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1. Textos editoriais

1. Editorial texts

18-29

Arte e novas Matérias: a
educação sem rede

Art and raw materials: education
and rescuing

18-29

JOÃO PAULO QUEIROZ

JOÃO PAULO QUEIROZ

2. Programa
Matéria-Prima