístico, antes de mais, é fruto de uma época. Os grandes temas da Arte Islâmica, como sejam a geometria, o vegetalismo, o jogo de luz, os jogos de água e a
figuração enquadrada, inspirados noutras culturas, revelaram novos caminhos
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3. História da Arte I na Faculdade de Belas-Artes, de Lisboa

Por outro lado, na disciplina de História da Arte I, da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, onde, no seu vasto programa da Arte do Paleolítica ao Gótico, existe um ponto onde se abordam as questões da figuração
e da não figuração na arte, no contexto da Alta Idade Média, e se tratam dos
princípios basilares da Arte Islâmica. Neste tratamento da matéria são colocadas questões prévias:
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de exploração plástica onde se aliam questões teológicas, a contemplação a par
da fruição, adaptadas ao clima original da Cultura Islâmica.
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Conclusão

Chegados à conclusão, importa reter algumas ideias. Em primeiro lugar, a arte
é central na definição do Homo Sapiens, ou seja, um género animal possuidor
de consciência, a capacidade de nos interrogarmos, para além da sobrevivência física, a busca de uma subsistência espiritual. Nesse sentido, muitos autores
referem-se ao Homem, como Homo Spiritualis, porque na sua essência estão
as perguntas de caracter espiritual. As artes plásticas são a materialização da
espiritualidade, desde a arte do Paleolítico. Quando analisamos a arte de uma
cultura, que é a arte de um país, de uma religião, estamos a ingressar na intimidade mais íntima dessa cultura. Portanto, a História da Arte é uma disciplina
central para entendermos o outro, os seus processos de pensamento, os medos
das pessoas, que são medos humanos, mas também os valores culturais. Igualmente as esperanças dos homens.
Nos casos analisados, partimos de dois universos de alunos que praticamente desconhecem tudo sobre a arte e a essência da cultura que vão ser abordadas. A humanidade tem na atualidade meios para que a informação circule à
velocidade da luz, mas informação não é sinônimo de conhecimento. A informação consome-se, o conhecimento leva a refletir. A História da Arte leva ao
conhecimento e logo à reflexão em torno do seu objeto, sendo que este é uma
necessidade social do Homo Sapiens. Os alunos que estudam a História da Arte
têm nesta disciplina um mecanismo de compreensão de uma sociedade e dos
significados intrínsecos da arte.
François Furet definiu Revolução como a esperança e a desilusão (Furet,
1978). Naturalmente que se refere à Revolução Francesa, mas estes sentimentos são constantes na humanidade, desde os seus alvores. A esperança está
no que vem depois da morte, a desilusão está nos constantes fracassos das vivências terrenas. A Arte Portuguesa dos séculos XVI-XVIII ou a Arte Islâmica
transportam visões, um imaginário místico.
Um exemplo está nas subtilezas de uma pintura de Vasco Fernandes e Gaspar Vaz “Jesus na casa de Marta e Maria”, cerca de 1535-40 (Paço do Fontelo,
Museu Grão Vasco, em Viseu), remetem para uma narrativa da Bíblia (1978):
Quando iam no caminho, Jesus entrou numa aldeia. E uma mulher, chamada Marta,
hospedou-O em sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se
assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um

Tratou-se de um tema popular na pintura dos séculos XVI e XVII, e que era
um apelo à vida contemplativa dedicada ao Cristo. Estamos numa sociedade
onde esse sentimento é profundo.
Do mesmo modo, quando admiramos o Mihrab da Mesquita de Córdova
(Kubisch, 2004: 224) entramos na essência da Arte Islâmica. A caligrafia dispõe-se numa geometria onde se ostenta o seguinte texto:
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Observa as orações e está com
devoção ante Allah! O imã al-Mustansir bi-Llah, servo de Allah, al-Hakam, Príncipe
de dos Crentes, Allah os beneficie!, mandou, com la ajuda de Allah, erigir este mihrab
e revesti-lo de mármore, dando abundante recompensa excelente lugar de repouso
na outra vida. E se terminou aquele debaixo da direcção de seu liberto Ya‘far ibn
‘Abd al-Rahman, Allah está satisfeito com ele!, com a inspecção de Muhammad ibn
Tamlij, Ahmad ibn Nasr y Jald ibn Hashim, chefe da polícia, e de Mutarrif ibn ‘Abd
al-Rahman, o secretario, seus servos, na lua de du-l-hiyya 354 [Dezembro de 965].
Quem se submete a Allah e faz o bem se agarra ao mais firme. O fim de todo é Allah
(Kubisch, 2004:224).

A caligrafia, a geometria são as linguagens artísticas em um processo que
corresponde à repetição da forma e da frase, porque, nesta conceção, os tempos são infinitos e a repetição ininterrupta, pelos tempos infinitos, do nome de
Allah leva os crentes a entrar em êxtase, com a repetição do nome de Allah, sendo o contato direto com Allah (Aksoy & Salameh, 2007:88-96)
Entre estas obras há sempre o apelo a uma vida contemplativa. Não está
dito diretamente, mas através da imagem ou do uso da caligrafia inserida na
geometria. Encontramos esse apelo em duas culturas.
A arte é a expressão humana que, como refere António Damásio (2010)
“compensou os desequilíbrios emocionais” pelo facto de termos um cérebro
consciente. A História da Arte é um caminho para perscrutar as impressões
sensoriais depositadas na nossa memória, como referiu Aby Warburg (Gombrich, 1992) e por isso fundamental na Educação Artística.
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lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse:
Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir
sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta!
Marta! Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é
necessário ou mesmo uma só coisa; Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não
lhe será tirada (Lucas, 10:38-42).
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Resumo: Apresenta-se a intervenção realizada

Abstract: This paper describes an intervention

num 2ºano partindo-se dos currículos de matemática e de arte (Expressão Plástica). Explorou-se a utilização de um manipulativo digital
(Magikplay) com o objetivo de potenciar o jogo
como alavanca para as aprendizagens de conceitos de geometria e arte. A estratégia usada
permitiu o desenvolvimento de aprendizagens
de carater sociológico com atuações de forma
partilhada e sincronizada para solucionar os
desafios decorrentes dos jogos. O estudo revelou que a utilização destes materiais promoveu
o trabalho colaborativo, a troca de ideias e motivação para a criação de variados trabalhos.
Palavras-chave: Manipulativos Digitais /
Arte / Trabalho Colaborativo.

carried with a class of second graders. The study
focused on the Mathematics and Art’s curricula
outgoing from a digital manipulative (Magikplay) that was used to explore the game as a lever
for the learning of concepts of geometry and art.
The strategy used allowed the development of collaborative learning whereby students scaffold
each other to solve the challenges presented by the
game. The study revealed that the use of these tools
promoted collaborative work, exchange of ideas
and motivation for the creation of varied works.
Keywords: Digital Manipulatives / Arts / Collaboration.
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Manipulativos Digitais no
1.º Ciclo: Vamos Aprender?
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Introdução

Pretendemos com o desenvolvimento deste trabalho estudar temáticas ligadas
à aprendizagem e aumento de competências sociais e relacionais, recorrendo a
materiais manipulativos digitais, conjugando deste modo experiências lúdicas
com desenvolvimento curricular disciplinar, transcorrendo a interdisciplinaridade entre o jogo, a matemática e a arte.
Os Manipulativos Digitais utilizam objetos físicos para manipular conteúdos digitais tendo surgido nos últimos anos como poderosas ferramentas de
aprendizagem (Resnick et al., 1998:281-7). No estudo aqui apresentado, utilizamos esta ferramenta pedagógica numa turma de 25 alunos do 2º ano de escolaridade do primeiro ciclo de uma escola pública de Braga.
O manipulativo digital utilizado é constituído por um conjunto de peças físicas com diferentes formas geométricas, que ao serem colocadas no ecrã do iPad
permitem solucionar diferentes desafios. A ferramenta revelou-se como potencial alavanca para a motivação e concretização de currículos de matemática e
de experimentações plásticas no âmbito da disciplina de expressão plástica.
O estudo foi motivado pelo desejo de compreender as lógicas, as ligações e interseções existentes entre este tipo de materiais e como se podem relacionar com o currículo oficial. Procuramos perceber o modo como a professora
titular operacionalizava ou potenciava a utilização do manipulativo digital e os
materiais manipulativos (sólidos de madeira) com as unidades curriculares de
geometria e de expressão plástica.
Também se tornou importante e pertinente perceber como é que os alunos
procederam nas aprendizagens e como é que com estas novas ferramentas promoveram novos caminhos e conduziram consequentemente a novos enfoques
teóricos e práticos que, no caso da arte, se traduziu no estudo de conceções geométricas do pintor, Piet Mondrian. Este serviu como ponto de partida para a
exploração de outras expressões e relações da linha, plano e volume.
Na senda do que defendeu Mondrian, ao referir que a função do artista é
participar ativamente através das suas obras na mudança da sociedade, ou seja,
“as obras de arte hão de atuar como portas de percepção” Mondrian (1872-1944),
também aqui se implicou esta pretensão por via escolar, de transformar a arte,
o currículo formal, em situações de aprendizagem dinâmicas e interativas com
conceitos trabalhados através de interpelações e reflexões conjuntas por questionamentos sobre as observações de obras de arte fazendo-se paralelos por oposição ou por anuência (comum ou não comum) na exploração, quer dos diversos
cenários do jogo com a obra, quer com situações apresentadas nos manuais.
A lógica interposta a este trabalho reuniu, por um lado, o estudo da teoria
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Figura 1 ∙ Projeto MagikPlay — Trabalho entre
pares (grupos de trabalho) — Fonte própria
Figura 2 ∙ Fase criativa para invenção de cenários,
personagens e níveis para o jogo magikplay.
Fonte própria.
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Figura 3 ∙ Construção de sólidos geométricos com
o uso de palhinha, plasticina e papel. Fonte própria.
Figura 4 ∙ Alunos integrando conhecimentos
da obra de Mondrian — observação de um power
point. Fonte própria

1. Manipulativos digitais: Magikplay

A utilização de materiais físicos com dispositivos móveis permite conjugar brinquedos tradicionais (no caso concreto sólidos geométricos) com uma aplicação
digital. O manipulativo utilizado engloba duas aplicações — dois jogos — tendo
cada um deles 10 níveis em crescente dificuldade. Cada nível apresenta um desafio que os utilizadores têm que solucionar colocando os sólidos físicos no ecrã
do Tablet, deste modo, desafiando e motivando os alunos.

1.1 O jogo e a relação curricular

Através do jogo a criança aprende e diverte-se, exercita habilidades e transpõe
obstáculos. O jogo digital marcou profundamente “a realidade social, o que impõem novas exigências também para o processo educacional e podem auxiliar
com propostas criativas e emancipatórias” Falkemback (s/d) Tal como a autora,
também consideramos que há processos criativos que se desenvolvem através
do jogo e que por meio deste se firmam novos territórios criando-se deste modo
pontes para aprendizagens significativas em múltiplas dimensões. Estamos
convencidas de que o uso das tecnologias digitais potencia o desenvolvimento
de trabalho autónomo e, tal como refere Santos, o uso de computadores ou outros recursos digitais, potenciam a autoaprendizagem e são
ferramentas de trabalho para a leitura, a escrita, a matemática, as ciências e as artes
(…) a criança desenvolve a coordenação visuomanual (…) concentra a sua atenção, a
estrutura, a lateralidade, melhora as suas capacidades mnésicas e aprende a descobrir
a informação de que necessita” (Sousa, 2003: 321-3)

O uso desta ferramenta mostrou-se um excelente auxiliar para a aprendizagem colaborativa (Figura 1), porém foi com a supervisão constante e com a
introdução de propostas por parte das investigadoras que se firmaram pontes
para o conhecimento, quer de conceitos de matemática quer de expressão plástica pois a “criação plástica proporciona à criança um campo de expressão de
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que se implicou com a temática a investigar e por outro, com as recolhas de
dados obtidas através da metodologia usada, análise de imagens gravadas e
vídeos, trabalhos plásticos produzidos pelos alunos, fichas de trabalho aplicadas em conjunto com a professora titular e dados decorrentes dos registos de
observação. Fomos observadoras participantes envolvidas na ação. Atuamos
no sentido de confluir lógicas entre temáticas e entre representações com uma
simbiose estruturada.
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Figura 5 ∙ Trabalhos plásticos finais — reprodução
da obra de Mondrian. Fonte Própria.

emergências psicológicas que por outras vias seriam difíceis de exteriorizar”
(Sousa, 2003:167)
Adicionalmente, o manipulativo digital possibilitou ainda uma coordenação com os currículos formais em desenvolvimento, tendo tido um papel
decisivo na manutenção da motivação e empenho pela tarefa. Pode observar-se uma grande implicação no labor e na expressão artística pela criança. Tal
como refere Gonçalves, “a criança desenha por jogo e curiosidade” (Gonçalves,
1976:48). Este autor defende que a criança é extremamente sensorial, que se
exprime através de sentimentos e que mais importante que a representação é o
que exterioriza a partir dos seus trabalhos, criando narrativas visuais, compondo histórias.
Nesta linha de pensamento, verificamos que os alunos construíam novos cenários para novos jogos, criando personagens e histórias à volta delas (Figura 2).
1.2 Aprender linhas e planos com Mondrian

Para além de utilizar os sólidos para manipular os conteúdos digitais, os alunos manipularam os sólidos sem a aplicação digital do kit do projeto e foram
explorando as suas qualidades físicas, térmicas (cromaticamente e pelo tato)
explorando várias atividades, nomeadamente:
— Contaram faces/planos, sentiram arestas/linhas.
— Construíram sólidos com materiais diversos (palhinhas, plasticina,
papel, fitas autocolantes).

Mondrian afirma querer atingir com o neoplasticismo uma arte de «relações puras»
ou seja, como ele próprio explica, uma pintura que exprima apenas as relações formais
que o naturalismo durante séculos «ocultou» sob os objectos. (…) os seus quadros
reduzem-se aos elementos fundamentais da percepção visual: a linha vertical, a
linha horizontal, as cores primárias — vermelho, amarelo, azul — inseridas em zonas
rectangulares ou quadradas, mais o branco e o preto (…) Essas presenças simples
evocam coordenadas basilares da experiência humana, o plano horizontal do solo
(ou do eixo formado pelo olhar), a linha vertical da posição erecta — que por seu
turno, estão cheias de conotações simbólicas, como revelam as infinitas referências da
construção «alto/baixo» (Sproccati, 2009:173-84)

Nesta dialógica entre fatores físicos da obra e conjugações referenciais ao
mundo envolvente, construíram-se ideias bases para se (re) configurar o abstrato no concreto, tal como o digital no material. Resultaram trabalhos plásticos
de grande qualidade tendo em conta a faixa etária deste grupo-turma (Figura
5). Este percurso potenciou outra ponte para a “invenção, criação e fantasia”
Munari (1987). Tal como é referenciado por este autor, “o mundo exterior ao
individuo é explorado pela inteligência mediante manipulações e operações
lógicas, com o objetivo de procurar compreender as coisas e os fenómenos que
nos rodeiam” (Munari, 1987:21)
Parece emergir um sentido lógico entre o real e as formas que o definem,
tornando para isso visível as formas que explicam o mesmo. As formas envolventes/formativas tornam-se a essência das representações.
Conclusão

O manipulativo digital potenciou a aprendizagem da matemática e da expressão plástica conjugando o concreto com o abstrato.
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A partir de construções iniciais foram gradativamente para outros espaços,
primeiro sensitivos, sentindo as sensações dos materiais físicos, depois para a
sua exploração e tradução para outros construídos por si, bi e tridimensionalmente (Figura 3).
Conheceram obras de Mondrian e aplicaram expressivamente a sua linguagem em faces de um cubo e criaram ainda um contexto para este cubo, numa
composição visual, sobre cartão.
Utilizaram fitas autocolantes pretas para reproduzirem as linhas verticais,
horizontais da sua obra.
Na apresentação da obra, trabalharam-se os conceitos fundamentais da linguagem e da perceção visual (Figura 4): a linha vertical, linha horizontal, as cores primárias e as cores neutras. Tal como é referenciado por Sproccati,
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Os alunos perceberam, através da manipulação dos sólidos requeridos, a tridimensionalidade para depois poderem entender a representação bidimensional rebatendo os sólidos no plano, representando deste modo bi-dimensionalmente as formas, contornando peças, sentindo as suas faces, arestas, formas,
texturas e cores.
Concretizaram deste modo, as aprendizagens que se revelaram extremamente importantes. Percorrer este caminho, é pois, tal como está referenciado
no documento curricular do ministério de educação, na sua introdução, caminhar para
(…) a abstração [que ] desempenha um papel fundamental na atividade Matemática,
permitindo agregar e unificar objetos, conceitos e linhas de raciocínio, e adaptar
métodos e resultados conhecidos a novos contextos. É no entanto reconhecido que a
aprendizagem da Matemática, nos anos iniciais, deve partir do concreto, pelo que é
fundamental que a passagem do concreto ao abstrato, um dos propósitos do ensino da
Matemática, se faça de forma gradual, respeitando os tempos próprios dos alunos e
promovendo assim o gosto por esta ciência e pelo rigor que lhe é característico. (Bivar,
Grosso, Oliveira, & Timóteo, 2013: 1).

Consideramos que foram muito ricas todas as atividades realizadas pelos
alunos demonstrando a aquisição de conceitos e o desenvolvimento de competências sociais. Verificamos que, tal como nos estudos de Lev Vygotsky (1987) e
Sofia Morozova (1982), os alunos percecionam as formas reais percebendo formas, cores, texturas, e tamanhos/volumes e só depois, com a ajuda do professor vão aprendendo os conceitos formais inerentes a essas formas.
Os alunos desenvolveram a criatividade e imaginação, criaram novos referentes a partir dos existentes, criaram novos graus de combinações, misturando, posteriormente, elementos reais com elementos da fantasia, tendo-se
verificado graus de complexidade diferentes Vygotsky (1990).
No fator social e trabalho entre pares, refletem-se os modos de aprendizagem e ainda a implicação de ambientes propícios à aprendizagem, tal com referencia Arends,
As salas de aula podem ser vistas como sistemas sociais e ecológicos (…) um ambiente
de aprendizagem produtivo é caracterizado por um clima geral onde os alunos se
sentem a si próprios e aos seus colegas de forma positiva, onde as suas necessidades
individuais são satisfeitas de forma a que eles persistam nas tarefas escolares e
trabalhem cooperativamente. (Arends, 1997:129)
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Nesta perspetiva, o clima de aula, a pedagogia positiva e ferramentas pedagógicas atrativas e atuais parecem potenciar o desenvolvimento de competências sociais, trabalho colaborativo, aprendizagens gradativas de complexidade,
a imaginação, criatividade e fantasia.
Emergiu, das leituras de obras de arte, uma maior perceção visual de elementos constitutivos da obra e desenvolveram-se códigos simbólicos inerentes
à linguagem visual.

422
Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

Preferencias estéticas
en los recorridos escolares:
dibujos que dan voz
Aesthetic preferences in school itineraries:
drawings that give voice
AMPARO ALONSO-SANZ*
Artigo submetido a 1 de abril 2017 e aprovado a 29 de maio 2017.

*Universidad de Valencia, Facultad de Magisterio, Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones
Educativas, Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Área de Expresión
Plástica. Avda. Tarongers, 4. 46022. Valencia, España. E-mail: m.amparo.alonso@uv.es

Resumen: Desde la estética cotidiana, estudiamos las preferencias de escolares (6 y 12 años
de edad) de 3 colegios de Alicante (España),
en relación al entorno educativo. A través de
la Investigación Basada en las Artes Visuales,
se muestran medias visuales de los recorridos
de estudiantes en sus colegios. Se concluye con
las preferencias, desprecios e indiferencias
estéticas de la relación entre cuerpo y entorno
educativo.
Palabras clave: educación artística / escuela
/ estética cotidiana /cartografía.

Abstract: From everyday aesthetic, we study pref-

erences about educative environment of Spanish
students (6 to 12 years old) from 3 schools of Alicante city. Through Visual Arts Based Research, it
is possible to show visual average of the students’
itineraries at their schools. Finally, it is conclude
with the aesthetic preferences, contempt and indifferences, between body and environment.
Keywords: art education / school / everyday
aesthetic / mapping.

Lo vinculado con el cuerpo (o la carne) puede llegar a ocupar un espacio central de
las prácticas y discursos educativos, y esa centralidad puede ser interpretada de
formas distintas: políticas vinculadas a la liberación corporal o políticas vinculadas
al control de dichos cuerpos. Me interesa, entonces, insistir en lo que atraviesa de
forma anatómica nuestras vidas configurando nuevas dimensiones y procesos, para
poder mostrar un cuerpo que se modela, moldea, forma o deforma en las instituciones
educativas (Planella, 2016:43).

La estética cotidiana escolar puede ser valorada en relación a la experimentación de valores como el orden, la belleza, la limpieza, o sus opuestos; muy
vinculados a lo visual. Pero también respecto al bienestar, la versatilidad, la libertad o contrarios como la incomodidad, la inmovilidad, restricción, más asociados a lo corporal. Y esta experiencia se produce en actos recreativos y ordinarios. Porque según Errázuriz-Larraín (2015) el fenómeno estético es cotidiano,
relativo a las rutinas diarias y no tiene que ver solamente con lo extraordinario.
Nos interesa recoger la percepción estética del alumnado, la forma en que
se relacionan con su espacio educativo y con los elementos que lo constituyen,
desde la corporeidad. Concretamente sus formas de moverse y circular por
el colegio en relación a sus gustos, pues suponemos que las preferencias por
unas estéticas determinadas hacen que se decanten por ubicarse en unas zonas
u otras de la escuela. Deste modo podemos hallar lugares poco frecuentados,
detectar zonas escasamente atractivas, o reconocer espacios desaprovechados
desde el punto de vista educativo.
Metodología

Apostando por una epistemología etnológica de la observación, valoramos el
contacto efectivo con los interlocutores, la representatividad cualitativa del
grupo elegido (situando desde esta perspectiva conceptos como el de etnia), la
capacidad de generalización (desde la exploración de un caso singular que remite a la elaboración de configuraciones que exceden ampliamente ese único
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La propuesta forma parte del proyecto de investigación “Estudio de la calidad
estética de tres centros educativos” INV_AE15_332576, financiado por el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica la Universidad de Valencia. En
este proyecto observamos la forma en que la arquitectura, la cultura visual y la
estética cotidiana configuran un entramado que da cobertura a las condiciones
de calidad en las que se desarrollan los procesos de enseñanza aprendizaje.
Centramos nuestro interés en la experiencia estética cotidiana (Light &
Smith, 2005; Mandoki, 1994, 2006; Saito, 2007) que se produce en escolares en
la relación entre su cuerpo y el entorno educativo.
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caso), la legitimidad de la antropología de la contemporaneidad cercana, y la
alteridad íntima (Augè, 2000:20-6).
La elección metodológica que se propone es la Investigación Educativa
Basadas en Artes Visuales (Marín, 2005; Marín & Roldán, 2008; 2009; 2010)
a partir de representaciones gráficas del alumnado para recoger sus opiniones
e inquietudes con referencia al espacio educativo que les rodea (Burke, et. al,
2006). Como los participantes son menores, entre 6 y 12 años, proponemos una
vía de comunicación complementaria a la verbal: el lenguaje visual. Se trata de
recoger las opiniones e inquietudes del colectivo estudiantil, con referencia al
espacio educativo que les rodea, a partir de creaciones artísticas. De este modo
la estética escolar cotidiana se transfiere plásticamente. Para ello les ofrecemos
planos de arquitectura de sus colegios sobre los que interactuar gráficamente.
La población con la que se desarrolla el trabajo es el alumnado de Educación
Primaria de 3 escuelas a las que nos referiremos como: CEIP CF, CEIP JCA y
CEIP MLS. Este conjunto se caracteriza por su carácter plurisocial — en tanto
albergan diversos grupos socio-económicos culturales-: una escuela rural de
población española y feriantes, una escuela urbana multicultural, una escuela
urbana de etnia gitana. Con la participación de un total de 309 estudiantes.
El objetivo de esta investigación consiste en conocer la forma de relacionarse de los escolares con el espacio educativo y con los elementos que lo constituyen. Para ello se les preguntan dos cuestiones ¿qué recorrido es el que más te
gusta realizar por la escuela? ¿qué recorrido es el que menos te gusta realizar
por la escuela? Y se les pide dibujar en color verde su respuesta positiva y en
rojo la negativa. Cada participante dibuja en un ordenador donde se observa
el plano de su escuela en planta, y lo hace de forma individual y sin conocer la
respuesta de sus pares.
Exposición de resultados y discusión

El tiempo dedicado a la convivencia con los escolares, una media de dos meses en
cada escuela, favorece la interpretación y discusión de los resultados recabados.
Las respuestas obtenidas en el CEIP CF (Figura 1) muestran una clara preferencia en realizar recorridos por las zonas de juego al aire libre. Se valora
la libertad de circulación que ofrece principalmente la zona del patio correspondiente al campo de fútbol donde algunos días también se practica patinaje, en menor medida el campo de baloncesto y la zona trasera de los edificios.
Sin embargo no se valora positivamente para hacer recorridos el interior de la
escuela, posiblemente este entorno no es tan proclive al movimiento. Por otro
lado, las respuestas relativas a las zonas no deseadas para hacer recorridos se
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Figura 1 ∙ Resultados del CEIP CF a través de medias visuales:
en rojo el recorrido que menos les gusta realizar en el colegio, y
en verde el recorrido que más les gusta realizar.
Figura 2 ∙ Resultados por sexo del CEIP CF a través de medias
visuales: a la izquierda respuestas de chicas, a la derecha
respuestas de chicos
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Figura 3 ∙ Resultados del CEIP JCA a través de medias visuales:
en rojo el recorrido que menos les gusta realizar en el colegio, y
en verde el recorrido que más les gusta realizar.
Figura 4 ∙ Resultados por sexo del CEIP JCA a través de medias
visuales: a la izquierda respuestas de chicas, a la derecha
respuestas de chicos
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concentran especialmente en la zona trasera de la escuela; una angosto corredor por el que circulan — habitualmente en fila — para ir al comedor desde las
aulas, que se encuentra lleno de contenedores de basura, zonas de almacenaje
y carente de estímulos visuales atractivos o decorativos. Esta zona norte tampoco gusta como salida de las aulas hacia el exterior de la escuela, o para el
ingreso, que preferentemente se realiza por la zona sur. No debemos descuidar las respuestas que rechazan los viales externos por el peligro que conlleva
para estas personas caminar junto a una carretera nacional de rápido tráfico, o
junto a callejas rurales sin acera ni pavimento. También les disgusta acudir a
los baños, pues esta escuela — en origen unitaria — que se ha visto obligada a
ampliarse mediante barracones prefabricados (ante la imposibilidad de crecer
horizontalmente en la pequeña parcela), dispone unas instalaciones sanitarias
con deficientes condiciones higiénicas que hacen que este recorrido se caracterice por su mal olor. Algunas intervenciones en las que se grafiaba en rojo un
recorrido que atravesaba el campo de fútbol se acompañaron de argumentos
relativos a los riesgos que entrañaba recibir un balonazo; por lo que deducimos
que los usos y costumbres también condicionan el gusto.
En el CEIP JCA (Figura 3) las respuestas referidas a las zonas internas del
colegio resaltan positivamente los recorridos de salida al patio o a la calle desde
las aulas o el comedor (en verde), como forma de expansión, relajo o libertad
después del horario de trabajo; y destacan negativamente (en rojo) la circulación hacia el comedor desde las aulas. En las zonas exteriores de la escuela la
circulación en torno al edificio (en la inmediación a los muros) recibe un similar
número de respuestas tanto positivas como negativas, esto se debe a que hay escolares que prefieren rodearlo por la derecha y otros por la izquierda, cuando ingresan desde la zona norte al colegio y acuden al patio para hacer la fila de entrada a las aulas desde el sur. Sin embargo se concentran las respuestas positivas en
la zona del patio correspondiente al campo de fútbol, donde algunas respuestas
negativas para este mismo espacio se acompañan de comentarios que aluden a
los peligros de ser amonestado por quienes dominan esta zona de juego. Y las
respuestas negativas, es decir, las zonas detestadas se concentran en el acceso
de vehículos al colegio que hay en la zona oeste, pues la entrada de camiones
del catering para dar servicio al comedor les impiden jugar seguros y tranquilos
en ese espacio. Es curioso observar que la zona sur (un área que sirvió de ampliación al patio escolar hace más de cinco años) continua siendo menos utilizada, y solo se frecuenta como zona de paseo en su periferia, lo que pone de manifiesto que la ausencia de atractivos lúdicos en ella hace que se desaproveche
recreativamente. Existe otra concentración de respuestas rojas que rechazan
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Figura 5 ∙ Resultados del CEIP MLS a través de medias visuales:
en rojo el recorrido que menos les gusta realizar en el colegio,
y en verde el recorrido que más les gusta realizar.
Figura 6 ∙ Resultados por sexo del CEIP MLS a través de medias
visuales: a la izquierda respuestas de chicas, a la derecha
respuestas de chicos

Conclusiones

Para los escolares consultados, desde la perspectiva de la relación corporal con
el entorno para realizar recorridos, las preferencias estéticas de se focalizan en:
los espacios abiertos como patios donde existan estímulos lúdicos o naturales,
que ofrezcan libertad de movimientos o circulación, y sean seguros. Los desprecios estéticos se concentran en: lugares malolientes, zonas angostas, comedor, espacios peligrosos, o entornos de normativización. Las indiferencias estéticas, desde la perspectiva del movimiento, se configuran en torno a lugares de
la escuela donde queda manifiesto que prevalece el comportamiento estático,
como las aulas o salas interiores.
Urge repensar en las instituciones educativas la forma de control de los
cuerpos desde la obediencia, normalización, uniformización y normativización; a favor de un uso y disfrute estético de todas las áreas desde la posibilidad
del movimiento libre, seguro y placentero.
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el rincón cercano a las ventanas de los baños de infantil debido al mal olor.
El CEIP MLS (Figura 5) ofrece dos zonas claramente diferenciadas: el predominio de respuestas positivas en el exterior y de negativas en el interior. La
zona del patio, debido a sus reducidas dimensiones es recorrida en su totalidad
con gozo, sin la existencia de zonas muertas; y en todo caso algún usuario rechaza el contacto con el vial peatonal próximo o con la avenida colindante. Las
zonas interiores del edificio son rechazadas, pues no les agrada recorrer el comedor, el despacho de dirección, o los baños, y solamente disfrutan recorriendo el ancho pasillo.
El cruce de las respuestas según sexos (Figura 2, Figura 4 y Figura 6), visibilizan una mayor preferencia entre los chicos por las zonas centrales de los patios
donde se ubican los campos de fútbol. Mientras que las chicas grafían con mayor
frecuencia las zonas próximas a los muros como lugares de circulación, excepto
aquellas que resultan inseguras o peligrosas. Autores como Miranda, et. al (2015),
o Rodríguez Navarro y García Monge (2009) enfatizan la discriminación por razón de género subyacente en estos comportamientos escolares. La prevalencia
de deportes practicados mayoritariamente por varones promueven roles de poder derivados de la gestión del espacio; a través de estas actividades los chicos
aprenden a imponer sus preferencias sobre las de las niñas; las chicas se mantienen así en la periferia del campo, en los márgenes o la marginalidad aprendiendo a socializarse en lugares pequeños y a aceptar la jerarquización, mientras que
prepara a los niños para competir y ocupar los lugares visibles y públicos.
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Resumen: Se presenta la recopilación de las

Abstract: The compilation of the force ideas

ideas fuerza surgidas de las entrevistas realizadas en Portugal a 14 personas expertas en el
ámbito de la universidad, de la escuela y el museo de arte. Dicho estudio se ha realizado en el
marco del Instituto de Investigaçao em Arte,
Desing e Sociedade de la Faculdade de Belas
Artes de la Universidade de Oporto. Se establecen conexiones discursivas, prácticas reflexivas
y visuales entre las tres instituciones apoyándonse en referentes teóricos, analizando las
fortalezas y debilidades de la situación actual.
Palabras clave: museo / universidad / escuela / Portugal / entrevistas.

emerged from the interviews conducted in Portugal to 14 experts in the field of the university,
the school and the art museum. This study was
carried out in the framework of the Institute of
Research in Art, Desing and Society of the Faculty
of Fine Arts of the University of Porto. Discursive connections, reflexive and visual practices
are established between the three institutions,
based on theoretical references, analyzing the
strengths and weaknesses of the current situation.
Keywords: museum / university / school / Portugal / interviews.
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Introducción

Se trata de un artículo donde se presenta la recopilación de las ideas fuerza
surgidas de las entrevistas realizadas en Portugal a 14 personas expertas en el
ámbito de la universidad, de la escuela y el museo de arte en el período de Marzo y Abril de 2017. Dicho estudio se ha realizado en el marco del Instituto de
Investigaçao em Arte, Desing e Sociedade de la Faculdade de Belas Artes de la
Universidade de Oporto.
El perfil de las personas entrevistadas es el siguiente: coordinadoras o
miembros de los equipos educativos de los museos (Serralves, Quinta da Cruz,
Centro Internacional das Artes José de Guimarães, Museo Nadir Afonso, Grao
Vasco, Bienal de Cerveira,...), profesoras de Ensino Básico, de Escola Secundaria y Profissionais y profesorado de la Universidad de Oporto, Directoras de
Museo o de Museos de un Municipio, President of The International Society
For Education Throught Art- (INSEA) y de la APECV — Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual — y artistas.
El objetivo de esta investigación fue analizar el estado de la cuestión de los
siguientes apartados mediante la realización de 14 entrevistas a personas expertas en el ámbito de la universidad, la escuela y el museo de Portugal:
— Relación entre museo, escuela y universidad. Necesidades y vínculos
— Desescolarización del museo. Aprendizaje escolar y estrategias de
motivación
— Docentes y museos
— Formación del profesorado
— Educadores y educadoras de museo
— Espacios y dimensiones del museo
— Herramientas de investigación en educación y museos
— Valores y actitudes que fomentan los museos
El estudio trata de establecer conexiones discursivas, prácticas, reflexivas
y visuales entre universidad, museo y escuela en Portugal. Los ámbitos de reflexión e investigación se apoyan en referentes teóricos, analizando las fortalezas y debilidades de la situación actual. También se estudian las relaciones
entre escuela, museo y universidad aportando las ideas fuerza después de la
realización de las entrevistas a profesionales expertos.
Las tres miradas de la universidad, del museo y de la escuela, ayudan a la
construcción conjunta de una realidad y resaltan que ante una innovación existe siempre una reconstrucción (Figura 1).
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Figura 1 ∙ Esquema relacional. Fuente: propia.
Figura 2 ∙ Esquema lugares inter — trans — multi-disciplinares.
Fuente: propia.
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Reconstruir espacios habitables entre las tres instituciones es el reto, lugares que se encuentran entre, en lo inter, lo trans y lo multi disciplinar, lugares
donde pueden surgir con estrategias de creación y de aprendizaje, donde la acción docente e investigadora es fundamental (Suárez, 1990). Morin plantea que
el conocimiento y la ciencia, desde el siglo XVII han mantenido al mismo tiempo elementos disciplinares y transdisciplinares, en cuanto unidad de método,
postulados como la objetividad, eliminación del problema del sujeto, el uso de
las matemáticas como lenguaje y modo de explicación común, la búsqueda de
formalización, etc. La inter y la transdisciplinariedad son otra cosa y producen
nuevo conocimiento, por lo menos conocimiento integrado, más propicio para
la solución de problemas globales y complejos. Trans-disciplinariedad alude a
un conocimiento y unos principios que están más allá de toda disciplina única
y por lo tanto, aquello que las atraviesa a todas, por lo tanto es metadisciplinar.
Ello quiere decir que un sistema-objeto puede ser abordado y descrito por varias disciplinas que se intersectan unas a otras con sus saberes, teorías, discursos y explicaciones. Esto sería de mayor comprensión con la aplicación de la
categoría de interpenetración, radicalizada por Luhmann, quien explica que un
sistema en interpenetración es un sistema compuesto por partes de otros sistemas que influyen sobre el sistema desde dentro y afuera.
Lugares de observación del territorio, laboratorios de aprendizaje y desarrollo
de proyectos donde el cambio no está determinado, el objetivo no es predecible y
el esfuerzo puede originar nuevos conocimientos o nuevos lenguajes (Figura 2).
Estos espacios intermedios entre las tres instituciones se pueden encontrar
viviendo el proceso, dialogando entre los diferentes tiempos, espacios y con los
diferentes profesionales.
Esto es posible mediante la reconstrucción de un discurso desde el conocimiento, con el interés por un saber compartido, un saber que fluye en lo interdisciplinar e interinstitucional y que se construye con el reconocimiento y la
participación de todas las personas implicadas. Dando oportunidad para pensar, oportunidad de pensarnos y analizar los mapas de vida y trayectoria de las
instituciones.
Es importante entender como fin el poder contribuir a una visión artística
de la educación y de la vida. Para ello, es clave utilizar la creatividad como herramienta de transformación. Poder buscar la topografía crítica desde el hacer
docente y sus lugares.
Es necesario que esta triada tenga una relación basada en la pedagogía colectiva, rizómatica y expandida. Pensar en ñas situaciones de enseñar/aprender
como una forma de arte colaborativa. Donde es importante generar la creación

Desarrollo

La entrevista cualitativa nos ha permitido la compilación de la información precisa ya que la persona que comunica coopera oralmente con la investigadora
en aquello que concierne a nuestro tema concreto, como dicen Fontana & Frey
(2005). Para Denzin & Lincoln la entrevista es “una conversación, es el arte de
realizar preguntas y escuchar respuestas” (Denzin & Lincoln, 2005: 643).
Nos atrevemos a indicar que la entrevista dentro de la investigación cualitativa es más íntima, y flexible, según Creswell citado por Hernández & Baptista
(2005). Las entrevistas cualitativas son abiertas, sin categorías preestablecidas,
de tal modo que los participantes puedan opinar sobre sus experiencias. En relación con esto, Alonso (2007) señala que:
(…) la entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre dos personas,
un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el
propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con
una cierta línea argumental, no fragmentada, segmentada, precodificado y cerrado
por un cuestionario previo del entrevistado sobre un tema definido en el marco de la
investigación” (Alonso, 2007: 228).

De tal modo que la entrevista cualitativa, tal como nos la planteamos y menciona Fernández (s. f.).
(…) es un modelo que propicia la integración dialéctica sujeto-objeto considerando
las diversas interacciones entre la persona que investiga y lo investigado. Se busca
comprender, mediante el análisis exhaustivo y profundo, el objeto de investigación
dentro de un contexto único sin pretender generalizar los resultados.

La entrevista tal como se ha planteado, establece un fluir original, sincero y
profundo de las experiencias y evocaciones de las personas a través de la presencia y persuasión de la investigadora, quien consigue, por medio de la descripción, absorber todo el patrimonio de sus diversos significados.
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de situaciones como contexto creativo y también asumir un compromiso social
compartiendo las experiencias.
Al explorar las posibilidades educativas de museo, universidad y escuela,
se entrecruzan distintos ámbitos de formación. En esta investigación se exploran las historias compartidas de nuestros profesionales expertos mediante las
entrevistas realizadas y se visibilizan los diferentes mapas sensibles tejidos y
encontrados. El resultado es un proceso de aprendizaje y de investigación fruto
de un viaje con las diferentes personas, con narrativas y tránsitos de vida.
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En los siguientes puntos se relata y triangula la información obtenida de
cada uno/a de los y las entrevistadas, desarrollando una exposición por preguntas planteadas. Al final de cada apartado, la investigadora, tras la aportación
de las personas expertas y tras una lectura detenida y cuidadosa de las transcripciones, se plantea una relación de ideas fuerza aportadas entre todas las
personas participantes que nos ayudan a centrar los nuevos enfoques en estas
interrogaciones que plantea esta investigación.
1.1 Ideas fuerza de los espaciones de inclusión e implicaciones educativas
entre museo, escuela y universidad. Necesidades y vínculos

En este apartado se recopilan las ideas fuerza que surgen de las entrevistas a
personas expertas de la relación entre museo, escuela y universidad buscando
los espacios de inclusión y las implicaciones educativas. Las necesidades y vínculos que surgen los mostramos en seguida.
Necesidades y vínculos entre museo, escuela y universidad:
— Construcción de relatos convergentes
— Romper con las herencias institucionales
— Realización de proyectos comunes hibridados y horizontales
— Creación de diálogos
— Desarrollo de propuestas educativas
— Simplificar los protocolos institucionales
— Desarrollar de propuestas sostenibles
— Implicar en procesos creativos
— Trabajar multidisciplinarmente e híbridamente y sumar en equipo
— Crear tejidos y nudos de relación
— Reforzar la vocación pública y de formación ciudadana
— Diversificar estrategias
Aprendizaje escolar y estrategias de motivación en el museo:
— Flexibilidad en las metodologías y los contenidos
— Encuentros, charlas y proyectos con el profesorado
— Dialogar, compartir y participar, clave de cambio
— Autoevaluación y reflexión
— Alentar la creatividad y el pensamiento crítico
— Facilitar la participación
— Salir del museo
— El arte como experiencia

Docentes y museos:
— El arte como herramienta fundamental en educación.
— Educación a través del arte
— El profesorado como buscador de ideas y de recursos en el museo
— Los museos como espacios de experiencia única
— El museo como generador de crisis docentes
— Diseño del rol del profesorado en el museo
— Romper con los prejuicios y las tipificaciones
— Generar vínculos y redes
— Motivación y participación por parte del profesorado
— Romper con las programaciones cerradas y repetitivas
— Negociación y mediación, espacios de comunicación
— Potenciar la formación en educación a través del arte en el profesorado
— Prácticas del profesorado en los museos
Formación del profesorado:
— Formación en gestión de contextos
— Realización de prácticas en el período de formación
— Formación en arte contemporáneo
— Investigación acción en las aulas
— Construir desde lo que apasiona y emociona, generación de proyectos
— Búsqueda de los talentos individuales
— Generación de espacios de aprendizaje diferentes
— Pedagogía rizomática y colectiva
— Empoderamiento
— Trabajar desde la visualidad contemporánea
— Deconstrucción del rol tradicional
— Renovar la idea de creatividad
Educadores y educadoras de museo:
— Saber escuchar y saber preguntar. Establecer diálogos
— Formación en dinámicas de grupo y gestión
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— Posibilidades narrativas del arte contemporáneo
— Espacio del museo como lugar de relación
— Expansión del currículum
— Complicidad con el entorno. Exploración de contextos.
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— Uso de la pedagogía en el museo
— Presencia de asignaturas en el ámbito universitario
— Promover la vertiente patrimonial y educativa
— Creación de Postgrados
— Orientación a los centros educativos
— Conectar la formación de titulados con las salidas profesionales
— Capacidad de adaptación a las necesidades de sus visitantes
— Generación de narraciones contemporáneas
— Flexibilidad y disposición a la colaboración
— Reconocimiento laboral
Espacios y dimensiones del museo:
— Búsqueda de espacios de transición, espacios intermedios
— Espacios que generen relaciones
— Espacios para experiencias colectivas, comunitarias y participativas
— Pensar en el cuerpo
— Adecuación de los espacios a las necesidades
— Replantearse los recorridos
— Búsqueda de recursos externos
— Establecer dialécticas de los espacios con sus lugares
— La ciudad como espacio del museo
— Compartir espacios con otras instituciones
— Diseño de los espacios desde una perspectiva educativa
— Repensar y crear nuevos espacios físicos
Herramientas de investigación en educación y museos:
— Patrones avalados por la comunidad científica internacional
— Conocer las investigaciones internacionales
— Paradigma de investigación-acción para mejorar los contextos
— Utilizar nexos institucionales
— Potenciar las herramientas tecnológicas
— Potenciar el trabajo en equipo y colaborativo
— Utilización de contrastes
— Grupos de investigación multi e interdisciplinares
— Romper las estructuras rígidas
— Buscar nudos de relación
— Utilizar metodologías emergentes
— Las artes como metodología

Conclusiones

El Rizoma entre escuela, museo y universidad se convierte en una máquina de
pensamiento colectivo, generando debates y conexiones continuas, con la participación de múltiples voces y disciplinas. Rizoma como “idea, plataforma de
encuentro libre y abierto para disfrutar cultivando el pensamiento vivo y crítico. Para inventar la realidad desde lo que somos“.
El reto creativo para vincular la escuela, el museo y la universidad es favorecer proyectos interinstitucionales y equipos profesionales con perfiles diversificados. Para ello es necesario un cruce entre prácticas y teorías. Es necesario
además promover nuevas prácticas escolares, museísticas y universitarias que
logren rastros y además promuevan huellas.
Es imprescindible un compromiso profesional y personal para dar respuesta
a las necesidades sociales y culturales de nuestra época. Así como la participación en la producción colectiva y la interacción entre personas durante el proceso de aprendizaje. Todo cambio también necesita la creación de roles profesionales diferentes, así como, la creación de grupos de trabajo interdisciplinares e
interinstitucionales.
Promover la educación a través del arte, la formación interdisciplinar y el
desarrollo de la capacidad humanista son unas de las estrategias que se proponen por parte de los profesionales expertos entrevistados. También plantean
utilizar un paradigma educativo con un enfoque más amplio, realizando renuncias a favor de lo diverso, lo interdisciplinar y lo diferente. Es decir, abrir la
puerta a la creatividad y promover estructuras de prosperidad. Ramón Gallegos
Nava (2005) argumenta que los sistemas educativos deben evolucionar en fun-
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Valores y actitudes que se fomentan en los museos:
— Experiencias transformadoras
— Pertenencia y apreciación de la propia cultura
— Alteridad en un mundo global
— Diversidad como potencia creativa
— Hibridación de culturas y aprendizajes
— Estimulación de choques cognitivos
— Interacción entre personas
— Educación en valores ciudadanos
— Generación de opiniones propias
— Acceso a la información, reflexión y análisis
— Fomento del espíritu crítico
— Respeto a la diversidad
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ción de la preparación integral del ser humano permitiendo una conciencia de
interdependencia y cooperación armoniosa para facilitar el avance hacia una
sociedad sustentable con un nuevo paradigma educativo holista; caracterizado
por cambios desde la fragmentación a la integridad, desde la uniformidad a la
diversidad, de lo simple a lo complejo, de lo unidimensional a lo multidimensional. Todo lo expuesto es necesario para generar nuevas culturas en las tres
instituciones: escuela, museo y universidad.
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Resumo: Este artigo aborda um projeto de de-

Abstract: The following article refers to an in-

sign de interiores, posto em prática a alunos do
12º Ano que frequentam a disciplina optativa
de Oficinas de Artes. Este projeto pretende
proporcionar aos alunos a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos no âmbito
do design e da arquitetura, tendo por base os
ideais estéticos de cada aluno, pretendendo
dar forma e comunicar através do design e do
objeto-maqueta e respetivo folder. Através do
desenho rigoroso e da elaboração de uma maqueta é pedido ao aluno que personalize o “seu
espaço”, utilizando as várias competências técnicas, estéticas e metodológicas inerentes ao
processo criativo, no ensaio de uma realidade
que se pretende única — o seu T0.
Palavras-chave: aluno / realidade / design /
arquitetura / desenho técnico.

terior design Project, fulfilled by students of the
12th grade for the elective class “oficina de artes”.
The project intends to give students knowledge
and pratical skills in the area of design and
architecture. It’s foundation is built upon each
students aesthetic beliefs and values in order to
best communicate through the design, mockup
and respective folder. Through rigorous design of
a prototype, the students were asked to customize
their “own space”, employing the different techniques, style cues and methods they have acquired
through creative thinking in order to bring to life
the portrait of their ideal “T0”.
Keywords: student / reality / design / architecture / technical drawing.
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Introdução

(…) já sei o que vou fazer!
Tenho as ideias todas na minha cabeça!
Afinal, não fiz o trabalho, não funcionou…
Para que é que isto serve?!

Estas são expressões recorrentes na prática do ensino das Artes Visuais.
A dificuldade não reside na criação ou emergência das ideias, perante uma
proposta desafiante. Reside, essencialmente, nos processos e nas metodologias
de trabalho. Como nos diz Gladwell (2011) não existem limites para o ser humano a não ser aqueles que ele imponha a si mesmo,
Qualquer pessoa que pratique por 10.000 horas qualquer atividade, torna-se excecional nela.

A (dita) habilidade ganha-se com (muito) trabalho e prática, daí a importância
das pedagogias no ensino da arte, da persistência e do empenho. A “fórmula” da
criatividade: 1% de inspiração + 99% de transpiração, ganha, aqui, todo o sentido.
As práticas metodológicas aplicadas no ensino da Arte devem estimular a criatividade natural dos alunos, desenvolver a interação destes com o material, instrumentos e procedimentos variados, construindo uma relação de autoconfiança
e de maior aproximação à realidade. Mas estes processos carecem de tempo, de
maturidade e de trabalho. Na interpretação de Fernando Azevedo (1931:75) no seu
livro A Escola Nova e a Reforma, aprender a ver, e a observar, é a arte de mais difícil aprendizagem e condição essencial a atividades inteligentemente orientadas.
O ensino da Arte estimula a criatividade natural dos alunos, contribuindo
para compreensão do novo, do inédito e do imprevisível e propicia o desenvolvimento do pensamento artístico.
Como nos expõe Teresa Amabile (1996) no seu livro Creativity in Context,
A semente da criatividade já se encontra na criança: o desejo e o impulso de explorar,
de descobrir coisas, de tentar, de experimentar modos diferentes de manusear e
examinar os objetos. Enquanto crescem, as crianças vão construindo universos
inteiros de realidade em suas brincadeiras.

O desenvolvimento do pensamento artístico envolve, na sua base, a análise
e a reflexão sobre as formas da natureza e as produções artísticas individuais e
coletivas de várias culturas e épocas, mas não descura a utilização sistemática
de procedimentos metodológicos que permitam obter respostas a necessidades
criadas natural ou artificialmente.
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Figura 1 ∙ Interior da Maqueta dando
ênfase ao pormenor estético na parede. Escola
Secundária Miguel Torga Fonte:
Prof. Maria Luísa Duarte
Figura 2 ∙ Planta fornecida aos alunos para
estudo. Fonte: Prof. Maria Luísa Duarte.
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Figura 3 ∙ Conjunto de maquetas em kapaline.
Escola Secundária Miguel Torga. Fonte: Prof.
Maria Luísa Duarte
Figura 4 ∙ Vista Superior de uma das maquetas.
Escola Secundária Miguel Torga. Fonte: Prof.
Maria Luísa Duarte
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A utilização de uma metodologia projectual desenvolve no aluno a capacidade de criar, descobrir e aprender a compartilhar (e partilhar) experiências,
desenvolvendo a imaginação de modo mais substancial.

É neste contexto que o projeto aqui apresentado se insere. Trata-se de um
projeto de Design de interiores, desenvolvido na disciplina de Oficinas de Artes
ao 12º ano, que permite ao aluno desenvolver conteúdos diversificados, desde
o desenvolvimento da ideia/ projeto à sua concretização tridimensional (á escala) partindo duma rigorosa e refletida organização/intervenção espacial, não
descurando o estudo de materiais, técnicas e processos de valorização estética
e funcional. A visibilidade do trabalho desenvolvido é consubstanciada na realização de um “folder” promocional.
Segundo o programa da disciplina, da Direção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, Ministério da Educação, 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.

O desenvolvimento dos projetos supõe, naturalmente, uma sequência organizada e metódica ou metodológica de trabalho, sujeita a uma evidente metodologia projetual. Num projeto a desenvolver, independentemente da sua natureza, a dúvida, a discussão e a partilha são fundamentais, senão no avanço do
projeto, pelo menos na sua diversidade de respostas e evidente riqueza.
Enquadramento do tema: O teu T0, Projeto de Design de Interiores

Os seres humanos são providos de criatividade e têm a capacidade de aprender
e de ensinar. Tem a capacidade de ver a arte como uma expressão que faz parte
do universo cognitivo e afetivo de cada um, pois esta revela o que sentimos e
pensamos quando trabalhamos com ela. Pode ser associada a uma reelaboração da realidade, pois cada pessoa vê e interpreta de maneira diferente e a (re)
constrói usando formas, ritmos, linguagens e elementos diversos.
Todos sabemos que a arte é vista e sentida de formas diferentes quer seja por
crianças, quer seja por adultos. Lowenfeld & Brittain (1970) ressaltam que a arte:
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Cada um de nós, combinando perceção, imaginação, repertório cultural e histórico,
lê o mundo e o reapresenta à sua maneira, sob o seu ponto de vista, utilizando formas,
cores, sons, movimentos, ritmo, cenário[...] (Martins, 1998:57).
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[...] para o adulto, ela está usualmente associada à área da estética, da beleza externa.
Para a criança, a arte é algo muito diferente e constitui primordialmente, um meio de
expressão. [...] A criança é um ser dinâmico; para ela, a arte é uma comunicação do
pensamento.[...]

Deste modo, podemos afirmar que a arte pode ser associada a qualquer
atividade que venha a ser executada no processo de ensino aprendizagem. Os
projetos artísticos podem revelar muitas coisas, desde o desenvolvimento da
capacidade criativa de um aluno, até a exteriorização dos seus desejos, além da
simples imagem, ou do produto confecionado.
Ao realizar qualquer trabalho o aluno deposita ali sua visão de mundo, os
seus desejos e anseios, pois para estes a arte é um meio de comunicação, tanto
consigo mesma, como com o meio que o rodeia.
E é neste contexto artístico que o projeto de design de interiores | O teu T0
surge, como forma de liberdade de expressão artística.
Como Holm (2004:160) afirma:
Uma tarefa criativa brilhante é aquela que faz o aluno pensar para além dos limites
dados, ou quebrar as fronteiras.

Quebrar fronteiras é o pretendido com este projeto, visando o desenvolvimento da sensibilidade e da consciência crítica, mediante a mobilização do
aluno para os conteúdos específicos das diferentes áreas das artes. Pretende fomentar a capacidade de manipulação sensível e técnica dos materiais, dos suportes e dos instrumentos e fortalecer a capacidade espacial através do desenho
técnico, utilizando um conhecimento prévio das medidas e escalas standard.
Tendo por base os ideais estéticos de cada aluno, este projeto pretende dar
forma e comunicar através do design e do pormenor. (Figura1)
É pretendido, com este exercício, despertar no aluno ideias dinâmicas que o
levem a pensar em todas as possibilidades de uso dos materiais, experimentando, explorando, criando e sugerindo novas comunhões entre teoria e prática.
A planta base é única e, portanto, igual para todos, proporcionando uma
equidade de oportunidades.
Numa área total de 70 m2, e a uma escala de 1:50 cm é pedido aos alunos, na
proposta de trabalho, a realização de esboços e esquissos, organizando o espaço
como se fosse o seu espaço habitacional (numa situação de verdadeira independência), com zona de dormir, zona de refeição, zona de trabalho, arrumação,
etc. (Figura2)
São-lhes fornecidas as medidas base das paredes exteriores e interiores, das
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Figura 5 ∙ T0 remodelado/personalizado.
Escola Secundária Miguel Torga. Fonte:
Prof. Maria Luísa Duarte
Figura 6 ∙ Design de interiores de uma das
maquetas. Escola Secundária Miguel Torga.
Fonte: Prof. Maria Luísa Duarte

448
Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

Figura 7 ∙ Folheto informativo sobre a maqueta.
Escola Secundária Miguel Torga. Fonte:
Prof. Maria Luísa Duarte
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portas e dos móveis de cozinha e solicitado para representar rigorosamente o
mobiliário necessário, tornando o espaço funcional, original e, sobretudo, com
um toque pessoal.
A expressão, o mundo é um T0, pode aqui ganhar relevo. Constrói o mundo á
tua medida. Todas as opções assumidas contribuirão para a definição do habitat de
cada um dos alunos, identificativo do perfil de cada um enquanto “pessoa artista”.
Este tipo de projeto permite desenvolver conteúdos diversificados e intervir
artisticamente no espaço, como se pretende nas finalidades da Arte e da disciplina de Oficina de Artes em particular, através da realização de uma maqueta
à escala 1:20 (Figura3)
A maqueta ou representação tridimensional de um objeto em escala reduzida, com a função artística, de estudo e de planeamento, proporciona ao observador adaptar-se ao objeto através do seu manuseamento e visualização (Figura 4, Figura 5, Figura 6).
São diversos os recursos didáticos disponíveis para a mediação do processo
de ensino/aprendizagem de um projeto de design, cada um com suas especificidades de uso e elaboração. A utilização de catálogos em suporte de papel ou
online, a medição de objetos reais e a utilização da representação técnica permitem adaptar soluções e propostas.
Para além da clássica representação técnica: planta e alçados, os alunos experienciaram outras formas de visualização tridimensional em aplicações de
fácil resolução disponíveis online, de modo a permitir-lhe uma maior consciência real do espaço e da forma como optaram a sua organização.
A ultima etapa do projeto engloba a realização de um folheto publicitário sobre o espaço desenvolvido, onde se incluem uma memória descritiva ilustrada
com fotografias da maqueta. (Figura7)
Esta experiência pretende (re)criar uma situação real, simuladora de uma
prática do mundo do trabalho, do atelier. Afinal, tratam-se de alunos do 12ºano,
a concluir um ciclo de estudos que pretendem (alguns) prosseguir estudos no
campo da Arquitetura e do Design.
Ajudar os alunos a desenvolver relações de auto-expressão nos seus projetos e produções auxiliando-as e motivando-as, não significa que estamos a criar
futuros artistas, mas sim que estamos a favorecendo e a desenvolver o seu processo de desenvolvimento intelectual e artístico.
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Conclusão

Cabe ao professor entender, estimular e criar um ambiente que possibilite observar cada atividade. E sobre as suas intervenções, é importante a clareza dos
objetivos, definindo temas, técnicas e limitações do projeto e naturalmente, a
sua avaliação. Cada projeto deve ser entendido como a construção de uma realidade visível, fatia de um todo que é o mundo das ideias e por conseguinte dos
projetos. A dificuldade reside, muitas vezes, na limitação ou enquadramento do
projeto: o que se pretende? como fazer?...até onde ir?…
Fatores temporais e materiais, são muitas vezes, definidores do grau de sucesso do projeto, o que significa que a gestão dos recursos não foi devidamente
contemplada. Mas a gestão do fator tempo, depende essencialmente do aluno,
porque na responsabilidade do professor cabe a calendarização e a definição de
etapas que possibilitem uma maior consciência do tempo disponível. A utilização dos materiais deve ajustar-se racionalmente ás opções (individuais) tomadas e nunca ser um entrave na conclusão do projeto, em virtude dos seus custos
ou aquisição tardia.
Uma boa ideia só pode ser considerada uma boa ideia quando levada á prática com sucesso.
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Resumo: Neste artigo pretendemos demons-

Abstract: This paper aims at showing the ways in

trar como o Laboratório de Conservação e
Restauro da Licenciatura de Escultura da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa participa e envolve os alunos que nos visitam, dando-lhes a conhecer a matéria-prima,
o gesso, de que são feitas as esculturas que se
encontram em reserva, a sua história e função,
e também o processo como as esculturas foram
executadas e como se fazem os múltiplos.
Palavras-chave: Património / moldes / gesso
/ conservação e restauro / Envolvimento.

which the Restoration and Conservation Laboratory of the BA in Sculpture of the Faculty of
Fine Arts of the University of Lisbon engages with
visiting students. The strategy involves showing
them the raw material that the sculptures in the
reserve are made from — plaster –, its history and
function, as well as how sculptures and replicas
are made.
Keywords: Heritage / moulds / plaster / restoration and conservation / involvement.
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Uma colecção
universitária: da matériaprima ao seu conhecimento
interdisciplinar, do pré-escolar ao secundário
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1. Introdução
Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.
— Benjamin Franklin

Na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa realizam-se vários
eventos que proporcionam o envolvimento de crianças do pré-escolar ao secundário, quer através de visitas de estudo ao edifício, onde adquirem conhecimento das obras que se encontram expostas e da reserva de escultura, quer
através da experiência do Verão na Universidade de Lisboa, que durante uma
semana proporciona aos alunos do secundário uma experiência única: através
da oferta das diversas áreas de ensino, professores preparam actividades de
modo a tirarem máximo partido do conhecimento.
Fora da concepção tradicional de ensino, numa aprendizagem não-formal,
interagem e são envolvidos na preservação e conservação de obras deste acervo. A transmissão de conhecimentos básicos estabelece uma ponte com a educação artística e cultural — o património como meio de aprendizagem e como
forma de educação cívica, pois também ficam com a percepção dos riscos a evitar e as noções de uma primeira limpeza. Têm uma participação activa, num
contacto directo usando todos os sentidos para preservar o património.
2. Matéria-prima: O gesso

É importante dar a conhecer, explicar e demonstrar o que é e como se forma
a matéria-prima — o gesso. A gipsita e /ou o Aljez, nome espanhol, é a rocha
mineral de onde provém o gesso, normalmente chamada de pedra de gesso.
É uma rocha de origem sedimentar, cresce num sistema monoclínico e pode
apresentar várias cores (desde o branco ao amarelo, vermelho, castanho ou até
mesmo incolor — translúcido). O pó de gesso é uma matéria que resulta de uma
cozedura moderada de pedras gipsosas, em fornos contínuos ou intermitentes.
Em primeiro lugar, durante as nossas actividades, mostramos as diversas
formas que a rocha de onde deriva esta matéria pode ter, como se pode ver na
figura 1, e numa demonstração muito primária mostramos o mineral a transformar-se em pó, de modo a fazer ver que a matéria-prima que chega às salas de
aulas sofreu uma transformação e que inicialmente era uma pedra de diferentes naturezas e reacções.
Com explicações muito focadas e diferenciadas, em função das idades compreendidas dos alunos que nos visitam, a elucidação da utilização do gesso vai
da mais simples à mais complexa: com as crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo,
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pretendemos o reconhecimento das rochas que se transformam num pó que
permite a construção de pequenos trabalhos manuais; com os do secundário,
fazemos a demonstração da divulgação da arte no século XIX através das esculturas em gesso, numa Europa em crescimento mas que ainda não tinha internet. A admiração por parte dos alunos é imediata, pois o que para eles hoje
é um dado adquirido, até com a possibilidade de visitar museus virtualmente,
não acontecia naquele tempo.
O ensino-aprendizagem passa por um processo educativo onde o despertar
de conteúdos do nosso dia-a-dia fomenta nos alunos questões, desenvolvendo
um pensamento próprio: porque é que foi o gesso o material eleito para as réplicas das obras mais emblemáticas da escultura clássica? Onde podemos usar o
gesso? A explicação percorre o nosso dia-a-dia, desde o revestimento das paredes das nossas casas ao molde da dentição, ao tratamento de um braço fracturado, como fonte de cálcio e enxofre para plantas e/ou para o controlo de toxicidade dos solos, revelando como o gesso está constantemente presente.
Mas aqui, na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, concentramo-nos na colecção de esculturas em gesso e como podemos preservar, conservar e restaurar estas esculturas para que continuem a servir o ensino como
modelos nas três belas artes — o desenho, a pintura e a escultura.
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Figura 1 ∙ Diversas tipologias de minerais de onde
deriva o gesso. Fonte: própria
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Figura 2 ∙ Exemplo de uma oferta como ferramenta de extensão do exercício
na educação artística. Fonte: própria
Figura 3 ∙ Exemplo da utilização da oferta com uma pintura com influência de
Miró. Fonte: própria
Figura 4 ∙ Gustavo de 7 anos em frente à escultura Vénus de Milo ao tentar
perceber como seriam os braços inexistentes. Fonte: própria
Figura 5 ∙ Desenho do Gustavo com a proposta da posição dos braços num
desenho com a representação da Vénus de Milo. Fonte: própria

[…] agentes ativos e criativos, construindo, a partir da resolução autónoma de
situações problemáticas, o conhecimento, que, sendo derivado dos seus interesses e
necessidades, torna-se verdadeiramente significativo, permitindo-lhes desenvolver e
consolidar competências ‘no’ e ‘para o’ seu contexto vivencial, assegurando-se, desta
maneira, o sucesso de todos. (Formosinho, Boavida & Damião, 2013: 229)

Temos como objectivo, com estas actividades, usar a educação pela arte,
pois esta última “deve ser a base da educação”. (Read, 1958:13) Como João
Paulo Queiroz indica, “os materiais à espera de serem utilizados, os processos
experimentados, as vivências significativas e sentidas” são oportunidades que
possibilitam a diferença no ensino. (Queiroz, 2016:13)
Interagindo com as crianças num desafio criado pelo Laboratório de Conservação e Restauro, pedimos ajuda para descobrirem como seriam os braços
da escultura Vénus de Milo, garantindo a atenção e o interesse do aluno, ao
mesmo tempo que, neste diferente e informal contexto de aprendizagem, ganham uma visão da arte.
Como refere Margarida Calado,
[…] 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,
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Nestas idades, o local onde aprendem, a escola, é o espaço onde iniciam uma
aprendizagem concreta e sistemática. Contudo, o acesso a outros espaços permite o contacto directo com outras realidades, neste caso a arte, ganhando e
prendendo o interesse das crianças, contribuindo assim para um enriquecimento do conhecimento.
Com a visita dos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo à Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, pretendemos, através de cenários criados
pelas próprias colecções universitárias, como é o caso da escultura e pintura,
desenvolver um novo mecanismo pedagógico e artístico, recorrendo a várias
áreas da coluna vertical da instituição (escultura, pintura, ciências de arte e património e design de equipamento), proporcionando uma nova experiência de
aprendizagem aos pequenos aprendizes, em “ambientes autênticos, de prática,
a que se deve imprimir um carácter lúdico, divertido, agradável, para, assim se
sentirem envolvidos e motivados”. (Formosinho, Boavida & Damião, 2013: 229)
Com esta experiência ainda em curso, pretendemos avaliar como o professor/conservador-restaurador no contexto artístico consegue possibilitar que
estas pequenas crianças se tornem
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3. Pré-escolar e 1º ciclo
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Figura 6 ∙ Ana Rita, aluna do 3º ano de Escultura e do
Laboratório de conservação e restauro, a explicar como se
encaixa a mão ao braço, numa escultura representativa de um
dos filhos de Laocoonte. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Gustavo a experimentar a encaixar a mão no
braço. Fonte: própria.
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Figura 8 ∙ The-Heritage-Cycle-from-Simon-Thurley (Joshi, 2012).
Fonte: https://www.researchgate.net/303333947_fig3_
Figure-5-The-Heritage-Cycle-from-Simon-Thurley-Joshi2012
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desenvolverá o espírito crítico, criará laços afectivos com o património cultural e
artístico e conduzirá ao respeito pelo mesmo. (Calado, 2016:21)

Através da observação da escultura, têm a experiência crítica de desenhar
e sugerir como seriam os braços (Figura 4 e Figura 5). Os desenhos, para além
de obras artísticas, são um meio de comunicação e de registo, onde podemos
observar a evolução da criança, à medida que vai crescendo e amadurecendo o
seu poder de observação e crítica.
De modo a estender o exercício criativo fora da faculdade, oferecemos às crianças uma lembrança: através da área de design de equipamento, recortámos o perfil da escultura em estudo, tendo sido o material escolhido o contraplacado, com
o padrão de quadrícula como a parte da frente, que posteriormente foi revestido
com gesso recriando uma tela (Figura 2). O intuito é que esta oferta seja utilizada,
já dentro da instituição das crianças, como um prolongamento da educação artística e como suporte de pintura, consoante o programa dos educadores (Figura 3).
Outro exercício realizado durante a visita à reserva escultórica da faculdade
permite que os alunos aprendam como se encaixam as mãos e os braços das esculturas, estendendo a experiência artística aos próprios alunos. Assim, aprendem como eram construídas as esculturas: em pequenas partes, depois unidas através de cunhas, como se de um puzzle se tratasse (Figura 6 e Figura 7).
4. O Verão da Universidade de Lisboa

Na experiência do Verão na Ulisboa aplica-se uma pedagogia integrada, os alunos saem com um testemunho de saber-fazer, sensibilizados sobre o processo
de criação e com um exemplar realizado pelos próprios. Ficam com a noção da
dificuldade na realização de múltiplos através de moldes (Figura 9), da limpeza
mecânica muito morosa (Figura 10) e de como se pode tornar efémera esta arte
se não se conservar. É cada vez mais importante encorajar a presente geração
para cuidar e olhar pelo património.
Com esta tomada de consciência sobre a importância do património escultórico em gesso, os alunos são os protagonistas numa intervenção de conservação e restauro: uma experiência lúdica, criativa e expressiva transmitindo
ensinamentos, valores, disponibilizada de uma forma diferente, saindo da comodidade da escola, passando fronteiras da aprendizagem.
Como conservadora-restauradora/professora, ensino a conservar o património mas também a valorizá-lo: o entrar in loco na reserva de escultura com
obras com 180 anos, passear pelo passado gera um plano de estímulo à educação artística e cultural.
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Figura 9 ∙ Demonstração da realização de um molde
in situ — na reserva, através do molde de impressão.
Fonte: própria
Figura 10 ∙ Limpeza mecânica a uma das esculturas do
acervo escultórico por parte dos alunos do secundário.
Fonte: própria
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Dentro deste programa, usamos uma colecção científica como ferramenta
de formação, tendo-se uma acção cultural num processo triangular: a escolha
da intervenção do workshop no contexto patrimonial, para uma difusão da cultura, ganhando consciência do peso da memória.
Esta aprendizagem in loco roda o ciclo do Património de Simon Thurley (Figura 8), em que num curto espaço de tempo começam primeiro por desfrutar da
arte numa diversão pedagógica, passando para a compreensão da sua criação e
do seu propósito e mensagem, que leva à sua valorização, acabando por querer
cuidar do Património.
5. Conclusão

Nestas actividades, que reúnem a relação escola-faculdade através de colecções
universitárias, o professor interlocutor nas visitas, através da interacção com os
alunos e da forma como transmite a informação, influencia o processo de ensino-aprendizagem. O professor, ao identificar-se com a mensagem que transmite, de
uma forma geral motiva e sensibiliza para o ensino os alunos que se iniciam nesta
educação. É importante criar expectativas, envolvê-los no trabalho, demonstrando que a sua contribuição é fundamental e importante para a preservação, conservação e restauro, de forma a influenciar e originar uma nova atitude face à arte.
Deste modo, estamos a ir ao encontro dos objectivos da educação artística,
na medida em que através de práticas em grupo estimulamos a criatividade,
fomentando novas práticas artísticas, promovendo o conhecimento de várias
áreas que juntas contribuem para estimular e desenvolver novas formas de comunicar e olhar o património.
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Resumo: O Sarau das Artes é um projeto cons-

Abstract: The “Soirée of Arts” is a project built

truído através da iniciativa dos alunos do Curso
de Artes Visuais em conjunto com a ajuda dos
professores. Nele são desenvolvidos transversalmente conteúdos de diferentes disciplinas
e valores educativos que contribuem para uma
melhor formação do cidadão e do aluno. O
sarau está integrado na Festa da Comunidade
Educativa que se realiza todos os anos na escola, sendo resultado de muito do trabalho e
progresso alcançado pelos alunos até então. A
criatividade, o esforço, o trabalho em equipa,
e essencialmente a motivação constituem um
dos principais fatores deste projeto.
Palavras chave: formação / educação / projeto / artes e cidadania.

through the initiative of the students of the Visual
Arts Course together with the help of the teachers. In it are developed transversally contents of
different disciplines and educational values that
contribute to a better formation of the citizen and
the student. The “soirée” is part of the Educational Community Feast held every year in school,
and is the result of much of the work and progress
achieved by the students up to that time. Creativity, effort, teamwork, and essentially motivation
are one of the main factors in this project.
Keywords: formation / education / project / arts
and citizenship.
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Introdução

No Sarau das Artes, participam todos os alunos do curso de Artes Visuais, do
10º ao 12º ano. O objetivo, em específico do departamento de Artes, recai sobretudo na cooperação coletiva entre as turmas do curso de artes visuais. O propósito é criar algo visualmente artístico e que transmita um conceito, de acordo
com o tema estipulado pela escola para o ano decorrente “Deixa-te surpreender por esta história”. As Artes optaram por seguir o subtema “(IN)JUSTIÇA deixa-te surpreender pela história da Humanidade”, explorando vários temas/
problemas da atualidade; abordando o progresso da humanidade, a parte justa
e injusta, e fazer um balanço entre estas, deixando uma mensagem de apelo
para um mundo melhor.
Em suma, e relativamente à organização, existem grupos de trabalho - coreografia, vídeo, cenários e fatos/disfarces – compostos e formados pelos alunos dos diferentes anos, no qual as várias dimensões curriculares são trabalhadas e as relações pessoais são estabelecidas e reforçadas, permitindo a troca de
ideias, experiências e conhecimentos.
1. A Festa da Comunidade Educativa e o Sarau do Colégio do Amor
de Deus (CAD)

O Colégio do Amor de Deus é uma escola católica que visa promover a formação
pessoal no sentido cristão da vida. Os seus objetivos principais recaem sobre a
promoção do sentido de justiça e compromisso solidário para o bem comum; a
promoção de hábitos de trabalho individual e em grupo; o desenvolvimento da
capacidade intelectual do aluno; a valorização da criatividade e espírito crítico;
a criação de um clima de acolhimento, confiança e segurança e o acompanhamento e orientação do aluno nas suas capacidades e limitações. Neste sentido,
a Festa da Comunidade Educativa, reforça muitos destes objetivos e valores
que são propostos e previstos trabalhar e desenvolver com os alunos.
O tema do ano “Deixa-te surpreender por esta história” desafia a refletir, a
partilhar e a concretizar um conjunto de atividades que ajudam a crescer o aluno em várias dimensões. Todas as atividades têm um carácter solidário, já que
os fundos angariados revertem na totalidade para a Campanha de Solidariedade deste ano – ajudar uma escola.
A Festa da Comunidade Educativa realiza-se todos os anos, durante o 2º
período do tempo escolar, e é a festa que reúne muitas das competências, progressos e trabalhos até então realizados e desenvolvidos pelos alunos e professores. Tem a duração de dois dias, no qual o primeiro dia corresponde ao chamado “Sarau”, que ocorre normalmente numa sexta-feira à noite; destinado a

2. O Sarau das Artes

O Sarau das Artes já é habitual e reconhecido pela originalidade e criatividade do conceito, das performances, dos fatos, dos vídeos e cenários produzidos.
Todos os alunos inscritos no curso de artes (do 10º ao 12º ano) participam - é
uma “regra”! Tudo é desenvolvido por eles e trabalhado em aula – os conceitos,
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apresentações, danças, teatros, performances dos diferentes anos escolares e
departamentos criados e ensaiados pelos próprios alunos em conjunto com a
ajuda dos professores. No segundo dia, no sábado adjacente, realizam-se atividades, experiências em laboratório e projetos apresentados para o público em
geral, familiares e amigos. Toda a comunidade escolar participa de acordo com
o seu ano escolar e área de interesse.
Estes dias festivos são muito importantes para a maioria dos alunos e professores porque previamente requerem todo o interesse, motivação, dedicação
e trabalho para a realização de todas as apresentações, atividades, exposições e
dinâmicas envolvidas. Durante o tempo de preparação e ensaios, a maioria dos
alunos tem um contributo bastante positivo e ativo junto do público e colegas, favorecendo o bom ambiente e divulgação da missão e visão da escola. A participação de cada um apela à responsabilidade e ao desenvolvimento de várias capacidades (ocultas no currículo) que ajudam à formação e construção do indivíduo.
Neste sentido, na sequência de estudos feitos em 53 escolas do Canadá sobre os conceitos de arte e o ensino (PROACTA - Personally Relevant observation
about Art Concepts and Teaching Activities), as teorias construtivistas acreditam
que os estudantes são participantes mais ativos do que passivos no processo de
aprendizagem; e que estes são construtores do conhecimento no qual contribuem
para o significado das aulas e das suas experiências (Fosnot, 1989; Grauer:77).
Grauer afirma que ensinar não significa transmitir o máximo de informação
que se pode. Num dos estados do Canadá (British Colombia), todas as áreas do
currículo seguem 3 princípios construtivistas: ensinar requer a participação do
aprendiz; a aprendizagem é feita de diferentes maneiras uma vez que as pessoas são diferentes, assim como a sua avaliação; e a aprendizagem é um processo individual e social que contribui em muito para a construção do conhecimento e do significado deste.
Deste modo, a possibilidade de integração quer no Sarau (sexta-feira), quer
na festa da comunidade educativa (sábado) permite ao aluno complementar
a sua aprendizagem e atribuir-lhe um significado mais profundo às matérias e
conteúdos que aprende em sala de aula. Uma vez que muitas destas matérias são
depois apresentadas e dadas a conhecer pelos próprios alunos a outros colegas.
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ideias, edição de imagem e audio. Os grupos são compostos a partir das aptidões e competências de cada um, independentemente do ano escolar em que
se encontram. Existem coordenadores que orientam cada grupo de trabalho.
Tudo o que é desenvolvido faz parte do processo de avaliação. Realçando para
facto de que, para cada ano, são estabelecidos diferentes níveis de exigência e
de esforço, coexistindo uma partilha de pensamentos/ conceitos/ técnicas benéficas para ambas as partes.
Esta performance requer, em geral, muito investimento e trabalho por parte dos alunos e da professora de desenho (que é também coordenadora do departamento de artes). A ela se deve muito do bom trabalho desenvolvido e dos
excelentes resultados alcançados pelos seus alunos. Não descurando o papel de
outros professores no processo de toda esta produção, que também contribuem
com o melhor que podem.
O Sarau das Artes permite a cada aluno partilhar as suas ideias, conceitos e
explorar a criatividade a vários níveis. Existe uma transversalidade que ocorre
entre disciplinas e na cooperação entre diferentes professores, de diferentes
anos escolares (Português, Oficina de Artes, Desenho, Inglês, Educação Musical e Educação Física). É um projeto ambicioso que a cada ano aumenta as
expetativas do público que assiste.
A cooperação entre colegas, a partilha de interesses e capacidades, troca de
informações e conhecimentos engrandece muito a formação de cada aluno, individual e social. Em suma, é desenvolvida a capacidade de liderança que se
evidencia em determinados alunos para a gestão de grupos e conflitos. A autonomia, iniciativa, participação e dinamismo são fundamentais para que o projeto Sarau das Artes se desenvolva e reflita o espírito e aprendizagem que se vive
nas Artes, e no ensino que se experimenta no Colégio também.
Sendo que o tema adotado este ano (para as Artes) é a “(in)justice”, a estrutura, coreografias, cenários e músicas foram criados para refletir determinados
aspetos ligados a este valor moral.
A organização começa pela professor de Desenho, pelos coordenadores de
cada grupo de trabalho, compostos por alunos de cada ano. Os grupos de trabalho dividem-se em: músicas, coreografia, cenários e vídeo, sendo que os fatos
são da responsabilidade de cada um.
2.1. Músicas

Todos os anos, habitualmente nos cursos de artes existem sempre alunos com
aptidões musicais dotadas e muito evidentes. Deste modo, estes alunos costumam participar no sarau interpretando músicas alusivas ao tema a expor. As

2.2. Coreografias

Este grupo de trabalho é o que envolve a maior parte, ou até mesmo todos os
alunos das diferentes turmas; a Figura 2 ilustra um dos grupos composto por
alunos dos diversos anos.
No grupo de trabalho das coreografias estiveram responsáveis seis alunas,
três do 12º ano e três do 10º ano, e uma aluna do 11º ano. Inicialmente juntaram-se as coordenadoras (também elas com aptidão, vontade e interesse pela
dança), definiram os temas que iriam tratar nas suas coreografias (violência doméstica, guerra, etc.), e construíram passos e dinâmicas para posteriormente
ensinarem aos restantes colegas.
Os ensaios começam idealmente um mês antes, com principal foco nos quatro dias que antecedem o dia do espetáculo. Também em conjunto com as outras turmas, dos outros anos e cursos, é elaborado pelos coordenadores do ciclo
um mapa de ensaios, com horas e locais disponíveis para cada grupo ensaiar;
para que não existam sobreposições e/ou confusões dispensáveis.
2.3. Cenários

Os cenários são desenvolvidos também pelos alunos (Figura 3), com a principal ajuda da professora de oficina de artes e de desenho. São criados e pensados de acordo
com as dinâmicas e organização das coreografias em palco (Figura 4). A sua presença tem um importante papel na leitura visual da performance e envolvente da mensagem a transmitir ao público/ espetadores, como se pode observar na Figura 5.
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músicas são selecionadas em conjunto, no qual os alunos e a professora concedem a sua opinião e propõem também as que lhes pareçam mais adequadas e
de acordo com a maioria.
As músicas são gravadas previamente para não haver falhas ao vivo, como
foi verificado já em anos anteriores.
Neste Sarau das Artes, este ano, participaram a cantar sete alunos, três dos
quais frequentam o 12ºano, uma aluna do 11º ano e três alunos do 10ºano. Podemos ver alguns deles na Figura 1.
As músicas escolhidas para o tema da injustiça remetem para outros subtemas como a religião, a descriminação racial, o stress da atualidade, a violência
doméstica, a paz, as relações humanas e as principais notícias marcadas ao longo dos tempos. O encadeamento das músicas, este ano, foi alterando entre sons
alusivos às guerras/ tranquilidade, etc., e as músicas cantadas pelos alunos.
Durante a prestação dos cantores, todos os outros alunos, divididos em grupos, interpretam através de uma coreografia o tema escolhido para o momento.
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Figura 1 ∙ Alunos a cantar durante o Sarau. 21 Maio 2017.
Fonte: Anaís Almeida.
Figura 2 ∙ Coreografia discriminação racial e dos direitos
humanos. Fonte: Anaís Almeida.
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Neste grupo ficaram responsáveis seis alunos, dois de cada ano escolar (10º,
11º e 12º anos).

2.5. Fatos

Em geral, os fatos ou adereços a utilizar durante a performance do sarau são
produzidos pelos alunos na disciplina de oficina de artes (para os alunos do
12ºano) e em casa ou na escola, para os restantes que não frequentam ainda esta
unidade curricular. São pensados e criados especificamente para o momento do
sarau em que participam.
Este ano, os fatos partiram de uma base igual para todos, por se pretender
retratar um mundo onde cidadãos são iguais (fato preto completo para todos),
mas diferentes (cada aluno tinha cosido ao mesmo duas fitas fluorescentes, forma e cor à sua escolha) interagem entre si (Figura 1 e Figura 2).
2.6. Ação, realização e aplicação

Todo o processo envolvido para o espetáculo do Sarau se trabalha posteriormente na disciplina de desenho. Os alunos são propostos a fazer cartazes alu-
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2.4. Vídeo

Os vídeos são parte constituinte de todo o espetáculo, do início ao fim. São criados, gravados e editados pelos alunos, incentivando a autonomia e gestão de
trabalho, a troca de ideias, de conhecimentos e exploração de novas técnicas e
meios entre colegas.
Neste grupo de trabalho estiveram responsáveis seis alunos, três do 10º e 12º
anos respetivamente. Também eles alunos que por iniciativa se propuseram a
coordenar e a produzir os vídeos correspondentes a cada momento e partes das
músicas do sarau.
Para a produção gráfica dos diferentes vídeos os alunos recorreram à gravação de momentos encenados pelos colegas, à utilização de imagens e cortes de
vídeos sobre notícias marcantes e à edição dos mesmos juntamente com grafismos criados por eles próprios. Durante todo este processo existe uma orientação e propostas de novas ideias a debater para uma melhor construção do vídeo
pela professora de desenho.
O resultado final tem um grande impacto na plateia, uma vez que complementa, assim como os cenários, o focos principal da mensagem a transmitir: a
(in)justiça. É possível observar na figura 6 e 7 o reforço visual à coreografia executada. Existe uma maior consistência em todo o trabalho que está a ser concebido em palco.
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Figura 3 ∙ Processo de trabalho para a construção dos cenários.
21 Maio 2017. Fonte: Mónica Bessa.
Figura 4 ∙ Processo de trabalho para a construção dos cenários.
21 Maio 2017. Fonte: Mónica Bessa.
Figura 5 ∙ Aplicação dos cenários em palco. 21 Maio 2017.
Fonte: Anaís Almeida.
Figura 6 ∙ Captura de imagem de vídeos produzidos pelos
alunos. Fonte: grupo de trabalho responsável pelos vídeos, alunos
do Colégio do Amor de Deus, Sarau das Artes, Abril 2017.
Figura 7 ∙ Captura de imagem de vídeos produzidos pelos
alunos. Fonte: grupo de trabalho responsável pelos vídeos, alunos
do Colégio do Amor de Deus, Sarau das Artes, Abril 2017.

Conclusão

É importante diversificar os modos e métodos como podemos abordar determinados conteúdos. Neste projeto, aparentemente “simples festa da escola”, são trabalhadas e exploradas inúmeras capacidades individuais e sociais do/s aluno/s.
É por certo um grande desafio e ambicioso projeto quando por vezes os alunos sonham alto, e os professores têm a missão de ir atrás dos seus objetivos.
Acompanhá-los no processo que enriquece a sua formação pelo simples facto de
terem participado. A liderança, organização, a disciplina, a responsabilidade e
o trabalho em equipa são talvez os grandes valores com que a maior parte dos
alunos se debate quando participa no projeto como o sarau. Trabalhar a multidisciplinaridade em conjunto com colegas de outras turmas e anos, assim como os
professores entre si, contribui e favorece o desenvolvimento da aprendizagem e
do ensino. A transferência de conhecimentos é posta à prova, e os alunos revelam
ter alcançado mais uma etapa do saber, estando preparados para o próximo “nível”. A educação para a cidadania é também uma componente bastante presente
e trabalhada neste projeto. São abordados e explorados conteúdos que apelam à
reflexão, desenvolvimento e implementação de novas ideias e meios.
Por fim, com este projeto, o espírito de grupo entre alunos e professores é
reforçado, admitindo à escola um bom ambiente escolar propício a uma melhor
aprendizagem e preparação futura de cada aluno e cidadão.
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sivos ao sarau e/ou aos temas intrínsecos a ele, para o 10º e 11º anos, e 2 paginações de revista, para o 12º ano (Figura 8, Figura 9 e Figura 10). Em suma,
desenvolvem no diário gráfico uma memória descritiva de todo o projeto Sarau,
processo, ideias, pesquisa, organização, fatos, cenários, produção gráfica dos
vídeos, a principal mensagem a transmitir, registo fotográfico e o que entenderem ser relevante reunir em apenas 5 páginas A4.
Este tipo de trabalho apela aos alunos o desenvolvimento da sua capacidade
de síntese, da exploração de novos materiais, técnicas, meios e procedimentos
e criatividade na apresentação dos conteúdos e análise de informações.
Todos estes trabalhos derivados do projeto Sarau têm um peso máximo na
avaliação.
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Figura 8∙ Postal alusivo ao tema anual: a (in)justiça — 10ºano.
Colégio do Amor de Deus, Maio 2017. Fonte: Mónica Bessa.
Figura 9 ∙ Cartaz alusivo ao tema “humanidade” (11º ano).
Colégio do Amor de Deus, Maio 2017. Fonte: Mónica Bessa.
Figura 10 ∙ Paginação de revista sobre um dos temas retratados
no Sarau (12ºano). Colégio do Amor de Deus, Maio 2017.
Fonte: Mónica Bessa.
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Resumen: El desafío de este trabajo es combi-

Abstract: The challenge of this work is to combine

nar la enseñanza patrimonial y artística para
acercar al alumnado de la Educación Infantil
a su entorno de manera creativa, con la intención de que sea valorado y que aprenda a conservarlo. En relación con la experiencia artística y patrimonial para las aulas de 3, 4 y 5 años
se explicará el diseño del proyecto y el modelo
metodológico que lo sostiene, las finalidades
del aprendizaje, lo que acontece en cada aula
en función de la experimentación, los resultados y las dificultades del aprendizaje.
Palabras clave: educación patrimonial / educación artística / trabajo por proyecto / conocimiento del entorno y educación infantil.

heritage and artistic education to bring children’s
education to their environment in a creative way,
with the intention of being valued and taught
how to conserve it. In relation to the artistic and
patrimonial experience for the classrooms of 3, 4
and 5 years will explain the design of the project
and the methodological model that supports it,
the purposes of learning, what happens in each
classroom in terms of experimentation, results
and learning difficulties.
Keywords: Heritage education / artistic education / work by project / knowledge of the environment and children’s education.

Fundamentos teóricos

Conviene exponer una serie de teorías sintetizadas en principios que han guiado
en todo momento esta experiencia. Por un lado, está el ámbito de la formación
de maestros y maestras en el Grado en Educación Infantil en el que consideramos importante la traslación de los aprendizajes que se desarrollan en las sesiones de aula hacia el propio contexto escolar. En coherencia, desarrollamos un
modelo de formación de profesores que implique la investigación de su práctica
para que se generen modelos metodológicos personales interesados en el cambio de la escuela basado prácticas innovadoras (Porlán, Rivero y Solís, 2010).
En la formación de docentes hay una brecha entre los aprendizajes teóricos
y su práctica, así el alumnado en formación separa ambos campos de conocimiento y desarrolla rutinas diferentes de aprendizaje para uno u otro ámbito.
Frente a esta disociación “la práctica entendida como intervención fundamentada en la realidad y no como mera acción, requiere un conocimiento diferenciado del conocimiento disciplinar y del conocimiento vinculado a la experiencia, al que diversos autores denominan Conocimiento Práctico Profesional”
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El desarrollo de la creatividad desde las edades más tempranas es una máxima que está presente siempre en el ámbito educativo pero bien sabemos que el
fomento de la creatividad va aminorándose a medida que los escolares pasan
a etapas superiores y ya no es la creatividad lo que interesa sino su capacidad
para el estudio de los contenidos concentrados en las materias divididas por
disciplinas. Frente a esta progresiva pérdida de la creatividad entendemos que
la enseñanza y el aprendizaje del patrimonio cultural la podría mantener viva
no sólo en la forma de enseñar sino también en la de aprender.
Si en la anterior edición del congreso Matéria-Prima exponíamos el diseño
y la aplicación de un programa de didáctica patrimonial para la formación del
profesorado de Educación Secundaria, ahora queremos mostrar y reflexionar
sobre un proyecto desarrollado para Educación Infantil que ha sido experimentado en el colegio Príncipe de Asturias de Sevilla. En esta ocasión, presentamos
un trabajo conjunto entre las dos autoras (profesora y alumna) que se origina en
la relación de tutorización de un Trabajo de Fin de Grado (TFG) en la Universidad de Sevilla. Aprobado este trabajo ante un tribunal, se ha decidido llevarlo
a la práctica en las aulas para analizar los resultados de la experimentación del
proyecto educativo diseñado, determinar los problemas prácticos profesionales
que surgen y contribuir a la mejora de un modelo didáctico patrimonial, y al desarrollo de un conocimiento profesionalizado sobre la metodología de enseñanza.
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(Porlán, Rivero y Solís, 2010: 3). Sólo en un acercamiento a la práctica desde
una perspectiva investigadora, ésta se puede mejorar e innovar, cuando pueden
detectarse los problemas que surgen en la práctica y que afectan a la enseñanza
y el aprendizaje.
El análisis de la práctica permite definir un modelo de acción que se iría perfilando como modelo metodológico personal en relación con la enseñanza del
patrimonio cultural.
Desde este modelo se resalta la idea de investigación en todo el proceso de desarrollo
profesional, como eje estructurador en el que destacamos el desarrollo profesional
tanto en la dimensión del conocimiento profesional como en la capacidad de formular
el conocimiento escolar deseable. La investigación basada en problemas sería la mejor
estrategia para ir construyendo el conocimiento práctico profesional a través de los
problemas prácticos profesionales que referidos a la Educación Patrimonial (Ávila
Ruiz y Duarte Piña, 2017: 27)

Mencionadas las teorías, los principios que han guiado este trabajo son la
reflexión sobre el conocimiento patrimonial, el análisis de la práctica de su enseñanza y del aprendizaje, el reconocimiento de los problemas que surgen en la
práctica (Problemas Prácticos Profesionales en palabras de Porlán, Rivero y Solís, 2010: 4) y la investigación como guía de todo el proceso para desarrollar un conocimiento profesionalizado sobre la acción de enseñanza y la del aprendizaje.
Metodología, antecedentes y diseño del proyecto

Enseñar a través de la metodología de trabajo por proyectos en la etapa de Infantil nos permite conocer los intereses del alumnado y enfocar sobre ellos el
protagonismo del proceso de aprendizaje siendo ellos mismos los creadores de
su propio conocimiento. “El niño (...) examinará en la escuela sus experiencias,
conocerá su ambiente y recuperará su historia, todo esto en contacto directo
con el ambiente social de otros niños y de los adultos; un ambiente que, aún
vivido correctamente, necesita comunicarse” (Tonucci, 1988: 25). Si integramos
en la metodología de trabajo por proyecto la Educación Patrimonial y la Educación Artística seremos capaces de enseñar con la propia realidad que rodea al
alumnado y de la que es partícipe, incorporando su creatividad e imaginación,
porque trabajar por proyectos permite observar, investigar, experimentar y reflexionar sobre el entorno tanto para el alumnado como para el profesorado.
“Pintamos el patrimonio” está basado en dos experiencias artísticas con escolares que llevaron a cabo los pintores y docentes sevillanos Amalio García de
Moral y su hija María José García del Moral. En 1965 el pintor Amalio García
del Moral, cuando ejercía como maestro de Enseñanza Medias, creó con sus
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alumnos un seminario llamado “Dibujo infantil de expresión libre”, cuyos resultados fueron expuestos en el Ateneo de Sevilla. El pintor veía que no se trabajaba con el alumnado el desarrollo de su creatividad ni se fomentaba su personalidad y, por estas dos razones, decide cambiar la metodología que hasta ese
momento empleaba para dejar crear a los alumnos libremente. La otra investigación en la que se fundamenta este proyecto es la que entre 1994 y 1996 realiza
la pintora María José García del Moral titulada “El dibujo infantil de expresión
libre. Percepción y creatividad”. El resultado de dicha investigación nos muestra las consecuencias que tiene en el alumnado trabajar a través de producciones artísticas. En ella se destaca que favorece el desarrollo de la personalidad y
de la creatividad, mejora la percepción visual, fomenta la integración de todos
los alumnos, a pesar de tener diferentes capacidades y promueve motivación de
los alumnos y alumnas.
En definitiva, han sido estas dos experiencias de arte infantil las que han
posibilitado la creación del proyecto “Pintamos nuestro patrimonio”, en el que
además de adaptar algunas ideas básicas de ambas prácticas, como puede ser
la realización de una exposición con los trabajos del alumnado, hemos incorporado la enseñanza del patrimonio cultural. Así, la finalidad principal es que los
alumnos y alumnas conozcan destacados elementos patrimoniales de Sevilla
y en torno a este conocimiento desarrollen habilidades como la creatividad, la
imaginación, la manipulación de objetos, la exploración de su entorno y la expresión artística. Al fin y al cabo todos estos son los objetivos que la normativa
propone para esta primera etapa de escolaridad.
El proyecto cuenta con cuatro actividades mediante las que los alumnos y
alumnas van aproximándose al patrimonio histórico-artístico, natural y literario, experimentando las diferentes sensaciones que los artistas tienen en su
proceso creativo y conociendo diferentes técnicas y materiales.
Las tres primeras actividades están destinadas a conocer diferentes elementos patrimoniales y trabajar la importancia de la valoración y conservación
del patrimonio. En la primera actividad, el alumno trabaja dos elementos patrimoniales que son la Giralda y la obra artística del pintor Amalio García del
Moral en relación con este monumento. La segunda actividad es una visita al
Parque de María Luisa y, tras ésta, la creación por los alumnos y alumnas de
su propio parque. La tercera actividad es la realización de ilustraciones para un
cuento de Gloria Fuertes. Y la cuarta es una actividad de síntesis, donde se unen
la creación de una exposición con las producciones del alumnado en cada una
de las actividades y la valoración de los museos como medios para la difusión y
conservación de los elementos patrimoniales.
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Figura 1 ∙ Giraldas realizada
por el alumnado. Fuente: propia.
Figura 2 ∙ Giraldas realizada
por el alumnado. Fuente: propia.
Figura 3 ∙ Creación de un
parque. Fuente: propia.
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Figura 4 ∙ Ilustración para el cuento
de Gloria Fuertes. Fuente: propia.
Figura 5 ∙ Venta de entradas para visitar
el museo. Fuente: propia.
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Resultados

Este proyecto ha sido realizado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) Príncipe de Asturias. Situado en la parte antigua del barrio de Torreblanca (Sevilla). El nivel socioeconómico de la zona es medio-bajo pero la relación
que existe entre los padres y el centro escolar es muy buena. Se ha podido observar que los padres están implicados en la educación de sus hijos, a pesar de
que los recursos y el nivel de formación con los que cuentan son muy escasos.
Del mismo modo, en las aulas existe un clima muy equilibrado tanto en las relaciones entre iguales como entre los profesores y los alumnos.
El proyecto se desarrolló con los tres cursos de Infantil. Para ello todas las
actividades fueron adaptadas a las necesidades educativas específicas del centro y la adaptación está realizada de manera inclusiva, para que todos los alumnos y alumnas puedan hacer las mismas actividades. La adaptación de las actividades al entorno con el que vamos a trabajar es esencial para garantizar un
aprendizaje significativo.
El profesorado con el que cuenta cada clase es el de una tutora por cada grupo. Además, al aula de 5 años, tres veces por semana viene una especialista de
la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) para trabajar con un niño que tiene
deficiencia visual severa y en el aula de 3 años, en algunas ocasiones, hay un
maestro de refuerzo para trabajar con un alumno diagnosticado con Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Las tres clases en las que hemos trabajado tienen una distribución similar,
todas son de gran tamaño, en el centro del aula está la zona de las mesas de trabajo y en los laterales de la clase están los diferentes rincones educativos. El horario, las rutinas y la metodología es similar para los tres cursos. La metodología
que aplican es global por proyectos y sólo utilizan ciertos recursos de los libros
de texto para enriquecerlos. La enseñanza del Patrimonio Cultural la llevan
a cabo con proyectos que suelen ser elegidos y programados por las maestras
pero hemos observado que, en ocasiones, no consiguen motivar al alumnado
en el ámbito de la enseñanza patrimonial.
Tras la experimentación de “Pintamos nuestro patrimonio” hemos obtenido una serie de resultados que iremos detallando por cada actividad realizada.
La primera actividad fue ¿Cómo vemos nosotros la Giralda y como la vio un
pintor? Con esta actividad pretendíamos un acercamiento a uno de los monumentos más populares de nuestra ciudad, la Giralda y a la obra del pintor Amalio García del Moral que pintó 365 Giraldas una por cada día del año (Figura 1,
Figura 2). Debido al contexto social del colegio las maestras aconsejaron que se
comenzara con una breve presentación del monumento y se creara un material
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donde apoyar las explicaciones. El material fue un cuento que además fue creado para que se adaptara a las necesidades del alumno con problemas visuales.
Tras la primera asamblea sobre la Giralda observamos que los alumnos que
más conocen este monumento son los alumnos de 5 años y que, por lo general,
han tenido poco contacto con los elementos patrimoniales del entorno, a pesar
de ello comprobamos que estaba motivados e interesados por el tema. La segunda parte de la actividad estuvo enfocada a presentar al pintor Amalio García
del Moral y algunos de sus cuadros dedicados a la Giralda y que el alumnado
realizara sus propias creaciones artísticas de este elemento patrimonial. Para
adaptar de manera inclusiva la actividad hicimos unos moldes, lo que llevó a
que la mayor parte de los alumnos pidieran esta plantilla para hacer sus cuadros
y sólo algunos niños de 5 años lo hicieron sin el molde. Esta plantilla mermó la
creatividad a la hora de hacer la línea del dibujo pero no al colorearlo pues cada
uno lo hizo libremente. Las creaciones resultantes son muy diferentes según la
edad del alumnado, cabe destacar que los de 5 años hacen dibujos más complejos y más ligados a la realidad. La última parte de la actividad, que consistía en
ponerle un título a cada obra, fue sin duda la más difícil para ellos.
La segunda actividad Creamos nuestro parque, también se realizó en dos sesiones, aprovechando una visita al Parque de María Luisa que tenía organizada el colegio. El objetivo principal de esta actividad era trabajar el concepto de
conservación. Para ello antes de finalizar la visita les pedí que sintetizaran en un
dibujo lo que habían visto y lo que más le había gustado de la visita. El inconveniente que encontramos fue que el centro confió la visita en una guía turística
y ésta no consiguió motivar ni captar la atención del alumnado. Este desánimo
pudo verse en las creaciones del alumnado que se hicieron sin detenimiento
ni detalle. Con la segunda parte de la actividad conseguimos retomar la motivación del alumnado, a través de la creación del parque que les gustaría tener
(Figura 3). Los niños trabajaron el concepto de conservación de dos maneras
diferentes, la primera con la importancia de cuidar y valorar los elementos patrimoniales de nuestra ciudad, particularmente los parques históricos, y, la segunda, a través del cuidado de su propia obra pues tuvieron que hacer su propio
parque con plastilinas. El objetivo de la actividad se cumplió y los niños y niñas
estaban muy concienciados sobre los problemas de conservación y cuál era su
papel para que se mantuviera el patrimonio.
Para la tercera sesión Pintores de cuentos, sólo necesitamos una sesión para
hacerla. La actividad está dividida en tres momentos, la presentación de la actividad, la animación o motivación y la parte creativa. Por lo general, gracias
a esta actividad los alumnos entendieron que nuestro patrimonio no solo está
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Figura 6 ∙ Guía de sala esperando a los
visitantes. Fuente: propia.
Figura 7 ∙ Visitantes del museo contemplando
los trabajos artísticos del alumnado.
Fuente: propia.

Conclusiones

Se han constatado varias dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Por un lado, las que tienen que ver con el desarrollo cognitivo de los niños y
niñas a la hora de comprender la conservación de los elementos patrimoniales
trabajados, pues el concepto que han alcanzado a entender es el de cuidado. Por
otro lado, el desarrollo psicomotriz ha condicionado la propia creación de las
obras limitando la creatividad, que es mayor a más edad y a mayor desarrollo
cognitivo. Pero la principal dificultad reside en el contexto sociocultural, porque el entorno familiar del alumnado no fomenta el interés por los elementos
patrimoniales que les rodea, y el contexto socioeconómico del colegio y de las
familias también ha afectado a los materiales y recursos con los que los alumnos han podido contar para realizar las actividades.
No obstante, las dificultades quedan minimizadas frente al interés y la
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formado por los monumentos sino que, en este caso, los cuentos o la música
también forman parte de éste y debemos preocuparnos por su conservación y
difusión. Además, ha sido una buena actividad para fomentar la lectura entre
los alumnos y alumnas. Sin embargo, es posible que sea una actividad difícil
si no se ha trabajado previamente el concepto de collage que era la técnica que
tenían que utilizar para hacer las ilustraciones del cuento leído (Figura 4).
La última actividad, Nuestro museo es la actividad para la que hemos necesitado más tiempo. La parte principal fue la dedicada a explicar qué era un museo, qué funciones tenía, qué elementos podemos encontrar en éstos. Una vez
contado lo principal de estas instituciones, comenzamos a elaborar las cartelas
y paneles explicativos de las salas de exposición que irían acompañando a las
obras de arte que los alumnos fueron haciendo a lo largo de las actividades del
proyecto. Antes de la inauguración del museo seleccionamos al alumnado que
iba a vender las entradas en la taquilla (dos alumnos de 3 años), a la dirección
del museo (tres alumnos de 5 años), al responsable de conservación (un alumno de 4 años) y a los guías de sala (tres alumnos de 4 y 5 años) que explicarían
el contenido de cada una (Figura 6). También dedicamos una tarde al ensayo
de la puesta en funcionamiento del museo del colegio. Por último, se presentó al resto de compañeros y compañeras del centro, los alumnos de Primaria,
que además de poder disfrutar del trabajo de los alumnos de Infantil pudieron
aprender lo qué es un museo y sus funciones (Figura 7). Gracias a esta actividad
de síntesis, donde se exponían sus trabajos, el alumnado de Educación Infantil
ha aprendido qué es un museo, sus funciones y la conservación de los elementos patrimoniales (Figura 8).
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motivación que este proyecto ha despertado en los niños y niñas de Infantil del
colegio Príncipe de Asturias pues se han desarrollado en el conocimiento de su
patrimonio desde una vertiente artística.
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Resumo: O Projeto Arte e Ambiente é fruto

Abstract: The Art and Environment Project is

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

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

O presente artigo tem como propósito apresentar a intervenção artística resultante do Projeto Arte e Ambiente desenvolvido no seio escolar e exposto no espaço público. Este não só teve como objetivo dar a conhecer os trabalhos, de caráter
artístico, realizados pelos/as alunos/as no contexto escolar, permitindo que os
mesmos fossem testemunhados pela comunidade local. Como também pretendeu consciencializar e estimular a troca de ideias entre os/as alunos/as e o público que frequentou o espaço intervencionado, tendo em mente os dois principais
conceitos que guiaram o projeto, Arte e Ambiente. Solicitou-se que as esculturas
públicas resultantes deste projeto seguissem as diretrizes definidas, tirando proveito de materiais reutilizáveis na sua concretização, bem como abordassem algumas das problemáticas ligadas ao ambiente e às energias renováveis.
Primeiro começamos por expor o contexto em que o Projeto foi proposto
e desenvolvido, e em seguida enumeramos e esclarecemos todas as fases que
compuseram e viabilizaram a concretização do mesmo. Na continuação, fazemos referência à colocação das esculturas públicas in loco e à sua exposição.
Terminamos com as considerações finais, nas quais refletimos sobre o processo
e os resultados obtidos.
1. O Projeto Arte e Ambiente

Este projeto foi produto do vínculo existente entre a Escola Secundária Arco-Íris (Portela) e a Câmara Municipal de Loures, no âmbito do Programa de Educação Ambiental “O Círculo Mágico” (PCM) promovido pelo Departamento de
Ambiente (DA), Unidade de Sustentabilidade Ambiental (USA) e Setor de Educação e Sensibilização Ambiental (SESA).
A cooperação entre a Escola Secundária Arco-Íris e a Câmara Municipal de
Loures tem vindo a ser desenvolvida ao longo de vários anos por intermédio dos
diversos departamentos municipais. Este tipo de dinâmicas promovidas pela autarquia demonstram o seu interesse e atenção para com a sua comunidade educativa, possibilitando que a mesma tenha oportunidade de revelar e expor os seus
trabalhos, neste caso, de caráter artístico, ao público que dela faz parte. Permitindo situar a prática artística como uma oferta rica em experiências significativas,
plena de possibilidades expressivas e criativas onde os jovens se integram não
como membros passivos, mas sim como sujeitos ativos, protagonistas, envolvidos e impulsionadores do próprio processo de aprendizagem. O apoio destas iniciativas proporciona visibilidade não só aos estabelecimentos de ensino, como
a todos os indivíduos que o constituem, principalmente, dos trabalhos que são
realizados pelos alunos/as e acompanhados pelos professores/as dentro do espa-
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ço físico da escola, estabelecendo uma relação dinâmica entre estabelecimentos
de ensino, Câmara Municipal e comunidade local. Os laços existentes, e estimulados mutuamente, entre os elementos da parceria em causa são benéficos não só
pela visibilidade que dão a ambas as partes, mas pela correlação existente entre
eles. Isto é, se por um lado a câmara Municipal de Loures é responsável por criar
atividades e concursos destinados aos estabelecimentos de ensino do município,
por outro comunidade escolar também se esforça por dar resposta a esses desafios, procurando manter um papel ativo e interventivo nos espaços e nos contextos sociais que existem no concelho de Loures.
Nesse seguimento, o Projeto Arte e Ambiente surgiu para dar resposta ao
mais recente desafio colocado pela autarquia, mais especificamente, aos alunos/as da turma de 10º ano do Curso Cientifico Humanístico de Artes Visuais,
no âmbito da disciplina de Desenho A. Foi solicitado que os alunos/as em questão dessem uma resposta artística ao repto colocado, através da realização de
esculturas públicas, tirando o máximo proveito da reutilização de materiais
desperdiçados, incorporando uma mensagem de cariz ambiental com o intuito
de fomentar a reflexão e o pensamento critico, e favorecendo a tomada de consciência para a necessidade de se repensarem os atuais estilos de vida, hábitos
de consumo e a relação com o meio ambiente.
Para isso, os alunos necessitaram de desenvolver competências a nível da interpretação e comunicação, e ficaram responsáveis por criar novas mensagens,
usando a criatividade e a invenção em processos de trabalho faseados. Para que
deste modo, concebessem objetos visuais que fossem capazes de comunicar, explorando competências transversais no âmbito da cidadania (DGE, 2001).
Devido ao facto do projeto ser de caráter público, implicou uma maior responsabilidade, não só por parte das entidades promotoras, mas também de todos
os intervenientes. Exigiu que os trabalhos desenvolvidos fossem previamente
pensados e propostos de acordo com as condicionantes espaciais, temporais e
financeiras. Todas essas variantes foram avaliadas de forma, a que se criasse um
conjunto de estratégias que viabilizassem a execução dos trabalhos, atempadamente, para que os mesmos estivessem prontos para a data de inauguração da
exposição do Projeto de turma, integrado na Ecomostra promovida pela Câmara
Municipal de Loures e inserida no evento “Loures InSS – Inovação, Sociedade e
Sustentabilidade”, no Parque Municipal Eng. Adão Barata, na cidade de Loures.
No entanto, por detrás de todas as condicionantes referidas, houve um aspeto primordial que foi trabalhado no decorrer do Projeto, a Cidadania. Nesse
sentido, foram debatidas e exploradas algumas das problemáticas ambientais
que nos afetam mundialmente, bem como o impacto e a importância das ener-
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gias renováveis. O caráter público do Projeto não só aumentou o compromisso
dos intervenientes, como também fomentou o dever que cada aluno/a deve ter
em “assumir o seu papel na sociedade participando de forma activa e responsável no seu desenvolvimento sustentável e equilibrado, através da sua participação em múltiplas iniciativas cívicas” (Tomaz, 2007: 78).
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2. Desenvolvimento do Projeto

Quando a Câmara Municipal de Loures lançou o Projeto à turma em questão, e às
respetivas docentes responsáveis pela mesma, não impôs um tema específico, apenas era condição que o projeto ligasse a Arte e Ambiente, em que ambos os conceitos se tocassem e mantivessem uma correlação. Em conjunto com a representante
da autarquia e discente do Mestrado em Arte e Educação, Marta Carpelho, percebemos que era necessário delimitar e criar um tema que tivesse flexibilidade e
importância suficiente para ambas as áreas que nos tinham sido previamente propostas. Já que o tema anual do programa de educação ambiental da autarquia tinha
como mote a temática da energia, pensámos que seria interessante trabalhar sobre
os diferentes tipos de energias renováveis que podemos encontrar no planeta: geotérmica, hídrica, solar e eólica. Essa ideia encaminhou-se para a criação de quatro
subtemas: a terra, a água, o sol e o vento. Também a turma foi dividida em quatro
grupos, com o objetivo de que cada um deles interpretasse e concebesse uma escultura que fosse de encontro com o subtema que lhe fora atribuído.
Este Projeto foi composto por dez fases, todas elas indispensáveis e importantes para a concretização do mesmo. A primeira compreendeu uma breve
exposição teórica sobre os termos Assemblage e Apropriação, tendo sido vantajoso exibir a obra artística de um dos principais escultores do século XX,
que abordou esse modo de pensar e trabalhar a escultura, Pablo Picasso (18811973). Também foram apresentadas obras de outros artistas, a nível nacional e
internacional, como Joana Vasconcelos (1971-), Vik Muniz (1961-), Sayaka Ganz
(1955-) e Jean Tinguely (1925-1991). Uma vez que o Projeto implicou a utilização de materiais reutilizáveis, o esclarecimento desses dois conceitos referidos
foi indispensável, para que os/as alunos/as pudessem compreender e visualizar diferentes formas de trabalhar com os mais variados materiais. Na essência o mais importante não foi exibir obras conceituadas a nível artístico, mas
sim desbloquear o pensamento dos/as alunos/as e mostrar que não existe uma
solução única quando se pretende materializar uma determinada ideia. Procurou-se que cada aluno/a se esforçasse por descobrir os seus próprios interesses
e respostas, menosprezando a imitação de soluções gráficas conseguidas por
parte dos artistas apresentados, ou outros (Marín Viadel, 2013: 31).

3. Projeto in loco

A colocação das esculturas no local para o qual foram pensadas e desenvolvidas
fez parte da 9ª fase do Projeto, tratando-se de uma etapa crucial que começou
com o seu transporte e terminou com a sua implementação in loco. A chegada dos
projeto ao Parque deu origem a um momento chave, de união entre a Arte e o ambiente circundante. Esse sentimento de encontro também foi partilhado pelos/as
alunos/as que se revelaram muito empolgados ao verem os seus projetos muito
próximos daquilo que era para eles o objetivo final, a exposição. Contudo, a colocação dos trabalhos no local não foi tarefa fácil e exigiu que todos os/as alunos/
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Na 2ª fase formaram-se os quatro grupos de trabalho, e a cada um deles foi
atribuído um dos quatro subtemas, 3ª fase. Essa distribuição tentou ir ao encontro do interesse dos/as alunos, não tendo a capacidade de satisfazer o gosto de
todos eles, porém da sua maioria. Em seguida, iniciou-se o momento de discussão e esboço das primeiras ideias em grupo. A 4ª e 5ª fase exigiram que os/
as alunos/as trabalhassem e discutissem as suas ideias em grupo, mas também
com toda a turma, o que lhes permitiu receber feedback de todos os colegas e
das professoras responsáveis. Em ressalva dos/as alunos/as foi pedido que cada
um deles desenvolvesse os seus projetos individualmente, para que depois, na
6ª fase, se pudessem reunir as ideias de todos os elementos do grupo, e avaliar
quais tinham maior ou menos hipótese de concretização tendo em conta todas
as condicionantes do Projeto (Figura 1, Figura 2, Figura 3 e Figura 4).
Após reunidas e conciliadas as diferentes ideias dentro dos grupos, foi preciso analisar as várias etapas que compunham cada uma delas, de modo a adaptar
os projetos à realidade, e principalmente, à sua validade quando colocados no
espaço público. Na 7ª fase, foram debatidos alguns dos problemas estruturais
que se anteviram nos quatro projetos, e posteriormente, foi pedido aos alunos/
as que começassem a reunir materiais reutilizáveis que pudessem fazer parte
dos seus trabalhos. Também neste aspeto, a autarquia prestou o seu auxílio, e
facultou alguns materiais.
A 8ª fase, e de todas a mais longa, requereu aos alunos/as a materialização
dos seus projetos dentro do espaço da sala de aula (Figura 3). Se por um lado
essa etapa foi a que mais lhes exigiu tempo e dedicação, por outro também foi
nela que os/as alunos/as manifestaram maior envolvência e satisfação. No decorrer das 15 horas destinadas à execução dos trabalhos, foi possível contar com
o apoio de vários órgãos do meio escolar e da Câmara Municipal de Loures, que
garantiram o transporte dos trabalhos realizados para o Parque Municipal Eng.
Adão Barata, na cidade de Loures. (Figura 5 e Figura 6).
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Figura 1∙ Esboço realizado pelos/as alunos/as do projetos:
terra. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Esboço realizado pelos/as alunos/as do projetos:
sol. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Esboço realizado pelos/as alunos/as do projetos:
vento. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Esboço realizado pelos/as alunos/as do projetos:
água. Fonte: própria.
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Figura 5∙ Materialização do projeto: vento. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Materialização do projeto: água. Fonte: própria.
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as não só trabalhassem e apoiassem o seu grupo, como todos os colegas de turma
que manifestaram maiores dificuldades nessa fase do trabalho.
Depois de ultrapassados os obstáculos que surgiram durante a instalação
dos projetos in loco, estavam reunidas as condições e os preparos necessários
para a exposição ao público. A 10ª, e última, fase correspondeu ao momento
de inauguração da exposição do Projeto Arte e Ambiente, na qual estiveram
presentes vários membros representantes da Câmara Municipal de Loures,
da Escola Secundária Arco-Íris (Portela), os respetivos docentes responsáveis
pelo acompanhamento do Projeto, bem como todos os/as alunos/as que o integraram. A mostra teve a duração de três dias, durante os quais as esculturas
públicas tiveram a oportunidade de serem vistas e de estabelecerem relações
com diversificados grupos da comunidade local que as presenciaram (Figura 7,
Figura 8, Figura 9 e Figura 10).
Considerações finais

Partindo de uma perspetiva micro, a nível do contexto de sala de aula, podemos
compreender que o desenvolvimento do Projeto Arte e Ambiente, não só contribuiu para a união de turma, como fomentou a interajuda e troca de ideias, de
forma generosa, entre os seus elementos. Ainda que o Projeto tenha sido concebido em grupos, os mesmos não se fecharam dentro de si, muito pelo contrário,
sempre que possível prestaram auxílio aos outros grupos e mantiveram uma
participação ativa no desenvolvimento dos projetos dos colegas, funcionando
como um só grupo.
O Projeto para além de promover o pensamento crítico e reflexão sobre os
problemas ambientais provocados por erróneos hábitos de consumo, também requereu que essa mesma reflexão fosse feita por parte do público que presenciou
o Projeto durante a sua exposição. A participação ativa e interventiva dos/as alunos/as permitiu que os mesmos conseguissem ultrapassar barreiras que, muitas
vezes, impendem a comunicação entre o seio escolar e a comunidade local. Neste
sentido, não competiu ao professor apenas transmitir aos alunos/as uma mensagem de consciência social, mas possibilitar que os mesmos participassem dela e a
transmitissem dentro e fora do espaço escolar (Acaso, 2009: 104). O Projeto Arte
e Ambiente procurou consciencializar a população para as suas responsabilidades e deveres enquanto cidadãos, e relembrou que “a Cidadania é uma conquista
que se cruza com a própria história humana” (Abrantes, 2002: 50).
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Figura
Figura
Figura
Figura

7∙ Projeto Terra. Fonte: própria.
8 ∙ Projeto Sol. Fonte: própria.
9 ∙ Projeto Vento. Fonte: própria.
10 ∙ Projeto Água. Fonte: própria.
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Resumo: Esta comunicação refere uma experiência pedagógica que consistiu na criação, desenvolvimento e apresentação de um projeto designado
Instalação Museológica Virtual e que se traduziu
numa exposição escolar. O projeto incidiu entre as
competências da disciplina de Desenho Assistido
por Computador e a criatividade dos alunos. Teve
como objetivos o contributo na construção da
identidade deste grupo.
Palavras-chave: Adolescência / Identidade /
Instalação Museológica / Música.

Abstract: This communication refers to a peda-

gogical experience that consisted in the creation,
development and public presentation of a project
called Virtual Museological Installation which
resulted in a school exhibition. The project focused on the competencies of a practical school
subject — Computer Aid Design and the students’
creativity. It had the intention of providing the
students the identity affirmation path.
Keywords: Adolescence / Identity / Museological
Installation / Music.
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Introdução

O projeto Instalação Museológica Virtual, desenvolvido no âmbito da disciplina de Desenho Assistido por Computador do curso profissional de Técnico
de Design de Interiores/Exteriores, da Escola Profissional de Recuperação do
Património de Sintra no ano letivo de 2012/2013, pretendeu contribuir para a
construção da identidade de um grupo de doze alunos envolvidos, com idades
compreendidas entre os 16 e os 21 anos. Além das competências específicas do
programa da disciplina, pretendeu-se explorar através de uma exposição virtual no espaço escolar, os universos e as referências de cada um dos alunos através de uma temática comum, a música.
Pretendeu-se através da exposição virtual no espaço escolar e através de
projetos individuais que consistiram na conceção e criação de estruturas artísticas tridimensionais virtuais — potenciar e reforçar a valorização da autoestima
e facilitar no processo de construção da identidade, fundamental nesta etapa
da vida destes adolescentes. Sublinhe-se que este processo de aprendizagem
de conteúdos simultaneamente tecnológicos, museológicos e artísticos, conducente a esse reforço da identidade se processou, não apenas no foro individual,
mas no grupo, tendo em conta que a faixa etária em questão se notabiliza pela
importância dada ao contexto social.
Este projeto foi objeto de uma dissertação de mestrado em Ensino das Artes
Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário.
A estrutura do artigo consiste, numa primeira fase na explicação geral do
projeto, numa segunda fase na descrição das etapas metodológicas e numa terceira fase na descrição da proposta de investigação e da recolha de dados.
1. A Instalação Museológica Virtual

Como se referiu, esta proposta pedagógica desenrolou-se ao longo do ano letivo de 2012/2013, com uma turma de doze alunos do segundo ano do curso profissional de Técnico de Design de Interiores/Exteriores na Escola Profissional
de Recuperação do Património de Sintra na disciplina de Desenho Assistido por
Computador.
Na nossa prática docente temos acompanhado grupos de alunos adolescentes ao longo dos anos. Este contacto continuado levou-nos a perceber, de forma
evidente, os enormes desafios emocionais inerentes a esta fase da vida, entre
eles, o da construção e afirmação das identidades, o do confronto com os outros, o de ter de desenvolver estratégias para a aceitação no grupo e o de ter de
lidar com as diferenças, entre outros.
A maioria dos alunos chega ainda a esta escola em último recurso, obrigada
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por terceiros e não por vocação. Consideramos alunos que foram agressores ou
vítimas de agressões físicas e psicológicas, e que por isso se sentem rejeitados do
sistema do ensino regular. Em algum momento do seu percurso de vida deixaram
de acreditar neles próprios e nas suas capacidades, e entraram num processo de
auto-desvalorização. Se reconhecemos que há um conjunto de conhecimentos e
competências a transmitir aos alunos, sentimos, no papel de professor, que a escola pode e deve acolher outros processos de transformação nas atividades que propõe, os processos de transformação pessoal. Por outro lado, parece-nos evidente que a escola deve abrir horizontes, expandindo-se para fora dos seus limites.
A partir da disciplina de Desenho Assistido por Computador, que se caracteriza sobretudo pela técnica e pela aprendizagem dos programas de simulação
virtual, foi possível definir um projeto rico, complexo, que não se esgota simplesmente na destreza da utilização do computador, mas consiste também no
reconhecimento e na exploração da criatividade através de contextos associados aos seus interesses, aos seus universos e aos seus imaginários. Assim propõe Barragán, quando se refere à importância da planificação e dos conteúdos
da área artística, com a inclusão de atividades que relacionam todas as valências das artes visuais e resgata o interesse educativo da arte enquanto forma de
desenvolvimento individual e social (Barragán, 2005).
O projeto foi desenvolvido através de uma metodologia projetual, que explicaremos mais adiante. A música foi a temática escolhida pelos alunos para
a sua instalação museológica virtual e destaca-se enquanto elemento unificador e uma componente fundamental que se identifica com o grupo. Todos os
elementos do grupo escolheram um objeto relacionado com a música e associaram-na a uma história ou a uma memória expressiva do seu passado, na tentativa reinterpretá-la, compreendê-la e enriquecer cada uma das experiências
com significados e por isso capaz de reforçar o seu entendimento e a sua compreensão em si mesmo e no outro.
O projeto instalação museológica virtual constituiu na criação de uma exposição no espaço escolar, onde cada aluno interveio de forma individual e teve a
oportunidade de criar, desenvolver e apresentar aos colegas a sua unidade expositiva virtual (Branco, 2016).
Cada aluno criou, desenvolveu e apresentou oralmente a sua estrutura tridimensional virtual, a qual designámos de Instalação Museológica Virtual. Esta
designação remete-nos para a materialização das suas histórias e assume-se
como manifestação artística e identitária que propõe novos processos de musealização, no sentido de interpretar, dinamizar e compreender uma herança
material e imaterial que faz parte da história da vida de cada um.
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A Instalação Museológica virtual permite que cada aluno tenha a oportunidade de se tornar no criador e no observador em simultâneo, o que facilita
não apenas o conhecimento de si próprio, mas também a possibilidade de se
colocar no lugar do outro, tal como referem Mesquita & Duarte quando assumem que a construção da identidade enquanto processo que se baseia entre a
reflexão e a observação entre o eu e os outros (Mesquita & Duarte, 1997).
Este projeto favorece, tal como refere Eisner, a compreensão dos aspetos
qualitativos e cognição das aprendizagens no sentido do processo ser tão importante e valioso como o resultado final (Eisner, 2011).
Permite ainda, através da cultura visual, potenciar o reconhecimento e a
interpretação das suas realidades. Segundo Hernández, a compreensão da cultura visual implica fornecer uma atitude reconstrutiva, decisiva e de consideração pela sua própria experiência. (Hernández, 2005).

1.1. Etapas do Projeto

O projeto Instalação Museológica Virtual explora especificamente dois dos módulos da disciplina de Desenho Assistido por Computador. O módulo de Modulação Tridimensional e o módulo de Ensaios Virtuais e diz respeito a todo o ano
letivo. No módulo de Modulação Tridimensional analisámos o espaço existente
da zona escolhida pelos alunos para a sua exposição virtual, o corredor da escola, propusemos um levantamento em 3D e utilizámos como ferramenta de
trabalho o programa Autocad (Figura 1).
Foi por isso fornecido aos alunos material de apoio, entre os quais: registos
fotográficos, desenhos técnicos da existência, tutoriais do programa Autocad
3D e algumas imagens elucidativas de introdução ao projeto.
No módulo Ensaios Virtuais desenvolvemos o projeto Instalação Museológica Virtual que foi dividido em três fases: o estudo preparatório, o estudo desenvolvimento e o estudo finalização. Para uma melhor compreensão do projeto,
exemplificamos através das figuras seguintes, a proposta de uma aluna que se
destacou durante todo o trabalho.
O estudo preparatório iniciou-se com a introdução ao tema, um trabalho de
pesquisa sobre o espaço expositivo e as visitas de estudo aos museus.
O estudo desenvolvimento reuniu a análise do espaço existente, a descrição
das histórias de cada um dos alunos, o mapa de referências e o processo de trabalho (Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6 e Figura 7), que incluem esquiços, desenhos em Autocad 2D, em Autocad 3D, 3DMAX e onde se deu forma
à estrutura tridimensional virtual.
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Figura 1 ∙ Imagem virtual do corredor da Escola Profissional
de Recuperação do Património de Sintra. “Print Screen” do “Power
Point” de apresentação oral de um aluno. Fonte: Própria.
Figura 2 ∙ Evolução projetual do trabalho. Esquiço inicial. Screen”
do “Power Point” do trabalho de apresentação oral de uma aluna,
cujo objeto escolhido foi a mesa de mistura. Fonte: Própria.
Figura 3 ∙ Evolução projetual do trabalho. Autocad 3D. “Print
Screen” do “Power Point” do trabalho de apresentação oral de uma
aluna, cujo objeto foi a mesa de mistura. Fonte: Própria.
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O estudo finalização inclui o “render” final (Figura 8), os desenhos técnicos,
a abordagem gráfica feita em grupo, onde se destaca um painel que respeita o
conceito geral da exposição e do grupo e o nome dado à exposição, Sonhos (Im)
perfeitos (Figura 9).
Incluída ainda nesta etapa, consideramos a abordagem gráfica individual,
definida através do “folder” e um cartão (Figura 10) que expressa o conceito
de cada uma das propostas, a memória descritiva e justificativa e finalmente
a apresentação oral. Nesta última fase, todas as etapas dos trabalhos são apresentadas e justificadas de forma coerente e contínua e justificam as escolhas do
processo de trabalho e a sua implicação no resultado final.
A apresentação oral é o culminar de todas as etapas e a maioria das apresentações revela as histórias por detrás das histórias em momentos emotivos e
intimistas. Pode afirmar-se, sem exagero, que para alguns alunos a exposição
oral das suas próprias histórias de vida contribuiu para um processo de auto
aceitação e de aceitação pelos seus pares. Por outro lado, a exposição perante
a turma de cada uma das propostas parece ter permitido aos alunos verem-se
enquanto grupo mais coeso.
1.2. Etapas da Investigação

O esquema temporal da investigação desenvolveu-se em simultâneo com o decorrer do projeto e acompanha o módulo Ensaios Virtuais, descrito anteriormente. Os dados recolhidos baseiam-se em entrevistas, questionários, diário
de bordo e os registos da apresentação oral para a avaliação do módulo. As etapas da investigação dividem-se em três fases: a inicial, antes de se iniciar o projeto, a meio e no final, após as entregas das propostas.
A etapa inicial revelou, através das entrevistas feitas às colegas também
professoras, que o principal problema deste grupo seria a constante indecisão,
infantilidade, desconcentração e distração. Nas entrevistas finais e após uma
análise dos dados recolhidos, apercebemo-nos que uma das mudanças efetivas
nos alunos foi um crescimento e maturidade que se refletiram nos comportamentos dentro da sala de aula e posturas mais conscientes relativamente à escola e às outras disciplinas.
Podemos afirmar também a importância da música nas suas vidas e nas
emoções que transmite nas tarefas diárias e pode ainda atuar como estratégia
de concentração em sala de aula, nas disciplinas práticas. E tal como refere
DeNora pode inclusive organizar uma memória e reconstruir uma experiencia
(DeNora, 2006).
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Recolhemos ainda dados, na apresentação oral, onde destacamos três alunos que revelaram aos colegas da turma as suas inquietudes e os seus problemas e onde assumem uma clara aceitação desses problemas e a firmeza necessária para os ultrapassarem.
Tal como já referimos, estes alunos destacaram-se ao longo da investigação
pela intensidade das suas histórias e pelas revelações ocorridas na etapa final
da investigação.
Uma das alunas revelou que tinha sofrido de “bullying” numa outra escola
e que por causa desse incidente tinha mudado a sua postura em relação aos outros, tornou-se mais fria, mais fechada e mais séria. E por ocasião da apresentação oral revelou pela primeira vez o que tinha acontecido.
Uma outra aluna referiu em como o facto de ser de baixa estatura era uma
condicionante para fazer aquilo que mais gostava: criar, produzir e apresentar
a sua música em público. Sentia que as dimensões dos objetos e do mobiliário,
não permitiam que ela tivesse a mesma visibilidade dos seus colegas de profissão. Num dos depoimentos esta aluna afirma a aceitação das suas fraquezas
quando refere que “tenho de tirar partido e proveito disso, sem usar aqueles
sapatões altos, que as vezes as raparigas usam para chamar a atenção. Eu não
preciso disso. Tenho o meu talento” (Branco, 2016:115).
Um aluno também se destacou pelo sentimento de humilhação que sentia
quando a sua mãe contava uma história às suas amigas sobre a sua gravidez
de risco. A sua mãe, para que este aluno nascesse saudável, teve uma gravidez
de risco e esteve deitada praticamente os nove meses de gestação. A sua única
companhia eram os discos de vinil, repetidos inúmeras vezes. Este aluno conseguiu ultrapassar o sentimento de humilhação e conseguiu reaproximar-se e
recriar os laços afetivos com a sua mãe.
Na entrevista final ao grupo tornou-se óbvia a aceitação da turma relativa
a todos os elementos do grupo e uma perceção positiva sobre o projeto, num
ambiente de confiança e segurança. Alguns excertos dos depoimentos, demonstram-nos isso, damos como exemplo um aluno que se refere ao projeto
“e no início não percebia o porquê de estarmos a fazer isto, pensei várias vezes.
Qual é o interesse em fazer um trabalho a partir de uma história que não tem
nada? Afinal o tempo não chega. Agora que terminámos tenho pensado mais
em mim, sobre o que quero fazer quando acabar este curso, se calhar vou para
a faculdade.” Ou ainda outro aluno que referiu “Quando vi as apresentações
dos meus colegas, gostei muito. Entendi as histórias deles à minha maneira”
(Branco, 2016: 112).
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Figura 4 ∙ Evolução projetual do trabalho. Esquiço. “Print Screen”
do “Power Point” do trabalho de apresentação oral de uma aluna,
cujo objeto foi a mesa de mistura. Fonte: Própria.
Figura 5 ∙ Evolução projetual do trabalho. Autocad 3D. “Print
Screen” do “Power Point” do trabalho de apresentação oral de uma
aluna, cujo objeto foi a mesa de mistura. Fonte: Própria.
Figura 6 ∙ Evolução projetual do trabalho. Esquiço. “Print Screen”
do “Power Point” do trabalho de apresentação oral de uma aluna,
cujo objeto foi a mesa de mistura. Fonte: Própria.

Conclusão

Podemos afirmar que o projeto Instalação Museológica Virtual, não obstante a
sua limitada duração temporal assumiu, na medida do possível, um papel relevante na construção da identidade deste grupo de adolescentes e na valorização
da autoestima. O projeto previu mais do que a simples reprodução do programa
da disciplina, mas reconheceu as diferenças, as fraquezas e os desalentos dos
vários indivíduos que compunham este grupo e procurou, no horizonte possível, a sua superação, potenciando justamente alguns dos seus pontos fortes.
De uma maneira geral todos os alunos se destacaram, porque através dos
seus processos de trabalho e dos seus testemunhos, registados na proposta de
investigação, cada aluno desenvolveu o seu trabalho de forma séria e refletida,
criando estruturas artísticas virtuais — as “instalações museológicas virtuais”
— de grande interesse plástico e pictórico que de algum modo representam,
através da sua relação com a música, questões importantes na sua própria história de vida.
Na apresentação oral todos os alunos, a partir das suas obras artísticas virtuais, conseguiram contar as suas histórias, registadas nas suas descrições e
conseguiram revelar aos seus pares, as suas dificuldades, as suas dúvidas, as
suas preocupações. Além de contribuir para esse processo de afirmação pessoal
e de aceitação pelos outros, esta apresentação permitiu ainda a todos ter uma
ideia de como resultaria o todo da exposição virtual.
Tendo como destinatários alunos com percursos de vida muito problemáticos, e atravessando momentos de vida tão críticos como a fase da adolescência, esta experiência pedagógica representa uma abertura relativamente aos
conteúdos estritamente técnicos a lecionar, enveredando por uma abordagem
eminentemente artística.
Vários autores sublinharam o potencial do ensino através da arte nesta fase
da vida dos alunos. Eisner, por exemplo, refere a relevância do papel desempenhado pelas artes no fortalecimento das identidades e valores e promoção da
diversidade. (Eisner, 2011). Fowler, por seu turno, refere-se também à importância do estudo através das artes, destacando vários aspetos. A arte encoraja
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O projeto atuou acima de tudo na aceitação das características e idiossincrasias de cada um, tal como podemos concluir perante os depoimentos orais
recolhidos entre os alunos ao longo da investigação. Uma das alunas, por exemplo comparou o projeto a “um saco de boxe no qual descarregamos as nossas
energias más e transformamo-las em boa onda, ou num bom beat” (Branco,
2016:115).
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Figura 7 ∙ Evolução projetual do trabalho. Autocad 3D. “Print
Screen” do “Power Point” do trabalho de apresentação oral de uma
aluna, cujo objeto foi a mesa de mistura. Fonte: Própria.
Figura 8 ∙ Render final. “Print Screen” do “Power Point” do trabalho
de apresentação oral de uma aluna, cujo objeto foi a mesa de
mistura. Fonte: Própria.
Figura 9 ∙ Imagem do cartaz da exposição. Fonte: Própria.
Figura 10 ∙ Abordagem gráfica do cartão individual. “Print Screen”
do “Power Point” do trabalho de apresentação oral de uma aluna,
cujo objeto foi a mesa de mistura. Fonte: Própria.
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os alunos a cultivar e refinar a sua sensibilidade e dá uma qualidade do pensamento estético. Estabelece, por outro lado, uma relação entre o indivíduo e a
herança cultural da família humana. As expectativas e satisfações aprendidas
através do estudo das artes fazem a diferença na qualidade de vida e por outro
lado estimulam o pensamento divergente e a resolução criativa de problemas
(Fowler, 1966).
Descrevemos o nosso projeto e o processo de investigação para que outros
professores em situações semelhantes, não se deixarem cristalizar com os
programas, nem com os enunciados secos das disciplinas tecnológicas. É um
exemplo de como, ao transmitir conteúdos e competências técnicas, se podem
criar exercícios e projetos que simultaneamente reforcem a autoestima e contribuam para o processo de construção da identidade com que todos lidam nesta fase das suas vidas. Este será uma das possibilidades e dos contributos do
ensino através das artes.
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tica en el panorama español, especialmente
en la etapa de Secundaria (la única no universitaria que tiene profesorado especialista)
atraviesa un momento delicado y complejo.
Ante la nefasta posibilidad de que se elimine
esta disciplina del currículum, desde la universidad fomentamos el asociacionismo del
colectivo docente y organizamos acciones
reivindicativas, entre las que destaca el proyecto Second Round.
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the Spanish panorama, especially in Secondary
School (the only non-university studies with specialist) through a delicate and complex moment.
In front to the possibility that this discipline curriculum removed, from the university we encourage the creation of associations from teaching
staff. Among the protest actions highlights the
Second Round Project.
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metodología aplicada al estudio

La situación de la Educación Artística en el sistema educativo español, tanto a
nivel legal (la nueva ley LOCE) como desde la perspectiva del profesorado que
ejerce su docencia en los institutos de secundaria (el único especializado en los
niveles no universitarios), nos lleva a un verdadero precipicio del que resultará
muy difícil salir si no proponemos ideas y llevamos a cabo acciones concretas.
El profesorado especialista de Dibujo sigue manteniendo una dicotomía anacrónica, presente incluso en las indicaciones curriculares y las prácticas de aula,
ya que la enseñanza de las artes visuales en secundaria proviene de una tradición histórica que siempre había basculado entre la enseñanza del denominado
“dibujo artístico” y la del “dibujo técnico”. Se trata de una división inadecuada,
que en realidad está emparentada con la formación particular de los propios
docentes, ya que por un lado proceden de la carrera de Bellas Artes, y por el otro
de Arquitectura o Ingeniería. Esta doble adscripción de los docentes es un factor determinante a tener muy en cuenta en un momento delicado como es el actual, ya que la posible desintegración de los estudios de Dibujo (denominación
oficial del docente de educación en artes visuales en los niveles de secundaria,
es decir ESO y Bachillerato) se habría incubado precisamente en la desafección
del propio cuerpo docente. La falta de enfoques de futuro en las materias que
se imparten, el inmovilismo curricular, así como la curiosa división tradicional
entre el profesorado, ha generado un ambiente de desmotivación que no favorece el diálogo con los responsables de la política educativa. Las prácticamente
nulas perspectivas de avance impiden lograr mejores condiciones al no haber
estímulos que unan a quienes están más cerca del llamado “dibujo técnico” con
los supuestamente especialistas en “dibujo artístico”. Parece que hablemos de
profesionales que nunca quisieron ver las grandes afinidades que unen a estos
dos ámbitos de la representación gráfica.
Puede que la renovación del sector de la educación en artes, al menos en el
ámbito curricular español, necesite de una reforma integral mucho más amplia,
incluso favoreciendo la unión entre especialistas en artes visuales, música, teatro y danza. Pero mientras eso llega, si es que algún día se lograse (para concebir
un campo más general, tal y como viene siendo habitual en la mayoría de países
de Latinoamérica), lo único que vemos es un panorama hostil a los cambios.
Lamentamos que el colectivo se haya convertido en una aglomeración poco cohesionada. La caída en picado de la enseñanza del Dibujo contrasta con el empoderamiento que se observa en la Educación Musical (con especialistas tanto
en Primaria como en Secundaria). Puede que esta presentación del panorama
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Figura 1 ∙ Imagen de una intervención sobre un paso peatonal
en el suelo de la calle durante la celebración de la actividad
Second Round en la población de Silla (Valencia, España).
Fuente: propia.
Figura 2 ∙ Imagen de la conferencia en uno de los institutos
de secundaria en el que se celebraron actividades del proyecto
Second Round. Fuente: propia.

El cometido real del estudio de casos es la particularización, no la generalización. Se
toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué
se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace. Se destaca la unicidad, y esto
implica el conocimiento de los otros casos de los que el caso en cuestión se diferencia,
pero la finalidad primera es la comprensión de este último. (Stake, 1999: 20).

Nosotros hemos realizado una aproximación basada en la praxis, elaborando un análisis desde la observación directa, y vinculado la experiencia de manera específica al Proyecto Second Round. Se ha tomado como caso de estudio dicho proyecto de corte artístico, educativo, creativo y experimental, un proyecto
en el que se han implicado numerosos profesores de secundaria. Hemos mantenido una relación directa con decenas de profesores de Dibujo en los últimos
tres años, lo cual nos ha permitido conocer de forma activa sus opiniones y sus
problemas. Se ha detectado que la edad es muy alta en términos generales, ya
que en la mayoría de los casos empezaron a trabajar como docentes en las décadas de 1980 y 1990 (años en los que hubo una amplia oferta pública de plazas de
profesorado). Hemos valorado los casos concretos, siguiendo la problemática
de los “incidentes críticos” (Monereo y Monte, 2011). Según estos autores, el
incidente crítico es un dispositivo que obliga a actuar, lo cual nos lleva a comprometernos con innovaciones y reformas. Si deseamos motivar al alumnado,
debemos empezar por estar motivados con lo que hacemos, evitando caer en
conductas acomodaticias, las cuales nos llevarían irremediablemente “a la desubicación física, la soledad intelectual, la tristeza emocional y la indignación
moral” (Monereo & Monte, 2011:96).
1. Nacimiento del Proyecto Second Round:
Art i Lluita als Instituts Valencians

Second Round es una iniciativa de la Universitat de València para apoyar y potenciar las artes en Secundaria. Se trata de un ejercicio necesario teniendo en
cuenta la precaria situación que están viviendo las artes visuales en esta etapa.
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resulte a primera vista un tanto apocalíptica para la enseñanza de las artes visuales, pero la prueba de que no exageramos es que en los últimos tres cursos el
profesorado de Dibujo de los centros educativos de secundaria de la Comunidad Valenciana se ha visto reducido en casi un 20%.
La forma de adentrarnos en la problemática ha sido acercándonos a las opiniones del colectivo más afectado, es decir, mediante la observación y el análisis
de sus opiniones. En ese sentido, la metodología que seguimos en este proyecto
es de corte cualitativo, a partir de los estudios de caso. Tal y como sugiere Stake:
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Las actividades programadas desde el proyecto ofrecen un panorama aproximativo a las numerosas y variadas acciones que están generando el profesorado
y el alumnado de artes, especialmente en los centros con Bachillerato Artístico.
El proyecto se convierte en referente de una temática poco tratada hasta ahora, un ejercicio de memoria y actualización. Hay que afrontar los problemas y
animar la reflexión sobre lo que realmente queremos para el futuro. Damos la
voz al profesorado y al alumnado, los colectivos que hacen posible la educación
en artes. En lo que se refiere a acciones impulsadas desde el proyecto, hemos
conseguido acercar los institutos de secundaria al papel de museos o centros de
arte, gracias a las acciones realizadas durante el curso 2015-2016, en tanto que
se han generado actividades y exposiciones que han provocado un ambiente
más propicio a la reivindicación.
2. Profesorado dividido y desmotivado

Hace años que venimos insistiendo en una idea que hasta ahora prácticamente
nadie tomaba en serio, diciendo que “si bien es un problema que desaparezca la
educación artística en secundaria, lo más grave sería que nadie se movilizase para
intentar evitarlo”. Ahora la situación se ha agravado, y observamos que ya existen bastantes profesionales concienciados del alcance y la gravedad del asunto.
En la realidad educativa del Estado Español, el profesorado de Dibujo es el único especializado en artes visuales de todas las etapas de la educación obligatoria. No disponemos de especialistas en imagen y cultura visual en Primaria,
lo cual nos ha relegado a un ámbito casi marginal en muchos aspectos (a diferencia de lo que ocurre con los maestros especialistas en Educación Musical
o en Educación Física, quienes sí tienen maestros especialistas en Primaria).
La creación del Bachillerato Artístico supuso, en realidad, la confirmación de
un “guetto” que está provocando la desaparición de profesorado especialista
de Dibujo en la mayoría de institutos de secundaria que no disponen de dicha
modalidad de Bachillerato.
El caso de Valencia es peculiar, ya que desde que se creó la Facultad de
Bellas Artes en la UPV (a finales de la década de 1970) nunca ha existido una
cátedra o departamento de pedagogía de las artes en dicha universidad. En el
entorno universitario valenciano, los únicos representantes de los intereses del
ámbito de la Educación Artística se ubican en la Universitat de València, donde
se forma a futuros docentes de infantil y primaria así como al profesorado de
secundaria en la Especialidad de Dibujo del Master. Ante la responsabilidad de
generar expectativas profesionales del nuevo profesorado, y con la intención de
revisar qué es lo que queremos para la Educación Artística, desde la Universitat
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Figura 3 ∙ Paneles explicativos del proyecto Second Round
en el claustro del Instituto Lluís Vives de Valencia durante la
celebración del proyecto Second Round. Fuente: propia.
Figura 4 ∙ Obras del alumnado expuestas en las paredes del
claustro del Instituto Lluís Vives de Valencia. Fuente: propia.
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Figura 5 ∙ Imagen de la representación teatral y performance
artístico musical que preparó el alumnado del Instituto Josep
de Ribera de Xàtiva (Valencia, España) durante la celebración del
proyecto Second Round. Fuente: propia.
Figura 6 ∙ Imagen de un audiovisual realizado por el alumnado
del Instituto Lluís Vives para la exposición del proyecto Second
Round en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de
València. Fuente: propia.
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Figura 7 ∙ Panorámica de la exposición del proyecto Second
Round en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de
València. Fuente: propia.
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de València se lanzó la iniciativa titulada Second Round. El proyecto ha generado numerosas acciones, entre las que destacan las muestras realizadas en institutos, así como la Exposición Second Round en el Centre Cultural La Nau. Se
ha producido el film Second Round Movie y se vienen organizando conferencias
y seminarios en los que se debaten cuestiones que van desde las contradicciones del currículum oficial hasta la importancia del arte en la educación. Second
Round motivó y propició la creación de la AVPD Associació Valenciana de Professorat de Dibuix, reactivando el entusiasmo entre los profesionales, con el fin
de luchar por nuestros derechos, y también para reflexionar sobre qué modelo
educativo de artes queremos en el futuro.
Desde Second Round estamos luchando para activar el territorio de las artes visuales en la educación secundaria. Cuando hace unos años iniciábamos la
preparación del proyecto, imaginábamos que la situación sería complicada. Se
trataba de motivar a un colectivo docente en plena recesión. No esperábamos
que los problemas podrían surgir precisamente de determinados entornos profesionales, teniendo en cuenta lo que decíamos: que el profesorado de Dibujo
de los centros de secundaria procede de ámbitos diferenciados. Quienes se licenciaron o graduaron en Bellas Artes tienden a implicarse en las modalidades
del dibujo artístico, mientras que los licenciados en ingeniería o arquitectura
están habitualmente más pendientes de los procesos del dibujo técnico. En ambos casos es cierto que se encargan de todas las materias que se les asignan,
pero cada docente tiene unas preferencias determinadas y unos intereses particulares, algo que llega finalmente al alumnado en forma de bifurcación de
planteamientos.
Respecto a los ánimos que reinaban hace un par de años entre este colectivo
dividido, cuando tuvimos las primeras reuniones de Second Round, al convocar
a profesorado de varios institutos se comprobó que muchos de ellos llevaban
décadas sin estar en contacto. Esta circunstancia es una muestra de la falta de
iniciativas que hubo durante años en las que se implicasen o se uniesen dichos
profesionales. Pudimos evidenciar que la temática dominante en el ambiente y
que más impregnaba la discusión eran las posibles jubilaciones de buena parte
de los asistentes. Con ello quedaba claro que se había generado un desierto de
iniciativas que perduraba desde hacía demasiado tiempo.

a. Animar al profesorado, al alumnado y a los equipos directivos de Secundaria para potenciar la educación artística, reivindicando al mismo tiempo una mayor sensibilidad por parte de las instancias políticas y sociales.
b. Reflexionar sobre lo hecho para orientar acciones de futuro impregnadas de espíritu creativo, de deriva social y de adecuación a los nuevos ritmos tecnológicos.
c. Investigar sobre aquellos elementos que pueden influir en una mejora de la educación artística.
d. Fomentar equipos de trabajo, animar las acciones colaborativas, impulsar acciones formativas y generar nuevos retos de futuro.
e. Dar visibilidad a la problemática, ya que si perdemos las artes en la
formación del alumnado de secundaria nos dirigimos hacia un modelo de ciudadanía sin opciones humanísticas.
f. Defender y analizar el entorno digital, preparando entornos web con
las incorporaciones del proyecto y estimulando la transmisión de intereses entre colectivos.
Además de intentar estimular la actividad reivindicativa, el proceso de reflexión nos lleva a mirar hacia el futuro incorporando temáticas que consideramos esenciales, como pueda ser el papel de la conciliación familiar y laboral en
un entorno con muchas representantes mujeres (Alonso-Sanz, 2016), la importancia de fomentar los audiovisuales y sus procesos colaborativos (Aristimuño,
2016), la incorporación de temáticas indispensables como la educación patrimonial (Duarte, 2016), el encuentro con el diseño (Huerta, 2016) o las derivas
artísticas de los entornos urbanos (Ramon, 2015) y la experiencia estética en el
museo (Illeris, 2016).
4. Formación del profesorado de Dibujo: la clave del futuro es la investigación en educación artística

Estamos comprometidos con la formación del futuro profesorado de Dibujo,
preparando anualmente a casi un centenar de nuevos docentes en el Master de
Profesor de Secundaria de Dibujo, una titulación que depende de la Universitat
de València. Hemos comentado el caso llamativo de la ciudad, ya que las dos
universidades públicas tienen papeles diferenciados en el entramado (Huerta,
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El proyecto se articula en base a las siguientes intenciones principales:
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3. Objetivos del Proyecto Second Round
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2013). Las carreras de Bellas Artes y de Arquitectura son titulaciones de la Universitat Politècnica de València, donde se da la formación inicial de grado. Separadas a penas por unos metros de distancia, lo cierto es que para la mayoría del
alumnado el lugar donde estudia el Master no deja de ser un sitio de tránsito. A
pesar de los inconvenientes, desde el Master se realiza un trabajo encaminado a
fortalecer la formación pedagógica del futuro profesorado de Dibujo. Se transmite la posibilidad de investigar en temáticas propias de la educación en artes, y
algunos optan por continuar formándose en la Especialidad Artes Visuales del
Master y Doctorado de Investigación en Didácticas. De todos modos, seguimos
siendo una especialidad muy invisibilizada dentro del entramado universitario.
El papel del profesorado de artes resulta fundamental en la gestación y consecución de proyectos artísticos en los centros, generando acciones y colaborando en todo aquello que se les pide. Existe un gran desconocimiento de dicha
realidad, y fue precisamente la necesidad de investigarla lo que nos animó a
generar Second Round, un proyecto que es también un homenaje al trabajo del
profesorado de secundaria. En línea con esta preocupación, fomentamos la investigación, tanto a través de la publicación EARI Educación Artística Revista
de Investigación, como organizando reuniones científicas y proyectos de investigación, e innovando en las posibilidades de la educación en artes visuales. El
propio Second Round está generando investigaciones, tesis doctorales, trabajos
fin de máster y artículos en revistas especializadas.
5. Actividades del Proyecto Second Round en doce
institutos de secundaria valencianos

La forma de organizar las actividades en los diferentes institutos de secundaria
donde se ha llevado a cabo el proyecto se plantea valorando las posibilidades y
los puntos fuertes de cada centro (Acevedo, 2016). Gracias a todas las personas
que se han implicado de forma voluntaria hemos visibilizado la problemática
de las artes en esta importante etapa educativa. El Cefire de Torrent, ha estado
pendiente de Second Round desde el inicio. Las exposiciones que han recorrido
nuestras comarcas, así como la producción de la muestra con los paneles que
se instalaban en cada instituto, han contado con el apoyo del Vicerrectorado de
Participación y Proyección Territorial.
5.1. Exposiciones en institutos, itinerancia por doce centros con muestras,
conferencias y debates guiados por especialistas en Educación Artística

Durante el curso 2015-2016 se han realizado doce exposiciones que han movilizado los institutos Luis Vives, Benlliure y Juan de Garay de València, Clot del

5.2. Exposición Second Round La Nau

La exposición retrospectiva en el Centre Cultural La Nau se planteó como un
recorrido por la creación artística en secundaria. Cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Cultura e Igualdad, y se trata de una muestra donde domina la
variedad de las numerosas realidades que conviven en los centros en materia de
creación artística. La riqueza de materiales, técnicas, formatos, planteamientos y expresiones se basa en la oportunidad que supone utilizar los registros del
arte por parte del alumnado adolescente. Para organizar esta riqueza diversa se
plantea la exposición a partir de dos líneas que resumen la idea de duplicidad.
El Cuerpo nos presenta una zona con piezas en las que domina el interés por la
representación del cuerpo humano. El Alma ofrece trabajos en los que encontramos intenciones más geométricas o conceptuales. Entre ambos recorridos se
instalan montajes audiovisuales, performances y todo tipo de piezas de diseño
textil, diseño industrial, diseño de interiores y diseño de joyas.
5.3. Second Round Movie, el film Línies/Líneas

Una de las apuestas más colaborativas del proyecto ha sido la realización de la
película Líneas. Second Round Movie, del realizador Emilio Martí, que ha contado con la participación de 300 alumnos de varios centros que han trabajado
orientados por sus profesores. Se trata de un original documento audiovisual
en el que se relatan básicamente dos tramas paralelas: por un lado la evolución
de las artes en la historia, y por otro la relación afectiva entre dos alumnas que
estudian artes (URL: https://emiliomarti.com/linies-lineas-2016 ). Con esta
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Moro de Sagunt, Tirant lo Blanch de Torrent, l’Estació de Ontinyent, Laurona
de Llíria, Número 1 de Requena, Josep de Ribera de Xàtiva, Ausiàs March de
Manises, Sanchis Guarner de Silla, y María Enríquez de Gandia. La itinerancia de la exposición ha tenido un gran impacto, participando en los actos miles
de personas, entre profesorado y alumnado, equipos de centro, y también familias. Todos han colaborado desde una vertiente reivindicativa y festiva. Las
conferencias, performances, conciertos y muestras en los institutos han tenido
muy buena acogida, siendo actos multitudinarios en la mayoría de ocasiones.
Las inauguraciones del programa Second Round se han convertido en verdaderos escenarios donde surgían numerosas y variadas actividades e ideas. Se trata
de acciones participativas en las que se implican todos los colectivos vinculados
al centro educativo (Huerta y Domínguez, 2016). Las conferencias, cursos y seminarios han contado con el apoyo del Vicerrectorado de Políticas de Formación y Calidad Educativa
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incorporación de la diversidad y de la defensa de los derechos humanos pretendemos dejar claro que la educación en artes no supone únicamente el adiestramiento en materia de dibujo, sino que permite introducir muchísimos elementos de convivencia y de valores democráticos. El modelo participativo que
se ha fomentado para llevar a cabo Second Round Movie nos recuerda el valor
que tienen los cuadernos gráficos describir nuestras propias realidades (Franco
y Portela, 2016). El film se está llevando a festivales de cine educativo y, por
tanto, continúa visibilizando de nuevo las problemáticas que se han evidenciado gracias al entramado que ha propiciado Second Round (URL: https://www.
youtube.com/watch?v=RBoGIJyQrp4 )
Conclusiones

Con el Proyecto Second Round hemos integrado los esfuerzos de la universidad
y de los centros de secundaria para animar la Educación Artística en dicha etapa
educativa. Consideramos que es algo que se ha logrado, al haber conseguido un
ambiente mucho más combativo y entusiasta. Se ha motivado al profesorado y
al alumnado para intentar generar un mejor ambiente desde el cual reflexionar
sobre el futuro que deseamos para la educación en artes visuales. Entre los numerosos los logros del Proyecto Second Round destacaríamos que se ha creado
la AVPD Asociación Valenciana de Profesorado de Dibujo, muy activa ahora
mismo, además de mostrar la problemática en el entorno universitario a través
de la exposición Second Round La Nau. Asimismo se ha estimulado el ambiente colaborativo y la repercusión mediática a través de la realización y difusión
de Second Round Movie. Conscientes de nuestra responsabilidad, hemos promovido acciones asumiendo la problemática social y educativa, organizando
numerosas actividades. También hemos denunciado la precaria situación curricular que sufren las artes en este período, así como la disminución exagerada
del profesorado de Dibujo, todo lo cual genera un deterioro de la creatividad en
las aulas. Debemos luchar contra esta tendencia que empobrece el papel de las
artes y las humanidades en la enseñanza obligatoria.
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Resumo: O presente artigo debruça-se sobre

Abstract: This article focuses on a research pro-

um projeto de investigação em desenvolvimento cujo âmbito se situa nas práticas de educação formal, dialogando, conforme enunciado, entre o contexto museológico e o contexto
escolar. Acompanhar-se-á uma proposta de
reflexão em torno do conceito de identidade
no percurso de uma turma de 11º ano de Artes
Visuais em visita ao Museu Coleção Berardo e
na criação de um projeto site-specifc no qual a
escola se transforma num museu transparente,
imprevisível e mutável.
Palavras-chave: educação formal e não-formal / desenho / arte contemporânea /
identidade.

ject in development, whose scope is in the practices of formal education, dialoguing, as stated, in
between the museological context and the school
context. An 11th grade Visual Arts class will be
followed on a proposal to reflect the concept of
identity through its path in a visit to the Berardo
Collection Museum and on the creation of a sitespecific project in which the school will transform
itself in a transparent museum - unpredictable
and changeable.
Keywords: formal and non-formal education /
drawing / contemporary art / identity.

1. Olhar em volta

Sediado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, desde 2006, o Museu Coleção
Berardo compreende a maior coleção de arte moderna e contemporânea em Portugal, cujo hiato temporal abarca obras de 1900 a 2010. Do núcleo de arte contemporânea (1960-2010) do museu, foram selecionadas três obras, de forma a desenhar a visita com base nos pressupostos apresentados anteriormente: refletir sobre o corpo individual, coletivo e o espaço vivencial. Desta forma, as obras de Larry
Bell, Ana Mendieta e Helena Almeida, congregam explorações conceptuais e formais que interessou colocar em diálogo e em contacto durante a visita (Figura 1).
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“Pensar a identidade: do museu à escola como experiência do tangível,” título
deste artigo, refere-se a um projeto de investigação em desenvolvimento cujo
âmbito se situa nas práticas de educação formal, dialogando, conforme enunciado, entre o contexto museológico e o contexto escolar.
Porquê pensar a identidade? Por inúmeros motivos e em circunstâncias
diversas, é-nos possível constatar — por observação direta, que a fruição estética e a contemplação são, nos dias de hoje, cada vez mais fugazes, superficiais e menos interiorizadas pelas camadas jovens da nossa sociedade. O que
se propõe neste artigo é um diálogo entre a compreensão da cultura visual, a
arte contemporânea, e a possibilidade de estes contribuírem para uma reflexão
sobre identidade sustentada por estímulos, referências e práticas. Com vista o
questionamento sobre o potencial educativo, reflexivo e criativo da arte contemporânea em contexto escolar, envolve-se também o estudo das literacias visuais, na possibilidade de estas integrarem as construções identitárias. Assim,
interessa compreender de que modo a relação dos jovens estudantes de artes
visuais com a obra de arte contemporânea em contexto museológico impele
a uma reflexão sobre identidade individual e coletiva enquanto tema para a
criação artística. Mas se o museu é por excelência um espaço de criação de conhecimento, de experiência sensorial, de que forma pode este posteriormente
ser experienciado em contexto escolar, devolvendo à comunidade educativa as
aprendizagens impulsionadas em contexto não-formal?
Dezassete estudantes aceitaram o desafio de refletir sobre questões de
identidade. Dezassete alunos de uma escola do concelho de Setúbal, inscritos na disciplina de Desenho A do 11º ano do Curso Científico Humanístico
de Artes Visuais. Dezassete corpos em potência, ora com os olhos em si, ora
no Outro, ora no espaço vivencial. Aceitaram, no desconhecido, sair das suas
zonas de conforto.
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Na obra Vertical Gradient on the Long Length, de 1995, Larry Bell (EUA, 1939)
desenvolve um jogo discursivo cativante entre o corpo do espetador e o seu reflexo numa escultura em vidro espelhado cruzado. Colocando-se diante, ou
atravessando mesmo, a percepção que o público tem do seu corpo e do espaço
envolvente perante a peça, transforma-se, fragmentando-se, criando um espaço ilusório no qual o corpo se multiplica.
Ana Mendieta (Cuba, 1948-1985), em Sem título (Blood Sign #2/ Body Tracks)
de 1974, questiona o corpo numa performance “não fora do corpo, mas dentro do corpo, do corpo em si, enquanto palco” (Rito, 2009:20). Por via do registo vídeo, vê-se um corpo que se aproxima de uma parede branca, estende os
braços na sua direção e, deslizando para o chão, deixa um rasto de sangue na
parede por onde os braços tocaram. Perto do chão, o corpo afasta-se da parede, virando-lhe costas. É assim comum no seu trabalho a referência à condição
humana, através de performances de carácter sacrificial, expondo-se um corpo
que conquista um território através da marca deixada pelos seus próprios fluidos corporais, como o sangue e o suor. Estamos, portanto, no campo do trauma,
do vestígio, em que corpo se manifesta entre dor e ascese: corpo é matéria — o
corpo como linguagem (2009).
No conjunto de obras expostas de Helena Almeida (Portugal, 1934) integram-se Estudo para Dois Espaços, de 1977, e Entrada Azul, de 1980, que problematizam questões transversais à obra da artista, e que se radicam na possibilidade de refletir sobre a pintura e os seus suportes, compreendendo “o corpo/
objeto da pintura e a pintura como um corpo/objeto” (Rito, 2009:26). Desta
forma, o seu corpo, presta-se à obra enquanto matéria, textura, coisa, numa
dualidade transmutável em que o corpo pode conter todos os Outros, num jogo
contínuo pela poética do gesto e pela arquitetura do corpo.
2. Corpo presente

Fazemos comummente, em diferentes áreas do quotidiano, um caminho do pensamento até à concepção e materialização de uma ideia, objeto ou projeto. E a
esse processo de intelectualização, construção, e consequente tradução em matéria física, palpável, acrescentamos diferentes camadas de concretização. De uma
ideia a um esboço, ou de uma ideia a um projeto duradouro, a uma crença. Segundo Csikszentmihalyi (2004) entende-se por criatividade a capacidade de criar um
pensamento novo, organizado segundo a estrutura vivencial de um indivíduo,
um campo de especialidade (sociedade que reconhece e valida) e um domínio
(regras simbólicas e procedimentos de uma cultura). Cruzar diferentes áreas do
saber em contexto de aprendizagem é, portanto, uma estratégia que sustenta o
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Figura 1 ∙ Visita ao Museu Coleção Berardo.
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Obras de Larry Bell, Ana Mendieta
e Helena Almeida (da esquerda para a
direita). Fonte: Museu Coleção Berardo

Figura 3 ∙ Trabalho de Laura Caria
para o exercício sobre o corpo. Fonte: própria.
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Tinha vinte e oito anos e, até então, sempre considerara o meu nariz se não
propriamente belo, pelo menos muito decente, como todas as outras partes da minha
pessoa (...) Nesse momento, enraizou-se em mim a ideia de que eu não era para os
outros aquele que até então, dentro de mim, pensara ser: 1.a — para os outros eu
não era aquele que, para mim, tinha até então julgado ser; 2.a — não podia ver-me
viver; 3.a — não podendo ver-me viver, permanecia estranho a mim mesmo, ou seja,
alguém que os outros podiam ver e conhecer, cada qual à sua maneira, e eu não; 4.a
— era impossível colocar-me diante desse estranho para o ver e conhecer; eu podia verme, mas não vê— lo; 5.a — para mim o meu corpo, se o observava de fora, era como
uma aparição, uma coisa que não sabia que vivia e ficava ali, à espera de alguém que
pegasse nela; 6.a — tal como eu pegava no meu corpo para ser, por vezes, como me
queria e me sentia, também qualquer um podia pegar nele para lhe dar uma realidade
à sua maneira; 7.a — finalmente, aquele corpo, por si mesmo, era de tal forma nada e
de tal forma ninguém que um fio de ar podia, hoje, fazê-lo espirrar, amanhã, levá-lo
consigo (Pirandello, 1989: 15-29).

É portanto, nesta senda conceptual e imagética que é proposto à turma o
enunciado do primeiro exercício, focado na reflexão sobre o corpo individual, tecendo discursos, com recurso ao carvão vegetal, ao papel e ao espelho como materiais dominantes. O processo criativo, para além dos esboços e experimentações que lhe são inerentes, integrou inicialmente a construção de um mapa mental como instrumento facilitador de relações conceptuais, formais e materiais.
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caminho da criatividade e permite que novas relações se criem e se materializem.
Na possibilidade de convocar a memória sensorial, cognitiva e afetiva, bem como
referências que constituem contributos para uma reflexão sobre identidade, torna-se relevante para este grupo de adolescentes, com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos, convocar a presença, e a ideia de que o corpo do artista é um
corpo — ator. Impulsionador de gestos, vontades e pensamentos, o corpo presente disponibiliza-se no seu todo para o ato de desenhar, para o ato de criar, e assim,
“(...) admitir que o ato criador põe em ação uma mecânica diretamente instalada
nas pulsações do organismo, que a expressão é a melodia das fibras no interior
do ser” (Stern, 1974: 22). Desta forma, todo o processo criativo é já por si o próprio trabalho: uma performance plástica continua em que o corpo está implicado.
Neste seguimento, iniciado um processo de maturação e discussão de conceitos potenciados pelo contacto com as obras de Larry Bell, Ana Mendieta e
Helena Almeida em contexto museológico, é partilhado com os alunos em aula
um excerto da obra literária de Luigi Pirandello “Um, Ninguém e Cem Mil”, na
qual o Sr. Moscarda, protagonista, se apercebe um dia, ao espelho, que a percepção que tem do seu corpo é diferente da que outros têm, e a partir daí tece
algumas considerações sobre as possibilidades de percepção do Eu:
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Figura 4 ∙ Trabalho de João Martins para
o exercício sobre o corpo. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Trabalho de Joana Alves para
o exercício de desenho instalado.
Fonte: própria.

No processo de aproximação das aprendizagens escolares artísticas com a prática
artística actual e, ampliando, com o comportamento da cultura, vai-se contrariando
o articificialismo laboratorial da escola, reintegrando-a e permitindo a construção
social do conhecimento e dos valores. Esta consonância com a contemporaneidade
pede que a sala de aula se transforme num espaço aberto e dinâmico, para lá de
um lugar físico limitado pela arquitectura e passe a acolher rotinas artísticas,
simultaneamente práticas e teóricas, já que uma não vive sem a outra (Almeida,
Azevedo & Miguel, 2012:17).

Desta forma, as reflexões propostas pelos alunos correspondem a criações
profundamente intrincadas e implicadas em crenças e dúvidas naturais da fase
do desenvolvimento humano em que se encontram, podendo constatar-se pela
análise das produções plásticas, que predominou o recurso a estratégias de representação como referência ao corpo. Ou seja, revelou-se muito difícil para os
alunos falar sobre o corpo sem o desenhar, pintar ou fotografar.
Do mesmo modo, tornou-se recorrente a interpretação do corpo como máscara, criada para e segundo o Outro, na qual se constata a dualidade corpo exterior/corpo interior (Figura 2). Na sequência da reflexão em torno das obras de
Ana Mendieta e Helena Almeida, a exploração sobre o corpo enquanto massa/
objeto e seu vestígio, valoriza a concepção de um corpo que existe “como signo,
como matéria que se posiciona no espaço do estúdio e se apresenta como laboratório onde ensaia e experimenta, onde coloca objetos em diálogo e em confronto com o tempo e com lugar” (Rito, 2009:26). O corpo é, portanto, ator de
uma performance integrada entre o Eu e o Outro, na qual o recurso ao espelho
cria um jogo de aproximações e distanciamentos, entre a verdade e a aparência
no processo de construção identitária.
3. Estamos aqui, ou os artistas morrem de pé

Na linha de pensamento e de pesquisa iniciada no primeiro exercício sobre o
corpo, interessou, seguidamente, alargar a reflexão para o coletivo, bem como
para o espaço vivencial e para possibilidade de reflexão sobre o espaço museológico. Desta forma, foi proposto à turma que, levando o processo criativo para
fora do espaço do atelier, realizasse um projeto de desenho instalado em diversos espaços da escola, exteriores e interiores. Assim, articulando conteúdos
curriculares da disciplina de Desenho A, que se prendiam essencialmente com
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Almeida, Azevedo & Miguel referem-se à escola como um espaço de questionamento da contemporaneidade e, por isso, de apreensão de conteúdos teórico-práticos das áreas científicas, bem como da integração do tempo presente,
social e eticamente, na construção de discursos artísticos:
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a desconstrução bidimensional dos elementos estruturais da linguagem plástica, iriam intervir no espaço escolar com instalações site-specific, ou seja, criadas
para um lugar concreto, com determinadas características arquitectónicas, capazes de convocar a memória e o Outro. Seria este um espaço e um tempo de
congregação, reavivando a tangibilidade aquando da visita ao museu.
“As expectativas da escola são, regra geral, inflexíveis, e o que não for ao
encontro delas é tido como desviante. Neste contexto, a criatividade e a arte da
contemporaneidade são desviantes porque a escola carece de agentes informados e preparados lidar com o improviso e com a incerteza” (Almeida, Azevedo
& Miguel, 2012: 17) e é neste sentido que, lançado o desafio final e aglutinador
de um processo, observou-se um saudável crescente sentido de pertença dos
alunos em relação ao espaço escolar, no qual barreiras e preconceitos naturais
da adolescência em relação à instituição, geralmente se interpõem. Houve, indubitavelmente, um sentido imersivo nesta experiência, potenciado pela força do gesto e pelo assumir da presença do criador no espaço de exposição. As
fronteiras aparentemente indeléveis entre as convenções de um espaço escolar e de um espaço museológico fizeram com que uma escola-casa-museu se
erguesse entre vãos, esquinas, pátios e bancos, reafirmando a necessidade de
que a educação artística “possa desenvolver e realizar hoje a pedagogia do ser
no sentido de operar a síntese entre a pessoa (antes do aluno) e a escola, já que
nela — a arte — é possível exprimirem-se orgânica e dinamicamente as
dimensões essenciais do ser humano: o sentir, o pensar, o imaginar e o agir”
(Matos, 2012:131).
As instalações site-specific apresentadas potenciaram uma reflexão em torno
da exploração do desenho enquanto matéria gráfica e plástica no espaço, possibilitando uma leitura tridimensional dos elementos estruturais da linguagem
plástica. Tal é visível, por exemplo, na Figura 4, na qual a linha estabelece uma
relação quase performativa entre o corpo negro de uma cadeira, e o espetador,
e na Figura 5, na qual uma negra estrutura metálica nos remete para a prática do
desenho e para os seus materiais, como se uma barra de carvão se interpusesse
entre o gesto e o espaço, a memória e contemporaneidade.
É importante destacar também que um exercício desta natureza, pelas diferenças processuais inerentes a um projeto site-specific, impeliu à integração
do fracasso como instrumento intrínseco à criação artística contemporânea.
Deste modo, o controlo absoluto sobre o processo, os materiais, a relação com
o espetador (até então inquestionável), transformou-se num jogo de adaptações e provocações que discutem o sentido da criação artística contemporânea nos seus diferentes contextos e que tem em Os artistas morrem de pé, nome

Figura 6 ∙ Trabalho de Rodrigo Julião
para o exercício de desenho instalado.
Fonte: própria
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escolhido pelos alunos para a exposição disseminada pelo espaço escolar, um
statement, uma provocação, um grito, num olhar que tenta atravessar a memória, o momento presente e alcançar o futuro. Através desta exposição-percurso,
qualquer elemento da comunidade educativa pôde construir um discurso singular que resulta da apreensão de um conjunto de propostas que interpretam
a própria experiência do espetador num dado lugar. É desta forma que surge a
tangibilidade entre territórios, numa dimensão que transgride as expectativas
da escola, a experiência estética do museu, e se aproxima de quem, possivelmente, nunca visitara um museu de arte contemporânea e assiste a uma reflexão situada no tempo e no espaço.
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como ferramenta educativa
e de promoção do indivíduo
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Resumo: Neste projecto pretende-se observar

Abstract: We intend to observer in this work the

transformações positivas em alunos, a partir
do seu envolvimento num mundo artístico institucional criado a partir de um museu – «The
Schoolopolitan Museum of Art». Os museus
não só detêm hoje o poder legitimador no meio
artístico, como constituem uma experiência
pessoal e social, muito para além daquilo que
a sua natureza estritamente física proporciona.
Palavras chave: museu / escola / arte / estatuto expositivo / transformação.

positive transformations in students stemming
from their involvement in an artistic and institutional world created from a Museum – The
Schoolopolitan Museum of Art. Museums are not
only the legitimating touchstone in the artistic
environment, but are also a personal and social
experience which lies much beyond from what
physical nature assures.
Keywords: Museum / School / Art / Exhibiting
Statute / transformation.

“The Schoolopolitan museum of art”

Alguns dos maiores êxitos da literatura juvenil contam-nos histórias de dois
mundos. Os personagens entram neles, regressam e voltam atravessando elementos físicos a partir dos quais se operam transformações súbitas de qualidade, de lugar e de tempo. Há quem lhes chame portais imaginários. Entre os
mais famosos estão o espelho de Alice, o guarda-roupa de Nárnia, e, mais recentemente, a Gare 9 ¾ de Kings Cross de Harry Potter, mas existem muitos
outros. Poderíamos chegar lá transpondo uma linha no chão ou, simplesmente,
como fazem os viajantes, pernoitar por lá um ou dois dias e seguir viagem. Estes
portais são mais do que isso. Não são um mero acidente na história. Permitem
uma existência paralela, produzem uma transformação nos personagens, justificam reflexões, ensinamentos, finais felizes.
O «Schoolopolitan» não é apenas um projecto de um museu instalado num
meio escolar. É um portal mágico onde os alunos entram à procura de um mundo artístico que confere visibilidade, apreciação, admiração, consagração. Algo
que lhes franqueia os limites do possível. É uma oportunidade para mudar a sua
história de vida e em alguns casos de modo determinante e significativo. Um
apelo que seja irresistível.
Tal como nas histórias mais interessantes de que falámos, o imaginário não
é uma negação do real. É uma parte da realidade. As dificuldades e as desistências na história imaginada corresponderão às mesmas situações na história
real. Só assim o crescimento do personagem no mundo imaginário pode ser trazido e utilizado do lado de cá do portal com vantagens educativas. A verdade é
que, na escola, estes mundos permanecem teimosamente desligados. O Mundo
do Conhecimento, da instrução, das regras e da disciplina, de um lado; e o Mundo da Arte, do pensamento crítico e divergente, das analogias e das metáforas,
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Figura 1∙ Os olhos — Intervenção numa das portas do “Labirinto
das 100 portas” com papel, cola e esmalte aquoso.
Figura 2 ∙ Visita ao Museu de uma escola do Conselho de Loures.
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do outro. Estaremos, então, perante um simulacro? Estaremos a construir uma
falsidade e a pretender dar-lhe valor educativo? É verdade que, conforme Littré afirma, “aquele que simula uma doença determina em si próprio alguns dos
sintomas” (Baudillard, 1991, p. 9) e assim põe em causa a diferença entre o verdadeiro e o falso, entre o real e o imaginário. Eu, todavia, diria que simular não
é apenas “fingir ter o que não se tem” (Baudillard, 1991, p. 9). O que este projecto produz é um desejo legítimo de «querer ser», uma expectativa que, de tão
forte, produz a realidade, que a precede. A aspiração torna-se hiper-real, talvez
simulada, mas ao provocar transformações no real torna-se ela própria a realidade sonhada, ou parte dela. Da mesma forma que um simulador de treino não
confunde um aluno com um piloto de aviões mas antes recria um ambiente que,
conjugado com a instrução recebida, com a aspiração e dedicação pessoal, com
algum talento inato ou adquirido, o transformará num piloto, real, operacional
e competente. O mesmo acontece nos museus «hands-on» (Falk & Dierking,
1997), onde as experiências consideradas interactivas são, afinal, simulações
puras do real colocadas no museu com intenção lúdica ou educativa. A simulação não nega a verdade e pode mesmo ajudar a compreendê-la e a transformá-la. “O museu, em vez de estar circunscrito como lugar geométrico, está agora
em toda a parte como uma dimensão da vida” (Baudillard, 1991, p. 16).
Por outro lado, o mundo real destes alunos pode não prescindir de uma
perspectiva nova, inventada, que o motive e que o valorize. O próprio sistema
educativo português reconhece superiormente os saberes axiais, hierarquiza-os de onde resulta o entendimento perverso de saberes maiores e de menores
(Gardner, 1995) . O número de alunos por turma favorece a instrução formal. A
arte está num plano menor, normalmente restringida ao espaço da sala de aula
numa carga horária residual. Os vários talentos, fora do âmbito técnico e científico, ficam por identificar, trabalhar e avaliar. Os pais, muito condicionados pela
perspectiva profissional, acompanham a escola nesta visão e são os primeiros a
desvalorizar e a remeter o talento artístico para segundo plano. As escolas são
assim enormes espaços sem fim, que proporcionam experiências impessoais e
falta de sentimento de pertença (Wallace, 2009). Parece adequado, neste seguimento, reposicionar o ensino artístico, retirando-o de um contexto exclusivo,
estrito, redutor e, desamarrando-o desse lugar, conferir-lhe uma outra forma
mais vaporosa que tudo envolvesse e tudo ligasse: os lugares, as coisas e os saberes; os números, as palavras, a música, o corpo.
Com maior autonomia pedagógica, poderemos assentar nos modelos formais e técnicos ligados à produção, pois destes pode depender uma gramática
fundamental à consolidação dos domínios mais elementares. Complemen-

Três experiências a partir de um museu

O velho professor das «Crónicas de Nárnia» recomendou ao grupo de crianças
que não tentassem “usar o mesmo caminho duas vezes” (Lewis, 2010, p. 133). Todos os anos são propostos novos caminhos para o Schoolopolitan. Neste artigo
destacamos três dessas experiências num total de 5 que propusemos este ano.
1 – Ephémera, apenas por um dia
«(…) Sendo certo que cada época renunciou, de algum modo, à anterior, as Vanguardas
Artísticas trouxeram no início do século XX a «Absoluta Novidade» desfazendo na obsessão autofágica tudo que carregasse consigo qualquer sinal de tempo.
Vivemos na época das experiências ótimas de felicidade, nascemos para um único
voo, um único deslumbramento, um mergulho profundo.
Num tempo das existências provisórias, a palavra «permanência» deixará de ter
lugar na língua dos povos e mais ninguém se lembrará do seu significado. Tal como
«velhice», «paciência», «contemplação», «arrependimento», «fidelidade», «constância», «memória» e «identidade», entre tantas outras.
Apenas restará a palavra «Efémera» que significa em grego «apenas por um dia».
Tudo aquilo que entra no domínio da existência deixará de ser porque a novidade é o
ocaso permanente. Porque tudo o que começa tem de ceder imediatamente lugar ao que
vai começar. Porque o tempo tira todos os direitos. (…) »
(Excerto de Texto de Ricardo Roque Martins fornecido em aula)

Nesta série de trabalhos, o aluno reflete sobre o ritmo acelerado da vida moderna e a falta de vínculos e de compromissos a que Zygmunt Bauman chamou
de «Modernidade Líquida». Neste exercício foram escolhidos objetos - uma porta de uma máquina de lavar roupa, uma ventoinha, uma batedeira e um secador
- a partir dos quais se desenvolve uma narrativa crítica sobre a falta de tempo para
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tarmente, deveremos dar mais alcance a outros domínios, como o reflexivo e
o perceptivo, tal como defende Gardner no «Harvard Project Zero» (Gardner,
1995). Só nesta sequência o aluno perceberá como a aprendizagem artística
pode ser “uma área profundamente pessoal” (Gardner, 1995, p. 124) e, nesta reflexão, que pode ser percebida através da arte, o aluno compromete-se progressivamente, torna-se interessante, colaborativo, autónomo, revelando maior capacidade de recolha de informação, mais útil e mais sofisticada (livros, museus,
instrumentos, outras pessoas), mais motivado no cumprimento de prazos, com
maior cuidado e atenção aos detalhes (Gardner, 1995). O aluno adquire a capacidade de «saber pensar» não apenas no domínio dos operadores lógicos, mas
a questionar, formular problemas, construir hipóteses e identificar com rigor o
objecto da pesquisa, e sobretudo torna-se mais apto à inovação e à mudança.
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Figura 3 ∙ Exposição “Ephemera, apenas por um dia”.
Um plinto marca o início do percurso com um dicionário
(onde só consta a palavra «efémera», um telefone fixo e uma
moldura de cabeceira onde se pode ver a pintura «O Casamento
dos Arnolfini» que suporta toda a narrativa da exposição.
Foram feitos questionários distribuídos por várias idades,
do primeiro ao terceiro ciclo do ensino básico para tentar
perceber o alcance da exposição.
Figura 4 ∙ Aspecto da entrada na exposição do aluno do PY IB.
Em segundo plano, vê-se uma porta de uma máquina de lavar
roupa. A rapidez líquida do movimento centrífugo torna a figura
de Giovanni Arnolfini desbotada e incompreensível. A aceleração
da vida desfigura-lhe o rosto. Brevemente será apenas uma
imagem vaga, destruída dentro de uma máquina de lavar.

2 – O Museu dos 3 Espelhos

Este ano a exposição do 1º ciclo apresentam-nos 3 espelhos e 123 rostos. Todos
os três espelhos sugerem o modo como construímos a nossa identidade. Apenas
um espelho reflecte perfeitamente a imagem, os outros dois não. Um espelho,
apenas com moldura, representa a nossa percepção a partir dos outros. «Quero
ser como o António que pergunta sempre se eu quero ajuda» ou» Quero ser
como Pedro que diz sempre a verdade mesmo quando custa», podemos ler nos
portfolios apresentados. Um espelho quebrado fecha a exposição. Representa
a imagem fragmentada quando nos despersonalizamos em face das influências
do grupo ou o apagamento da pessoa encadeada pelas luzes psicadélicas dos
educadores fantasma que são os meios de comunicação. Esta visão, que apropriadamente nos anos 60 tomou o nome de «crise de identidade», funda-se na
rejeição dos quadros tradicionais de referência e vai estar significativamente
ligada ao relativismo e às politicas de identidade como a ideologia de género.
Todos os rostos são diferentes, foram desenhados a partir do perfil de cada
aluno e pretendem apresenta-lo como algo novo, único, pessoal para esta exposição. Tentámos evitar as perceções estereotipadas e ajudámos os alunos a ver
a realidade de forma divergente. Cada trabalho deveria ser refletido e intencional, nunca fruto do impulso e da casualidade.
3– O Labirinto das 100 portas
«A ideia romântica de liberdade acaba por impossibilitar aquilo que promete:
a própria liberdade.»
(Hoz, 1996)

A educação para a liberdade é um tema recorrente no colégio e uma marca distintiva desde o primeiro Colégio em 1951 por desejo expresso do próprio
fundador. Será sempre, por isso, um tema muito caro ao Colégio com diversas
abordagens propostas aos alunos. Foi mostrada uma primeira sala com uma
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as pessoas de conhecerem e se amarem. Uma analogia entre o quadro «O Casamento dos Arnolfini» de Jan Van Eyck, de 1434 e os eletrodomésticos como símbolo do progresso e de modernidade. A metáfora como ideia da coisa representada, amplifica e clarifica a comunicação da ideia. O objecto do quotidiano como
meio de expressão metafórica não se insurge contra elevação poética das formas
de arte, pelo contrário, interpela o pensamento e alude de modo mais eficaz ao
seu significado. A família Arnolfini, segundo documentos da época acabaria separada o que legitima especialmente a linguagem utilizada.

536
Educação artística, desafios locais e globais: o VI Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-71-1

Figura 5 ∙ Batedeira — Giovanna e Giovanni Arnolfini,
suspensos nas varinhas tocam-se esporadicamente mas nunca
permanecem em frente um do outro. Um pouco à maneira
das relações modernas que valorizam o ritmo frenético da vida
em detrimento dos afectos. Do facebook, ao snapchat
e ao instagram, os amigos são, afinal, devoradores de instantes
e não permanecem muito tempo na nossa vida.
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Figura 6 ∙ Secador — Giovanna e Giovanni Arnolfini, agitam-se
em cordéis diante de um secador. Estão presos formalmente à relação,
empecilhados, mas não se amam. Rapidamente entenderão que há
um empecilho na sua vida. Acham que não é o vento que varre a relação,
é a própria relação que não é feliz e precisa de um tempo. O motor
do secador acentua a impossibilidade de diálogo. Não faltará muito
até que as fotografias se desprendam porque não aguentam o ondular
violento. Afinal o secador é uma prisão.
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Figura 7 ∙ Aspecto da entrada do” Museu dos 3 Espelhos”. É uma
adaptação muito livre das Esfinges da «História Interminável» de
Michael Ende onde a autorrepresentação do herói é fundamental
para passar a porta. Aqui apresentam-se com a fronte coberta
por uma cabeça de águia, símbolo do colégio.
Figura 8 ∙ Pormenor do interior do corredor do “Museu
dos 3 Espelhos”.
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Figura 9 ∙ O meio é a mensagem – Alusão a McLuhan (The
medium is the message) Trabalho apresentado no “Labirinto
das 100 portas” por aluno do 2nd IB (12º ano do secundário).
Impressão em película fotográfica com texto a marcador preto
sobre tela plástica transparente. Três portas apresentam a
mesma fotografia mediadas por textos distintos. Uma mensagem
moralizante (Fumar pode provocar uma morte lenta e dolorosa),
uma mensagem neutra extraída de uma enciclopédia médica
(que surge na fotografia) e um texto de Fernando Pessoa
(Álvaro de Campos) onde o fumo é estetizado sob forma poética.
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Figura 10 ∙ O meio é a mensagem — Impressão
em película fotográfica com texto a marcador preto
sobre tela plástica transparente.
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única porta e foi perguntado aos alunos como estaria salvaguardado o princípio
da liberdade de educação se o aluno não pode optar pela forma como quer sair
da sala. De seguida foi colocado um cenário hipotético em que todas as opções
são possíveis e igualmente desejáveis. Estaríamos então a criar um labirinto do
qual o aluno dificilmente teria discernimento para sair. Os trabalhos procuram
ajudar a reflectir sobre este dilema recorrendo a referências dentro da literatura, música, cinema. Foram apresentados trabalhos com temas tão diversos
como «O Príncipe» de Maquiavel, “O Processo» de Kafka, ou o «Shinning» de
Kubrick. Foram também tratadas histórias pessoais de vida como o direito a fumar, não obstante a contra indicação dos adultos e a pressão dos media.
No fim de um projecto, como nas histórias infanto-juvenis, fica sempre a dúvida se a magia permanece para sempre como nos promete o seu autor ou se,
com o fim do «Schoolopolitan», o mundo artístico e os que «falam em nome
da arte» deixam de iluminar cada projecto de vida. Terá cada aluno de repetir
vezes sem conta a experiência para que se continuem a operar transformações?
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Resumo: Esta investigação visa apresentar primeiramente a existência e as práticas do Coletivo
Andorinha, que partem da narrativa da discussão
política, mas se expandem para além. Discorre sobre o conceito de escultura social de Joseph Beuys,
que entende a arte em horizontes mais amplos,
e como o mecanismo de uma nova ordem social.
Traz também algumas reflexões de Paulo Freire
no âmbito da educação, a entendendo como ferramenta crítica, política e de intervenção no mundo.
Por último, tece aproximações entre os conceitos
apresentados e as práticas do Coletivo Andorinha.
Palavras-chave: escultura social / Coletivo
Andorinha / pedagogia da autonomia / arte-política / arte-educação.

Abstract: This research aims to identify the ex-

istence and practices of the Coletivo Andorinha,
which begin with the narrative of political discussions, but expand beyond that. It discusses the
concept of social sculpture of Joseph Beuys, who
understands an art in broader horizons, and
as the mechanism of a new social order. It also
brings some reflections of Paulo Freire in education, understanding its as a critical tool, political
and intervention in the world. Finally, it weaves
about the approximations between the concepts
used and the practices of the Coletivo Andorinha.
Keywords: social sculpture / Coletivo Andorinha, Pedagogy of autonomy / art-politics / arteducation.

1. Descobrindo formas próprias de organização social:
a experiência de “coletivo”
Andorinhas!
Quem nunca as viu? Cantam e dançam, por cima de todas as coisas. Querem ouvi-las?
Tem de levantar os olhos para o céu, o Zulwine, lavar os olhos no azul que tranquiliza a
alma e escutá-las. Elas inspiram-nos a descobrir a grandeza da alma na imensidão do
mundo. Se queres conhecer a liberdade, segue o rasto das andorinhas (Ditado Chope)
(Chiziane, 2013)

As Andorinhas são pássaros migratórios. Tem a expressão da liberdade agregadas
ao seu nome. São pássaros encontrados em grande número no Brasil e em Portugal. Sendo assim, foram escolhidas para batizar e poetizar o coletivo recém criado.
Formado em grande parte por brasileiros estudantes, professores e pesquisadores das mais diversas áreas, assim como por trabalhadores brasileiros e
portugueses simpatizantes à causa, o Coletivo Andorinha tem como motor primeiro tentar compreender a situação política do Brasil atual e discutir contra-narrativas não veiculadas pela mídia tradicional.
Essas contra-narrativas se expressam em proposições das mais diversas
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Desde a crise mundial de 2008, o mundo tem passado por mudanças políticas
significativas. É claro que se vive sempre em tempo de mudança. Mas o retorno
de um conservadorismo radical, de discursos xenófobos, a crise de refugiados,
as soluções através de figuras políticas de discurso fácil e de milagres imediatos, passando pelo retrocesso de direitos dos mais frágeis, têm apresentado novos desafios para os indivíduos se colocarem no mundo.
Desafios estes tanto para os indivíduos, tanto para as artes, tanto para a educação. Momento novo para a geração que nasceu nos anos oitenta e noventa, mas
que traz um carácter cíclico pertencente a outras fases da história da humanidade.
Frutos deste período, surgem novas propostas de organização, que não
atendem a lógicas associativas, nem partidárias, nem artísticas isoladamente.
Como exemplo, nos referindo a situação política no Brasil, que vivencia ares
reacionários desde as grandes eleições de 2014, surgiram diversos grupos de
atuação política dentro do país e também mundo afora: a Rede de Brasileiros no
Mundo contra o Golpe conta com representações em mais de 74 cidades.
Uma dessas representações, acontece em Portugal, o Coletivo Andorinha —
Frente Democrática Brasileira em Lisboa. O Coletivo surgiu em março de 2016,
juntamente com as grandes manifestações no Brasil de apoio a permanência do
governo eleito pelo processo democrático até então vigente no país.
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Figura 1 ∙ Ato em apoio à greve geral no Brasil e contra a
PEC 241/55. 12nov2016. Praça do Rossio, Lisboa. Foto:
Manuel Almeida/Agencia Luso.
Figura 2 ∙ Ato em apoio à greve geral no Brasil e contra a
PEC 241/55. 12nov2016. Praça do Rossio, Lisboa. Foto:
Manuel Almeida/Agencia Luso.
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Figura 3 ∙ Material gráfico para divulgação de ação no dia
31 de julho de 2016. Ilustração: Alexandre Guedes.
Figura 4 ∙ Encontro com a presidenta eleita do Brasil, Dilma
Rousseff e o Núcleo dos Partido dos Trabalhadores em
Lisboa. 14mar2017. Casa do Alentejo, Lisboa. Foto:
Filipe Ruffato.
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naturezas, tais como atos/performances/manifestações de rua (Figura 1 e Figura 2), criação de manifestos escritos e materiais gráficos (Figura 3), mesa de
debates (Figura 4), ciclo de filmes, apoio e participação de eventos da cidade de
Lisboa, assim como de associações organizadas com objetos afins. Neste um
ano de existência, o grupo já soma mais de trinta e cinco atos realizados.
O grupo trabalha de forma horizontal, onde as decisões são tomadas por
aqueles que podem estar presentes e que podem doar seu tempo no momento.
Sem a necessidade de hierarquização de cargos ou vontades, as ações acontecem ou quando notícias surgem por internet e são ocultadas pela mídia tradicional, tanto brasileira quanto portuguesa, ou quando convocados por eventos
portugueses. As ações são coordenada a partir do interesse, do desejo de alguns
dos integrantes, seja de todos, seja de poucos.
O Coletivo Andorinha se coloca como um espaço de reflexão e pensamento,
que se traduz em seus manifestos, materiais gráficos e discursos, mas que se
afirma nas ações de rua e nas produções de fotos e vídeos destas, em caráter de
denúncia. Na tentativa de contar a história pelo ponto de vista não controlado
pelo mercado, mas também de expurgar, e de canalizar, os sentimentos de frustração, decepção, raiva e medo presentes atualmente em um número expressivo da comunidade brasileira fora de seu país de origem.
Uma das preocupações atuais do grupo, é entender seu papel imagético. Vídeos produzidos no âmbito de suas performances/manifestações de rua alcançaram expressiva quantidade de visualizações, mesmo compostos por número
reduzido de pessoas, se comparado às práticas ativistas realizadas no Brasil.
Há mais de um ano o grupo permeia áreas, estabelecendo zonas de confluência entre política, arte, educação. Sem necessidade de estabelecer fronteiras entre estas, constrói modos de se organizar a partir das necessidades de
se expressar apresentadas pelas várias atualizações dos momentos, e que atualmente, no Brasil e no mundo, mudam drasticamente em dias.
2. A escultura social: todo mundo um artista
Eu acho que a arte é o único poder político, o único poder revolucionário, o único
poder evolucionário, o único poder capaz de libertar a humanidade de toda a
repressão. (Beuys, 1990:34)

Joseph Beuys, artista, professor e atuante político, através de seu conceito escultura social discute relações de interdependência entre arte, política e educação.
Para Beuys, a idéia de escultura, e de arte, era entendida de modo alargado,
embriagada de uma atitude política.

3. Inter vir no mundo: a educação exige lado
Em favor de que estudo? Em favor de quem? Contra que estudo? Contra quem estudo?
(Freire, 2002:47)

Ainda na perspectiva da amplitude e a interdependência dos saberes, sob o
ponto de vista de um educador, Paulo Freire em seu livro Pedagogia para a Autonomia, quando discute “ensinar exige apreensão da realidade”, também vai
dizer que “a educação é gnosiológica, é diretiva, por isso política, é artística e
moral”. (Freire, 2002:41) Lida com objetos, com materiais físicos, mas também
lida com medos, com frustrações, com construção estéticas e subjetivas.
Por isso, o professor deve estar em constante diálogo com seus alunos e sua
realidade. Não existe educação sem contexto, sem propósito. É preciso ter a
consciência de que a educação, a escola presta serviço a um sistema, que valoriza o mercado em detrimento do humano.
É função da educação, e consequentemente do professor, lutar contra as lógicas globalizadas fatalistas na sala de aula, que tentam “convencer os prejudicados
das economias submetidas de que a realidade é assim mesmo” (Freire, 2002:78)
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O artista determina três estágios desta sua visão alargada de escultura e de
arte. O primeiro estaria contido pelo campo das idéias, suas abstrações, seus
moldes, sua energia caótica, “materiais invisíveis usados por todos”, nomeado
formas de pensamento. O segundo estágio acontece no momento que toda essa
potência confusa passa por um afinamento, uma harmonia, uma contenção
e se transforma em forma, em palavras: formas faladas. E no terceiro estágio,
acontece um processo determinado, onde se cristalizam formas, onde se fazem
conexões objetivas: a escultura social (Beuys, 1990:19).
Estando os materiais invisíveis disponíveis a qualquer pessoa, e sendo qualquer indivíduo dotado de uma potência livre criativa em si, logo, todos podem
ser artistas, “todo mundo um artista” (Beuys, 1990:19).
Beuys entendia a arte como uma das engrenagens sociais, intrinsecamente
conectada à política e a educação, trazendo em suas reflexões resquícios de sua
própria história, uma vez que além de artista também foi professor e membro
de organizações partidárias socialistas na Alemanha.
Considerava que a construção de uma obra de arte total se daria naturalmente em uma futura ordem social, perpassando por uma nova postura individual. De acordo com nossos perfis individuais e coletivos, através da liberdade
que todos nós experimentamos, nós iríamos determinar a nossa participação
na esferas legislativas, econômicas e culturais. (Beuys, 1990:22)
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O discurso político está contido em cada ação do educador, estando ele
consciente disto, ou não. Está contido nas escolhas dos programas, nas proposições de desafios, nos modos de se construírem os saberes. E não apenas nestes.
O educador, não deveria ser um mero reprodutor de técnicas, pois deste modo,
está apenas a atender interesses dominantes.
É reacionária a afirmação segundo a qual o que interessa aos operários é alcançar o
máximo de sua eficácia técnica e não perder tempo com debates ideológicos que a nada
levam. O operário precisa inventar, a partir do próprio trabalho, a sua cidadania que
não se constrói apenas com sua eficácia técnica mas também com sua luta política em
favor da recriação da sociedade injusta, a ceder seu lugar a outra menos injusta e mais
humana. (Freire, 2002:63)

Ao mesmo tempo, também é ingênuo acreditar que uma revolução pode ser
ditada a partir de uma sala de aula. Pois por maiores que sejam a esperança e
a boa vontade do educador, a escola não é uma força que atua livremente, sem
obstáculos e sem duras dificuldades. (Freire, 2002:61)
A utopia pode levar a frustrações e ao fracasso. É preciso ter consciência
que a escola é parte de uma engrenagem mercadológica que não pretende criar
seres autônomos, críticos, cidadãos, conscientes de seu papel no mundo. Segundo o autor, seguindo os ideais dos dominantes, a educação é concebida para
amansar mentes. Para conter os indivíduos de modo imobilizador, e ocultar
destes verdades e realidades. (Freire, 2002:61)
É preciso trabalhar a partir dessa consciência, com potência e assertividade
para subverter a lógica estabelecida nos espaços que sejam possíveis. Mas tendo em vista, que para o fazer é necessário definição. É necessário que se tomem
posições, entendo que a educação, que a prática educativa nunca é neutra. E o
tentar ser, é estar do lado do dominante, do opressor.
Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra,
minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. Decisão.
Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo. (Freire, 2002:63)

Conclusão

As ações desenvolvidas pelo Coletivo Andorinha em seu um ano de existência,
contemplam em si possibilidades de confluências entre arte, política e educação, a partir de manifestações rua, intervenções urbanas, criação de manifestos, de conteúdo midiático independente; de escolhas inventivas, criativas, inerentes às práticas humanas que permeiam os campos citados.
Entre o ativismo político e a arte performativa, o pensamento político se

Só uma concepção de arte revolucionada até este ponto pode se transformar em uma
força politicamente produtiva, percorrendo cada pessoa e moldando a história.
(Beyus, 1990:22)

Se para Beyus, a arte era capaz das mudanças necessárias de paradigmas,
para Freire, é através da educação que esta afirmação amplificada é ressignificada. “A educação não vira política por causa da decisão deste ou daquele
educador. Ela é política.” (Freire, 2002:69)
Freire ainda chama para os educadores a responsabilidade de refinar as
posturas rebeldes e as transformar em posturas revolucionárias “que nos engajam no processo radical de transformação do mundo” (Freire, 2002: 47)
É preciso transformar os rebeldes em revolucionários. Para Beyus, através
da potência caótica da arte. Para Freire, através da conscientização daquele
que estuda, seja de que área for. Para o Coletivo Andorinha, nas formas de
se colocar no mundo, de pensar suas práticas, de se unir aos que também se
rebelam e se revoltam contra o retorno da manutenção imoral do privilégio de
poucos. Em tempos atuais, onde uma ala reacionária, preconceituosa, conservadora se revela e se consolida não só no Brasil como no mundo, arte e
educação só podem ser, só podem acontecer, por excelência, como lugares
de resistência, de pensamento crítico, com consciência de seu viés estético,
ideológico e político.
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confunde e se representa a partir de escolhas estéticas e críticas, capazes de
conterem em si sentidos redimensionados de formação, de arte e de política.
A olhar pela perspectiva dos estágios apresentados por Beyus, as formas de
pensamento, a caótica potência criativa apresentada pela nossa liberdade individual fazem do Coletivo um lugar para o reconhecimento destas formas de
pensamento. Ao mesmo tempo que o constante ato de falar, de discursar, de
debater e de escrever, inerentes em suas ações o faz percorrer o segundo estágio chamado por Beyus de formas faladas.
O terceiro estágio, escultural, artístico, social, em uma nova ordem pensada
pelo viés da arte, se apresentam nas ações desde a rua até a utilização de ambientes virtuais poderia estar no âmbito do que Beyus define como escultura social.
Beyus ainda vai defender que a arte é o único meio evolucionário-revolucionário capaz de desconstruir os efeitos de um sistema repressivo.
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Resumen: Este trabajo aborda la relación entre

Abstract: This paper deals with the relationship

una técnica plástica -el collage- y aspectos narrativos, expresivos, simbólicos y metafóricos
de la imagen analizados a través del trabajo de
tres estudiantes. Esta práctica en el taller de
producción de la cátedra de Oficio y Técnicas
de las Artes Visuales (OTAV) en la Universidad
Nacional de las Artes (UNA) orienta a quienes
junto con otras experiencias se formarán como
docentes en los distintos niveles del Sistema
Educativo.
Palabras clave: collage / narrativa/discurso /
formación docente.

between a plastic technique –the collage- and the
narrative, expressive, symbolic and metaphorical
aspects of the image analyzed by means of de work
of three students. This practice, in the production
workshop of de Visual Arts Trade an Techniques
chair (OTAV) at de National University of Arts
(UNA), guides those who along with other experiences will be trained as teacher in the different
levels of de Education System.
Keywords: collage / narrative/discourse / teacher
training.
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Laboratorio de la imagen:
acuerdos entre técnica
y discurso
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Introducción

La opacidad de la témpera. Los modos de ver del óleo. La fugacidad de la acuarela. La transparencia de la tinta. El temple. Los frescos. El acrílico. Materia
pictórica y manifiesto temático. Técnica y discurso, destreza y narrativa visual,
“qué y cómo” componen la trama del artefacto sobre la que se dispone la imagen. Todas las técnicas, los materiales y herramientas nacidos en los distintos
momentos de la Historia del Arte, se han consagrado pero tienen la vigencia
que cada artista imprime también en el presente. La enseñanza del arte también ha recogido esa experiencia valiosa de los procesos históricos. Así el óleo
–como bien dice John Berger (2000: 93) — representó aquellas cosas que podían
comprarse en la realidad. La acuarela es un testimonio de la fugacidad, la ligereza y la delgadez de un momento que — contenido por la transparencia- deja
ese instante suspendido en el aire del vuelo de una mariposa. Los materiales
y métodos de trabajo del temple al huevo durante el Renacimiento heredadas
del Giotto son traídos al presente por pintores contemporáneos que usan esas
mismas técnicas.
Las técnicas son algo más que meras técnicas y definen formas del arte y
de su enseñanza en tanto son herramientas del proceso creador. De los modos,
los materiales y las herramientas de trabajo resultan también la comprensión
de la relevancia del arte en la formación docente. Una de las tareas que deben
realizarse a corto y mediano plazo es atender a la formación de docentes de arte
desde la dimensión inicial hasta la educación continua de tal forma que sea posible la construcción y comprensión colectiva de la relación de la imagen con el
referente. Relación que atienda a su carácter simbólico y al conocimiento en el
aula y en el taller, así como en los espacios de la educación no formal (no escolarizada). Este vínculo permite dar a la educación el enfoque, la metodología y
las didácticas más apropiadas a los contextos, necesidades y posibilidades de
transformación que el arte puede aportar desde una perspectiva integradora. A
partir de una técnica artística — el collage — realizamos el seguimiento de tres
estudiantes del primer nivel de la cátedra OTAV de la Universidad Nacional de
las Artes (UNA) que optarán por la Formación Docente en Artes Visuales a través también de la UNA. El objetivo es la formación de profesores/as en artes a
fin de promover modelos que contengan las expectativas profesionales docentes y las prácticas artísticas. Ello nos impone una mirada y escucha atentas a las
variadas necesidades expresivas y sociales de los distintos niveles del Sistema
Educativo en los que se desempeñará el/a futuro/a profesor/a de artes. Los/as
docentes en artes visuales se formarán en una lógica pedagógica pero también
en una lógica artística. No solo interesa una sólida formación pedagógica sino
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la enseñanza de las técnicas en relación con las variables en las que expresa el
lenguaje artístico. Las imágenes, el discurso, su construcción y sentido desde
una perspectiva formativa, transforman la experiencia individual, social, escolar y comunitaria.

de los conceptos la que investiga la diferencia o concurrencia entre conceptos
antiguos y categorías presentes del conocimiento. A partir de este enfoque,
particularmente nos hemos abocado a distinguir las ideas de “collage” ayer y
hoy. “Con frecuencia, una misma palabra puede hacer referencia a un concepto
y la categoría histórica, resultando entonces aún más importante la clarificación de la diferencia de su uso” (Koselleck, 1993:333).
Históricamente el collage fue un fenómeno que revolucionó el arte a partir
de 1913 aproximadamente. La nueva realidad de estos años propiciada por la
Revolución Industrial, dejó atrás los modos de representación artística con la
llegada del arte del siglo XX. Incluso se desprende de un conjunto de cambios
y factores muy difíciles de hacer confluir en una simple historia del arte, puesto
que con el collage irrumpen en el arte una serie de prácticas artísticas: teatro
y literatura por mencionar solo dos junto a las artes populares poco definidas
además de las llamadas artes aplicadas, incluso y aquellas de los medios de comunicación. Esta conjunción hace necesario buscar los puntos comunes que el
arte tiene con los restantes asuntos vitales, y éstos se encuentran indudablemente en la dialéctica sujeto-objeto que se había resuelto a través de la mimesis, al menos hacia siglo XIX y parte del XX.
En este trabajo que presentamos nos interesa realizar una relectura de esta
técnica y retomar lo que ha quedado más relegado por un juego de representaciones consensuado y objetivado. Nuestro interés consiste en la recuperación de la
libertad de la expresión del objeto en el collage porque rescata las posibilidades
materiales como contenido propio en todos los sentidos que hacen al desarrollo
del pensamiento creativo: lo discursivo, poético, narrativo, simbólico y sígnico.
2. Capitales, acciones y recursos

Ojo-mano-imago / mundis se conectan y contienen la huella que se descubre
sobre el soporte. El docente permite y enseña a conectar, como si de un puente
se tratara, las relaciones entre técnica y discurso. Como señalamos, en la enseñanza de las técnicas artísticas y sus acuerdos con los discursos, el collage -que
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1. Otra forma de pensar la Historia del Arte: el pasado como por venir

Desde una mirada histórica, en este trabajo ponemos la atención en el centro
de la denominada “historia de los conceptos” (Koselleck, 1993). Es la historia
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hemos seleccionado para verificar dicho proceso creativo- deriva de la producción fotográfica y las tecnologías. Trabajar con esta técnica ha resultado, en el
taller de la cátedra OTAV, una forma expresiva propia y una posibilidad de problematizar la transmisión pedagógica. El collage, por las inagotables posibilidades materiales que nos ofrece y por la contingencia presente de los objetos
aparentemente aislados, nos invita a dejar de ver los objetos mismos y hacer de
ellos otros: dejar de reconocer en las imágenes publicitarias, fotos personales,
reproducciones de obras, la pretensión común del objeto, a fin de evitar que se
agote el prodigio de la imagen pictórica. Aparece la magia que no reside solo en
el objeto, sino en ese encuentro azaroso con otros objetos, con otras imágenes,
en otra síntesis. A los formadores de formadores nos interesa no solo obtener a
través del collage –esa forma reveladora, propia de artistas del siglo XX nacidas
de las tipografías, de los acontecimientos industriales y de los medios de comunicación- sino que nos permite trabajar esta técnica para hacer descubrir, acceder, habilitar y reconocer la capacidad creadora y crítica de los futuros docente
de arte. Tal como en la cátedra le damos sentido creador, el collage va más allá
del simple hecho de calificarlo como una mera técnica, nos ha resultado desde
una perspectiva didáctica, un motor de cambio fundamental, un instrumento
pedagógico potente.
3. Registro de trabajos de los estudiantes

Esta muestra del trabajo de tres estudiantes postula la importancia de proporcionar a los futuros docentes espacios para el desarrollo de su propia dimensión
expresiva y la promoción de una sensibilización a fin de moderar la tendencia
intelectualista o mimética que general que gobierna la educación artística.
3.1 Estudiante LAV

Para el primer collage (Figura1) el alumno LAV interviene en la elección y la disposición de los fragmentos de ilustraciones con las que crea una nueva imagen,
propia e irreverente, a partir de la confrontación de la figura de un militar al
cual suplanta su rostro por un perro. Este nuevo personaje, se encuentra parado delante del cabildo argentino, emblema de la revolución de 1810. Pocos elementos, provenientes de realidades diferentes, contrastan creando una imagen
con fuerte sentido de la ironía. Este collage, punto de partida, va a marcar un
camino a seguir en el cual el alumno, para sus futuras pinturas, tomara para la
creación de sus bocetos, esta fórmula de desviación en la combinación de variados elementos muchas veces opuestos. El azar, el momento anterior al descubrimiento y el encuentro de elementos en un mismo espacio se ve limitado por

3.2 Estudiante E D

Para el primer collage (Figura 4) la alumna coloca sobre un papel recortes de
ilustraciones variadas, introduciendo cierto orden y regularidad luego del desorden fortuito producido en el momento de la búsqueda. Son una sucesión de
imágenes que fragmenta, entremezcla y ubica en el espacio sin realizar casi
asociaciones. El primer momento es espontáneo y caótico. Hay una apropiación despojada de sentido. La intuición sustituye al pensamiento lógico y es por
esta razón que resulta dificultoso organizar un espacio, contexto, un sentido.
El movimiento Dada ha puesto de relieve esta forma de producir. Tzara habla de lo que constituyó “el estado de ánimo del Movimiento: la espontaneidad, la incoherencia primera del hombre, la simplicidad original, el rechazo de
toda reconstrucción lógica, y la expresión intensa de la personalidad” (Behar &
Carassou, 1996:168). En su collage, la alumna ubica los materiales reunidos al
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la selección realizada por el alumno que elimina y añade según sus intenciones, su humor y concepción para crear trabajos pictóricos particulares y fuertemente conceptuales. De la misma manera que los fotomontajes de Hausmann,
Grosz o Hanna Hoech, (Behar & Carassou, 1996) sus producciones no son solo
encuentros casuales sino que ya en esa confrontación hay una intención de
crear un doble sentido. Aragón (Behar & Carassou, 1996) habla de la función de
contrabando de esas imágenes que intentan decir de una forma torcida, aquello
que es difícil de tolerar. Para pensar en otro precedente, el fotomontaje político
de John Heartfield, (Behar & Carassou, 1996) lucha a partir de la burla contra
la ascensión de Hitler.
En las pinturas posteriores al collage, como en ese retrato realizado en tinta,
en el que aparece un rostro con un desplazamiento y la adición de un tercer ojo
(Figura 2), ya empiezan a dialogar con la retórica de su imagen, los elementos
propios del lenguaje pictórico como son la mancha y la dilución de la materia
para reforzar la idea de una figura que se desintegra, los pasajes y la transparencia de color, una suave pincelada para dejar que el color y el agua actúen. Siempre partiendo de la desviación, la combinación y el origen de realidades diferentes, en el caso del uso de otro material (Figura 3), el estudiante usa el acrílico
y un color más pleno para fortalecer su idea de contraponer en un primer plano
a un personaje que parece sacado de un film hollywoodense de la década del ‘50
con la catedral de San Basilio en la ex U.R.S.S. No necesita como en el caso anterior detenerse en las distintas posibilidades pictóricas que da la materia cuando
se abre porque justamente lo que busca es que el color acompañe el impacto de
esas dos imágenes contrapuestas.
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azar. Los elementos están casi en un mismo plano y tienen el mismo valor. No
hay relación entre ellos.
En la pintura posterior al collage (Figura 5), tomará solo un fragmento de la
totalidad para crear una monocromía cargada de expresividad y simbolismo.
Escogerá una parte constituida por dos recortes muy similares en dimensiones
y separados por una fuerte frontera que resolverá en su pintura diluyéndola,
para crear de este modo una totalidad. La figura que vemos ubicada en una diagonal, cobra mayor dimensión y se sitúa en un espacio en donde la mancha y el
gesto potencian el diálogo con un cuerpo que se define y ocupa lugar. Es un escorzo que se escapa por un borde de la pintura creando tensión. Para acentuar el
sentido de espacialidad, además ubica detrás de la figura, unas pequeñas manchas construidas con un gris parejo. En el caso de una posterior pintura (Figura6), la alumna trabaja en una mayor síntesis en esta monocromía. Plantea una
figura humana a la cual la vacía por zonas y la ubica en un espacio neutro creado
por un plano de color. Esta superficie purista le quita temporalidad y espacialidad a ese cuerpo. Esta forma de presentación, podría acercarse a la ilustración
de un libro de medicina o anatomía. La elección de un soporte más cuadrado
también refuerza estatismo, severidad y racionalidad. La oscuridad, la soledad,
el silencio y el vacío, crean una asepsia en la cual la pintura va perdiendo realismo y sumando ambigüedad y poeticidad.
3.3 Estudiante C M

En este caso la alumna arma un collage a partir de elementos que se desprenden de su historia personal, como mapas, un Documento Nacional de identidad
y una fotografía de ella. (Figura 7). Todo tiene un orden premeditado para darle
cierto sentido. El mapa por arriba de su cabeza, como una abstracción de su
tierra natal. El Documento Nacional de Identidad (DNI) al costado izquierdo,
como un símbolo relativo al reconocimiento de su identidad. A su vez, ella, mirando otras figuras: una de viaje y una mujer con una cara que refleja paz. Es su
búsqueda de identidad, es ella con su carga innata y a la vez con lo que anhela ser.
En esta pintura que también se desprende del collage, se han suprimido elementos del referente original, en pos de resaltar aún más el mensaje: la búsqueda de la transformación. (Figura 8). Es esencial el recorte de la mirada de la fotografía de la alumna en diagonal hacia la figura de la “Mujer en paz”. Del mapa
se han eliminado los nombres de ciudades, los departamentos (partidos) de la
provincia, en pos de revelar que la importancia de los lugares no son los nombres
sino las vivencias. En esta pintura se busca declarar un mensaje conciso y claro.
No hay muchos elementos porque los esenciales dan lugar a esta comunicación.

A modo de conclusión

Cuando formamos docentes creativos y abiertos a pensar otras formas de lo
dado y a transformar lo recibido, dejamos todos — docentes y estudiantes — de
tomar pasivamente lo ya dado. Quien se formula preguntas sobre lo recibido y
lo desencaja, no acepta las respuestas como inamovibles y fuera de cuestión.
Esto nos otorga otras miradas sobre lenguaje artístico y el desarrollo de la capacidad creadora en tanto artistas/docentes desde el extrañamiento como motor
de la creatividad.
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La modificación del original hace de ésta una pintura que busca ahondar
más en lo conceptual del mensaje que en la representación fiel del modelo.
Esta exploración se desprende de otro collage, pero con las mismas intenciones: hablar de la historia de la persona: una niña feliz con un escudo que
sobresale de su cabeza, un niño cayendo y elementos varios denotan un claro mensaje de identidad (Figura 9). La composición es fiel al collage original.
Tiene una figura central dominante y elementos periféricos que con formas y
colores parecen superponerse en un solo fondo. La técnica permite el claro reconocimiento de los objetos figurativos y de los recortes más “abstractos”. En
sí, la pintura combina una serie de componentes que permiten lecturas visuales
desde diferentes puntos de partida.
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Resumo: A concepção metodológica designada por Teoria dos Modos do Desenho constituiu
a essência da acção pedagógica desenvolvida
pelo Professor Joaquim Vieira, que a concebeu
e aperfeiçoou durante mais de trinta anos. Dar a
conhecer essa Teoria e a maneira como continua
a ser aplicada em diversos contextos de ensino/
aprendizagem do desenho de observação é o que
se pretende com este artigo.
Palavras-chave: Modos do Desenho / desenho de observação / ensino do desenho / percepção visual.

Abstract: The methodological designation known

as Theory of Drawing Modes was the essence of
the pedagogical action developed by Professor
Joaquim Vieira, who conceived and perfected it
for more than thirty years. This article intends to
make known this Theory and how it continues to
be applied in several teaching / learning contexts
of the drawing of observation.
Keywords: Drawing Modes / observational drawing / drawing education / visual perception.

1. Âmbito pedagógico

A Teoria dos Modos surge num contexto pedagógico muito específico, desenvolvido em torno da prática do desenho de observação. Numa primeira aproximação, poderá parecer estranho que, na formação em arquitectura, o ensino
do desenho assente numa prática que não se enquadra na que os arquitectos
desenvolvem aquando do exercício da sua atividade. Todavia, anos de prática
pedagógica têm mostrado que o exercício do desenho do natural tem um papel
preponderante no desenvolvimento intelectual do aluno de arquitectura, funcionando como meio para exercitar e promover o tipo de capacidades imprescindíveis à relação que deverá estabelecer com o exercício projectual, habilitando-o a construir com eficácia uma ideia arquitectónica. Com efeito, no decurso
da prática projectual, o arquitecto utiliza o desenho em dois momentos distintos no processo criativo, um na fase de concepção e outro na de comunicação.
É através do desenho que, na primeira, se estabelece a relação entre o intelecto
e a simulação da realidade imaginada e, na segunda, se transmite o resultado a
terceiros, fase em que se impõe o recurso a códigos estabilizados. A sua prática
é assumida como base de um método pedagógico que tem como objectivos gerais desenvolver no aluno competências de leitura dos dados visuais da realidade percepcionada, capacitá-lo para o domínio consciente da percepção visual
das formas e do espaço e dotá-lo de capacidades motoras com vista ao registo
gráfico composto por elementos plásticos bidimensionais que concretizem e
medeiem a interpretação das imagens observadas.
1.1 Princípios metodológicos e programáticos

O ensino do desenho nas mencionadas Escolas assenta em princípios metodológicos que tomam o aluno como objecto e sujeito do processo pedagógico,
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A Teoria dos Modos do Desenho foi desenvolvida pelo Professor Joaquim Vieira durante o período em que foi responsável pela disciplina de Desenho do primeiro ano, inicialmente na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e adoptada mais tarde pelo curso de Arquitectura da Universidade do Minho.
Continua a ser seguida hoje, tanto nestas instituições de ensino como noutras,
caso do Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra. Com o objectivo de a divulgar, o artigo inicia-se
referindo o âmbito pedagógico em que se desenvolve, prossegue com o enquadramento conceptual em que é aplicada no contexto do ensino do desenho e
termina com a descrição detalhada de cada um dos Modos do Desenho.
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significando que a “matéria” se vai fazendo conforme o que os seus desenhos
revelam, promovendo uma aprendizagem que é conduzida de forma intencionalmente controlada. É, por isso, condicionadora; mas, idealmente, à medida
que o aluno vai adquirindo autonomia relativamente à acção pedagógica do
professor, saberá encontrar o seu próprio caminho, ou método. Como refere
Vieira (2009:9), “o papel do bom método é limitar o quadro da acção e ao mesmo tempo afirmar com muita precisão, clareza, fundamento e verdade, isto é,
sinceridade, como e para que se faz”. Assim, o ensino do desenho é incrementado através da realização de exercícios específicos em que onde, como, quando, durante quanto tempo, em que dimensões ou com que instrumentos, são
variáveis definidas criteriosamente. São estas variáveis que condicionam a maneira de actuar e conduzem à produção de desenhos muito diferentes, exigindo competências distintas e proporcionando conhecimentos muito diversos. A
maneira como se desenha determina as características do desenho, sendo precisamente neste contexto que surgem os Modos do Desenho.
A concepção metodológica assim designada, além de se desenvolver num
contexto pedagógico específico, pressupõe o envolvimento num programa com
características igualmente particulares. Nesse programa estão definidos, não só
os conteúdos e os objectivos, como também a forma como se organiza a acção
pedagógica. Ali, são igualmente indicadas as fases em que se divide o programa
e, para cada uma, a natureza dos exercícios, objectivos e critérios de avaliação.
Muito sucintamente, e tomando como referência Vaz (2003:35), pode dizer-se que a primeira fase se destina ao treino da percepção das formas e do espaço
e à aquisição de destreza manual básica (figura 1). Ao avaliar medidas, relacionar alinhamentos, apontar direcções que esquadrinhem o objecto observado,
os alunos tateiam as proporções das formas e os enquadramentos do espaço,
desenvolvendo estratégias de processamento da informação visual. Na representação das formas, contrariando a tendência de “somar” elementos, são
encorajados para a construção do desenho do geral para o particular segundo
princípios de semelhança morfológica e lumínica; na representação do espaço,
apreendem os princípios básicos do sistema perspéctico aplicando-os a situações espaciais de crescente complexidade, valorizando os princípios de semelhança já apontados.
A segunda é dirigida ao treino da percepção específica da forma e do espaço
e à aquisição de destreza manual intencionada (figura 2). Os alunos experimentam possibilidades plásticas e expressivas do registo gráfico, com o objectivo de
conseguirem desencadear disposições perceptivas singulares. Estes exercícios,
que promovem o contacto com diferentes processos de recolha de informação,
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Figura 1 ∙ Desenho realizado por aluno do Departamento
de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra, durante a primeira fase
programática. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Desenho realizado por aluno do Departamento
de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra, durante a segunda fase
programática. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Desenho realizado por aluno do Departamento
de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra, durante a terceira fase
programática. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Esquissos realizados por aluno do Departamento
de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra. Fonte: própria.

1.2 Objectivos, factores de referência e critérios de avaliação

A condução da aprendizagem através de “fichas de trabalho” com as características apontadas permite que os alunos conheçam a priori os critérios de avaliação segundo os quais os desenhos serão apreciados. Estes critérios reportam-se aos objectivos traçados para cada exercício, podendo assim afirmar-se que,
com este modo de proceder, os desenhos são elaborados tendo como referência
objectivos e critérios de avaliação conhecidos antecipadamente. Estes devem
constituir um conjunto de factores que referenciem a acção dos alunos, independentemente do carácter do desenho, do “gosto” ou, como diz Goldstein
(1977: 307), do temperamento e da convicção estética do próprio professor. Tais
factores, ou critérios, são aspectos precisos, cujo domínio é indispensável para
se realizarem desenhos com intenção e consciência, ora ligados ao domínio da
produção do desenho, ora à consciência da representação do real. Exemplo dos
primeiros são o cumprimento do tempo estipulado para a realização do exercício, a ocupação criteriosa do campo da folha, o domínio do Modo, a capacidade
de síntese ou o domínio da perspectiva; e dos segundos o controlo do enquadramento, da escala, da proporção ou a caracterização tipológica e espacialmente
de um lugar.
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são orientados segundo os Modos do Desenho: esquisso, esboço, desenho de
contorno e de detalhe. À variação de tempo e formato acrescenta-se agora a do
instrumento de registo gráfico, com vista ao desenvolvimento da referida percepção formal e espacial específica.
A terceira fase orienta-se para exploração das possibilidades expressivas do
registo gráfico na interpretação da realidade percepcionada (figura 3), variando
índices de representação e índices iconográficos da imagem que representa a
realidade. Nesta fase, pretende-se que os alunos consigam distinguir os elementos significantes da realidade percepcionada e os da imagem que a representa.
Através de exercícios conduzidos pelas condicionantes processuais impostas por
cada Modo do Desenho, os alunos treinam a recolha intencional e consciente da
informação visual, na expectativa de que as variações previstas em cada um possam incrementar neles crescente autonomia quanto às decisões a tomar.
Para compreender o contexto pedagógico em que se insere a prática dos
Modos do Desenho importa ainda referir um outro elemento chave da metodologia desenvolvida. Trata-se das “fichas de trabalho”, documentos que são
distribuídos aos alunos no início de cada aula onde estão definidos os objectivos, os enunciados (tema, duração, modos, instrumentos, etc.) e os critérios de
avaliação referentes aos exercícios a realizar.
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2. Enquadramento conceptual

O início da segunda fase programática é marcado pela abordagem aos Modos
do Desenho. Nesta concepção metodológica distinguem-se diferentes quadros
comportamentais que envolvem o desenhador e que condicionam o acto gráfico. Modo do Desenho é a expressão que designa a atitude de quem desenha,
que pode ser de sensibilizar, de explorar, de controlar ou de compreender, correspondendo a cada uma destas acções desenhos com características distintas:
sensibilizar ao esquisso, explorar ao esboço, controlar ao desenho de contorno
e compreender ao de detalhe. Esta sistematização surgiu da necessidade sentida pelo autor de levar os alunos à produção de desenhos com certas particularidades e teve origem na evidência de que, nos exercícios que propunha, existiam
diferenças típicas ao nível das condicionantes impostas e da dinâmica psicomotora assumida pelos alunos quando lhes davam resposta.
Note-se que, em geral, na literatura dedicada ao desenho, é frequente a utilização de expressões para distinguir diferentes tipos de desenho, recorrendo até a
palavras como “esquisso”, “esboço” ou “desenho de contorno”. No entanto, a distinção é feita tendo em conta técnicas, variantes expressivas, aspectos materiais
ou didácticos, mas nenhuma se refere explicitamente às atitudes do desenhador.
Na Teoria dos Modos, as diferentes maneiras de agir são condicionadas pelo objectivo do desenho e pela maneira como este se concretiza face a um conjunto de
variáveis: tempos e ritmos de execução, dimensão dos suportes, instrumentos,
posição do corpo, quantidade de informação, conteúdo plástico, etc. A assunção
de certa atitude pelo desenhador influencia fortemente a percepção e condiciona
o registo gráfico, afectando a produção da imagem desenhada que tende a apresentar características típicas. A sua prática permite o desenvolvimento articulado
e abrangente da percepção e da cognição da forma e do espaço.
A estratégia pedagógica estruturada a partir dos Modos do Desenho, longe
de pretender criar “compartimentos estanques” em que se devem enquadrar
as imagens produzidas pelos alunos, tem o propósito de criar referências objectivas no discurso que é proferido em torno dos desenhos, permitindo que haja
maior aproximação entre trabalhos produzidos, alunos e professores, promovendo o processo de ensino/aprendizagem.
3. Os Modos do Desenho

Os modos opõem-se dois a dois: o esboço ao desenho de contorno e o esquisso ao
detalhe. Quer isto dizer que implicam atitudes tão diferenciadas que chegam a ser,
em muitos aspectos, opostas. Por este motivo, o programa da disciplina prevê que
o leque de exercícios a realizar em cada aula contemple sempre um daqueles pares.

3.2 Esboços

Os esboços caracterizam-se pelo seu carácter indistinto, vago e nebuloso, sendo um processo de desenho muito livre (Figura 5). A acção que lhes corresponde
é a de “explorar”, que quer dizer “pesquisar, investigar; especular” — palavras
que remetem para uma ideia de “descoberta”.
É um exercício que pode ter tempos de execução variados, comportando escalas igualmente diversas. Caracteriza-se por um registo gráfico pausado, decorrente de gestualidade ritmada e ambulatória. Apresenta alto índice de representações do geral, associando representações do particular. Pode ser realizado com
um ou mais materiais e admite variedade de elementos plásticos. A construção
do desenho faz-se do geral para o particular, implicando uma disposição cognitiva de análise e investigação de hipóteses, de ajustamento perceptivo a princípios
de semelhança morfológica e/ou lumínica. Este procedimento permite decompor o acto perceptivo em duas etapas distintas, pela diferenciação da informação
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Idealmente, os esquissos são uma maneira de exprimir o que é essencial num
contexto ou numa forma; são claros, depurados e sintéticos (Figura 4). O verbo
que lhes está associado é “sensibilizar”, que significa “tornar sensível, tocar a
sensibilidade de, comover”. Trata-se, portanto, de uma forma de representar
muito ligada àquilo que o desenhador “sente”.
A duração do exercício é tendencialmente curta e a escala da imagem reduzida; o registo gráfico expedito, de conteúdo plástico reduzido e elementar,
com elevado índice de representações do geral. Os gestos imediatos, seguros e
económicos. Sem que progrida por ensaio de hipótese e correcção, implica uma
predisposição perceptiva e cognitiva de simplificação e resumo. O esquisso não
é uma maneira de conhecer algo, nem de o traduzir com detalhe ou precisão;
é, antes, uma forma de dizer, não muito, mas o mais importante. Por isso, tal
como numa história, só é possível fazer a síntese se for conhecida.
A noção de esquisso foi dada por Francisco de Holanda em Da Pintura Antiga (1984: 45). As suas palavras deixam adivinhar a vocação deste modo para a
anotação de ideias, de situações espontâneas ou inesperadas, registadas graficamente com recurso a poucos meios. É, por isso, usado com frequência pelos
arquitectos no decorrer da prática projectual, quer no período de concepção e
em articulação com outras formas de representar, quer na fase de interlocução
com outros. Como explica Álvaro Siza (2001:139), “é rápido e permite tudo registar, de forma sintética ou analítica, tornando mais fácil a comunicação entre
os vários intervenientes no projecto, e a sua coordenação.”
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Figura 5 ∙ Esboço realizado por aluno do Departamento
de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Desenho de contorno realizado por aluno
do Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Fonte: própria.

3.3 Desenhos de contorno

Os desenhos de contorno transmitem a sensação de tensão e controlo, são exclusivamente lineares e não admitem correcções (figura 6). Podem ser designados pelo verbo “conter”, que denota “encerrar, possuir, incluir”, expressões que
remetem o modo para procedimentos em “liberdade condicional”.
É um exercício de duração média, cujas imagens se caracterizam por um
elevado índice de representações do particular e baixo índice de representações do geral. Só se utiliza um instrumento e desenvolve-se a partir de um ou
vários locais da área da imagem, em gestualidade contida, tensa e constante, de
ritmo contínuo, progredindo sequencialmente através da justaposição de configurações contíguas. Apagar ou corrigir são acções processualmente impedidas.
Implica uma disposição cognitiva de ajustamento perceptivo ao processamento
de princípios de semelhança morfológica, incidindo na percepção e representação de aspectos locais do objecto observado.
Segundo Betty Edwards (1999:98), a prática do desenho de contorno num
contexto pedagógico foi introduzida por Nikolaides (1941:9) que recomendava aos alunos que se imaginassem a tocar nas formas enquanto desenhavam.
No entanto, já John Ruskin (1991:65) aconselhava a realização de exercícios de
contorno com a intenção de dar firmeza à mão e memorizar as formas.
3.4 Detalhe

Os desenhos de detalhe implicam conhecer um motivo e representá-lo rigorosamente (Figura 7). Por esta razão identificam-se com o verbo “compreender”
que indica “perceber, entender, cuidar, estudar”, que conduz ao universo semântico da “persistência”.
A duração do exercício é longa. O registo gráfico é ponderado e lento, com
elevado índice de representações do geral bem como de representações do particular. Os gestos são pausados e a manualidade requer-se precisa. Evolui do
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a recolher, promovendo a observação selectiva necessária para que se estabeleçam prioridades e hierarquias.
A actividade gráfica desenvolvida por Leonardo no final do século XV consistia num desenho de linhas soltas, flexíveis, proporcionadoras de ajustes e
correcções (abbozzo). A partir daí, os artistas abandonaram progressivamente
o desenho de linha clara, segura e infalível, que não precisava de correcções,
substituindo-o pelo de traço esboçado, “arrependido”, desalinhado e rápido,
sem contornos definidos, para que não houvesse receio de refazer e ajustar continuamente as linhas de composição.
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Figura 7 ∙ Desenhos de detalhe realizados por alunos
do Departamento de Arquitectura da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Fonte: própria.

geral para o particular, desenvolvendo-se em várias etapas de duração média.
Implica uma disposição cognitiva de análise rigorosa e minuciosa, desempenho
perceptivo de observação controlada, ordenada e rectificada, favorável à premeditação da acção. O detalhe é um modo que privilegia a comunicação com os
outros pois a informação que transmite é rigorosa, explícita e inequívoca.
O detalhe corresponde a um estudo aprofundado do tema que se pretende
retratar; por isso, mais do que uma observação directa, implica um conhecimento prévio. Segundo Almeida (2008:42), este modo contribui para a estruturação de sistemas complexos que permitem a memorização e o conhecimento
das formas, condição essencial para a compreensão e retenção dos fenómenos
arquitectónicos e da organização do espaço.
Conclusão

O desenvolvimento da Teoria dos Modos do Desenho veio a constituir-se como
elemento estruturador da prática pedagógica que o seu autor desenvolveu durante mais de trinta anos.
Sinal inequívoco da sua importância é, por um lado, o facto de a herança
de Joaquim Vieira continuar viva, tanto nas Faculdades onde leccionou como
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noutras; e, por outro, o interesse que tem suscitado junto da comunidade científica portuguesa, com o surgimento de várias teses de doutoramento que a
tomaram como referência, caso das desenvolvidas por Paulo Almeida (2008),
sobre uma das variantes do esboço, pela autora do presente artigo (2015), respeitante ao desenho de contorno, e por Miguel Bandeira Duarte (2016), acerca
do esquisso.
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Resumo: Relatamos experiências de ensino

de Artes Visuais, realizadas com turmas dos
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio,
no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC),
Brasil. O objetivo é investigar como nos posicionamos diante de imagens do Outro em
situações distantes da nossa, para além da
compaixão e do distanciamento. A partir de
imagens do Outro escolhidas pelos alunos, instigamos um diálogo a fim de perturbar nossos
olhares acomodados e, em geral, preconceituosos, trazendo questões como alteridade,
construção dos olhares, a consciência dos afetos etc.
Palavras-chave: alteridade / percepção /
olhares / afetos / visualidade.

Abstract: We report experiences on Visual Arts

teaching, carried out with classes of the Technical
Courses Integrated to High School, at Instituto
Federal de Santa Catarina (IFSC), Brazil. The
purpose is to investigate how we stand in front of
images of the Other in situations far from ours,
beyond compassion and detachment. From the
images of the Other chosen by the students, we
instigated a dialogue in order to disturb our accommodated and generally prejudiced gazes,
bringing up questions such as alterity, construction of gazes, awareness of affections, etc.
Keywords: alterity / perception / gazes / affections / visuality.
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Gostaríamos de compartilhar um processo que vimos desenvolvendo na unidade curricular de Artes Visuais, em algumas turmas dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Brasil. Somos as professoras Valeska e Gizely, e sempre que possível procuramos
atuar ao mesmo tempo em sala de aula. Nosso trabalho baseia- se em uma série
de atividades, melhor dizendo, de exercícios provocativos para (des)orientar
nossos olhares, que chamamos de “Oficinas do Olhar”. Não existe uma única
formatação para a realização dessas oficinas. Existe uma pergunta inicial, e os
desdobramentos dependem das imagens trabalhadas e dos diálogos desencadeados. Outras referências vão sendo costuradas ao longo de todo o processo:
filmes, livros, notícias de jornal, outras imagens etc.
Esse processo iniciou-se no primeiro semestre de 2014, como parte da tese
de doutorado da professora Valeska (Rangel, 2016), que desenvolveu parte de
sua pesquisa de campo em uma das turmas da professora Gizely. A partir daí,
as oficinas foram apropriadas pelas professoras e por seus estudantes e tiveram
outros desdobramentos. Trata-se de um convite para estarmos disponíveis,
atentos, abertos a diferentes formas de perceber os outros. Estes Outros são
apresentados em imagens de nossa visualidade contemporânea, mas também
em trabalhos de alguns artistas visuais.
A pergunta que nos move é pensar: como nos posicionamos diante de
imagens do Outro em situações distantes da nossa, para além da compaixão
e do distanciamento? Vivemos em tempos desoladores de crescente aversão
ao Outro, ondas de grupos de extrema direita se apresentam sem pudores nas
redes sociais, atacando mulheres, negros, transexuais, homossexuais, entre
outros. O escritor brasileiro Alex Castro criou um termo bastante apropriado
para essa questão: “outrofobia”, definido como “rejeição, medo, ou aversão ao
Outro. Termo genérico utilizado para abarcar diversos tipos de preconceito ao
Outro, como machismo, racismo, homofobia, elitismo, transfobia, classismo,
gordofobia, capacitismo, intolerância religiosa, etc.” (Castro, 2015). Contra o
preconceito não existem fórmulas mágicas, como o autor sugere, somente educação ou revolução, ou o que vier primeiro.
As micropráticas educativas relatadas neste artigo não pretendem, portanto, resolver ou solucionar de uma vez por todas os problemas gerados por diversas formas de preconceito. Essas pequenas ações têm em si a potencialidade de
perturbar nossos olhares e, com isso, talvez revolucionar alguns pensamentos
e, quiçá, atitudes.
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Figura 1 ∙ Imagem do Outro em uma situação distante da
sua, escolhida por um aluno. Fonte: http://www.ilpiacenza.
it/guida/curiosita-piacentine-il-gioco-della-sgerla.html.
Figura 2 ∙ Imagem do Outro em uma situação distante
da sua, escolhida por um aluno. Fonte: https://beitmotiv.
wordpress.com/2014/09/25/amor-verdadero/
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Figura 3 ∙ Imagem do artista Deepjioty Kalita,
exposição Amour Fou, escolhida pelo aluno, relacionada
ao Outro da Figura 3. Fonte: http://indianexpress.com/
article/lifestyle/in-the-name-of-love-3/.
Figura 4 ∙ Imagem de três páginas do Diário do Olhar
de uma aluna. Fonte: própria.
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As Oficinas do Olhar
Mirar no va unido al entendimiento. Mirar imágenes no explica, mirar imágenes no
ayuda a compreender. La función de la imagen, en todo caso, es desafiar, sacudir
la comprensión. El saber viene de la mano del relato, de la posibilidad de narrar.
(Abramowsky, 2009)

Nossos encontros são semanais, com aulas de 1 hora e 50 minutos, com uma média de 20 alunos por turma. As aulas acontecem no Laboratório de Artes Visuais,
que conta com uma boa infraestrutura, se comparado aos padrões das escolas
públicas brasileiras. A primeira provocação consiste em solicitar aos estudantes
que selecionem imagens (impressas ou digitais) do Outro, em uma situação distante da sua, a partir do seu universo de cultura visual. É exemplo dessa etapa
a Figura 1.
A escolha da imagem parte de uma investigação individual, contextualizada
nas vivências de cada estudante, considerando também conceitos como a temporalidade e a espacialidade do Outro (Skliar, 2003). Cada estudante apresenta
sua imagem e relata seu processo de busca para o grupo, abrindo espaço para
interlocução com interpretações diversas da sua, a respeito do Outro presente
na imagem escolhida. A partir dessas imagens, desencadeamos um processo de
diálogo, de indagações, buscando perturbar, desorientar nossos olhares, para
além dos dispositivos simbólicos de excepcionalidade e distanciamento (Cruz,
2006). Nesse sentido, são trabalhadas questões como alteridade, construção
do olhar, consciência dos afetos, entre outras.
Nesse exercício de pensar o Outro por meio das imagens, temos a possibilidade de narrar as experiências de olhar algumas delas, em uma prática de
conexão com outros textos e outras imagens. Didi-Huberman chama isso de
um exercício de montagem, em que não há verdade e ser revelada, há um jogo
dialético de montagem e remontagem, de desorganização, de desorientar-se e
voltar a orientar-se outra vez, de tomar posição, de se expor. Nisso se constiuti
sua atitude política (Didi-Huberman, 2008).
Nas imagens escolhidas e apresentadas pelos alunos, vemos muitos “Outros”,
e a noção de distância se altera: distâncias geográficas, temporais; Outros que
se apresentam em forma de sonhos, desejos, projetos para o futuro. O Outro se
apresenta em múltiplos registros, não somente o da vulnerabilidade ou da falta.
Nesses cruzamentos de olhares, nós mesmas vamos nos (des)orientando
junto com nossos estudantes. Em uma das turmas, tivemos uma estudante que
usava cadeira de rodas. Ela nos fez repensar que é múltipla, que não se define
somente por sua deficiência, ao apresentar-se a partir de seus diferentes traços
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Figura 5 ∙ Exemplo de Diário do Olhar elaborado por
um estudante. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Exemplo de Diário do Olhar elaborado por
um estudante. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Exemplo de Diário do Olhar elaborado por
um estudante. Fonte: própria.
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identitários e biográficos. Um segundo estudante trouxe a fotografia de Adolf
Hitler, como um Outro em uma situação distante da sua, porque via esse personagem histórico com admiração por sua capacidade de liderança descomunal, que ele mesmo não possuía. Essas percepções nos fazem voltar a olhar as
imagens que já dávamos como vistas, compreendidas e formatadas. Alguns
estudantes apresentaram imagens do Outro em situações de vulnerabilidade
extrema, e, nesse contexto, apareciam muitos relatos que se situavam a partir da
lástima e também do sentimento de que eles possuíam tudo (família, casa, comida etc.), e ainda assim se sentiam tristes. Ou, ainda, que se queixavam muito
da vida apesar de terem tudo. Nesses relatos, temos a percepção da alteridade a
partir da ideia de que a este Outro sempre lhe falta algo, que para nós nos sobra.
Explicitam-se as relações de poder quando os estudantes dizem, por exemplo:
“eu que tenho tudo” e “o Outro a que sempre falta algo”. Ou “que sorte eu tenho” e, “que desgraçada é a vida deste Outro”.
Há estudantes que apresentam o Outro em situações que questionam a sua
orientação sexual, direção ou inclinação do desejo afetivo, com imagens de casais heterossexuais ou homossexuais (Figura 2 e Figura 3). Surgem imagens potentes de sistemas culturais e sociais opressores, como, por exemplo, o machismo. Outras imagens denunciam desconforto diante dos maus tratos e incompreensão social com pessoas portadoras de transtornos mentais e de comportamento. Outras retratam desabrigados, refugiados e imigrantes. Populações em
situação de risco social, em áreas degradadas e zonas de conflitos, entre outras.
Percebemos afetos diversos, amplos, complexos e até engajados; estes últimos
nos levam a inferir a necessidade de atuação latente destes jovens.
Conforme os alunos apresentam as imagens de seus Outros, aparecem conexões com diferentes textos, outras imagens, indicações de músicas e filmes,
que são apresentadas por nós e pelos próprios colegas.
Em seguida, os estudantes pesquisam e compartilham trabalhos e biografias de artistas visuais que produzem a partir das questões representadas nas
imagens da alteridade que escolheram.
Durante todo o processo, os estudantes registram os relatos da experiência
em diários individuais, chamados Diários do Olhar. As Figuras 4, Figura 5, Figura 6 e Figura 7 são imagens de alguns desses diários.
Nos diários, os estudantes ampliam seus registros e reflexões por meio de
textos, vídeos e imagens apresentados durante o processo, bem como por suas
próprias pesquisas. A partir das imagens do Outro escolhidas por eles, instigamos a pensarem nas seguintes questões: o que percebemos? O que vemos
para além da imagem? Como sentimos? Como você chegou até esta imagem?
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(O caminho percorrido.) Como você chegou nesta imagem? (Os sentidos.) Como
você se relaciona com este Outro que está diante de ti? Como esta imagem te
afeta? Que fazemos com tudo isso? Quais os desdobramentos? Que conexões
(distâncias e aproximações) estabeleces com tua vida?
Durante as oficinas, trabalhamos a partir dos conceitos de olhares e alteridade, entre outros. Cabe ressaltar que há um profundo exercício de escuta
atenta e respeitosa durante o compartilhar das imagens e seus afetos. Orientamos para que não ocorram julgamentos, e sim acolhimento. Nos interessa investigar os processos de construção dos olhares, as relações de visibilidade e
invisibilidade que se conformam diante de certas imagens da alteridade, os efeitos desses olhares, pensar também em como o que olhamos nos conforma. Sobre
a questão do olhar, trabalhamos com o texto do cineasta iraniano Abbas Kiarostami (2004), “Uma boa, boa cidadã”. Nesse texto, Abbas relata seu percurso
pela Avenida Paulista (São Paulo, Brasil) ao seguir uma moradora de rua. O autor mostra-se através de seu olhar nu, desprovido do “politicamente correto”,
em plenitude, sem temores de ser rechaçado. Às vezes um olhar como esse, sem
filtros, se faz necessário para identificar justamente os pontos cegos, aquilo que
pensamos e não chegamos a pronunciar, o que nos enfrenta, o que nos (des)orienta. Nas palavras de Jorge Larrosa, “el cineasta pone en juego toda su atención
para cancelar cualquier proyección emocional o de cualquier otro tipo y conseguir darnos a ver (y a pensar) la belleza lejana e incomprensible, pero radiante
de esa mezcla andante de orgullo y hambre” (Larrosa, 2010:114). Essa Outra
apresenta-se no relato como inapropriável, inapreensível em nossos filtros, em
nossos modelos fechados de perceber a alteridade.
Essas provocações são tentativas de pensar o Outro para além das caixinhas
em que costumamos rotulá-lo. Nas palavras de Carlos Skliar, “la relación con el
otro es una relación con un misterio, ni una relación idílica o harmoniosa de comunión, ni de empatía de aquello de ponerse en su lugar” (Skliar, 2003:139). Compartilhamos dessa impossibilidade radical: colocar- se no lugar do Outro. Assim
como aponta Tomaz Tadeu da Silva, “antes de tolerar, respeitar e admitir a diferença, é preciso explicar como ela é ativamente produzida” (Silva, 2014: 99-100).
Nos perguntamos, sempre: como se constrói nosso olhar diante desse Outro?
Por fim, os estudantes criam produções visuais que simbolizem todo o processo realizado durante o semestre. As produções são orientadas a partir dos
aspectos criativos, compositivos, e de referências teóricas e visuais.
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Conclusões

Estamos diante de um mundo hipersaturado de imagens, o que por muitas vezes
aniquila a sensibilidade e nos anestesia, nas palavras do artista chileno Alfredo
Jaar (2006). Temos que nos indagar constantemente diante de certas imagens,
em especial as que retratam o Outro em situações de vulnerabilidade extrema.
Nas palavras de Rancière,
No es que veamos demasiados cuerpos que sufren, sino que vemos demasiados cuerpos
sin nombre, demasiados cuerpos que no nos devuelven la mirada que les dirigimos, de los
que se nos habla sin que se les ofrezca la posibilidad de hablarnos (Rancière, 2008: 77).

Sendo assim, nos desafiamos todo o tempo a desconfiar das imagens, buscando ir além destas, dos primeiros olhares, das primeiras generalizações, para
pensar a alteridade de modos mais complexos, menos dicotômicos, considerando também os contrastes, as diferenças, as sutilezas, as proximidades, ou seja,
os diferentes matizes de uns e de Outros, entre eles mesmos e entre eles e nós.
Ao final de cada semestre, solicitamos que os estudantes escrevam uma
reflexão sobre a experiência da oficina. Temos consciência de que não conseguimos produzir grandes mudanças nas suas percepções da alteridade, porém,
alcançamos provocar alguns ruídos. Isso pode ser percebido quando um dos
estudantes comenta, por exemplo:
Claro que nunca vamos conseguir, verdadeiramente, nos colocar no lugar do Outro, até
porque se nos preocuparmos com tudo o que acontece entraríamos em depressão. Mas
não devemos deixar que tudo se torne normal, porque se não a situação poderá piorar.

Nesse processo de conhecimento e reconhecimento de si por meio do seu
Outro, estabelecemos um cruzamento de olhares e, dessa forma, produzimos
uma tentativa de perturbá-los. Distintos pontos de vista diante de uma mesma
imagem, diferentes olhares sobre o mesmo tema. E ao final, nos perguntamos:
o que aprendemos todos nós por meio desse cruzamento de olhares?
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Aqueles que se preparam para o ensino terão, de uma outra forma, de
possuir todos esses conhecimentos: desenho, geometria, história da arte
e estética são quatro pilares fundamentais para a formação de professores. Aqueles que não os obtiverem no seu percurso académico a nível
de 1º ciclo, terão obrigatoriamente de os completar a nível das opções
na área da docência no mestrado. (…)
O ensino da história da arte proposto para os anos do básico e
secundário, deverá contemplar não só as vasarianas artes do desenho
– arquitectura, escultura e pintura, mas outras como a fotografia e o
cinema (Seta, 2008, p. 126).
Ficaríamos felizes se o estudo da História da Arte no secundário
voltasse a ser obrigatório para todos aqueles que se candidatam a cursos artísticos, e que os professores do 3º ciclo do ensino básico dispusessem do número de horas semanais que lhes permitissem uma prática
de acordo como o modelo de «abordagem triangular» de Ana Mae Barbosa, preparando não futuros artistas mas cidadãos com pensamento
crítico e gosto pela fruição das obras de arte.
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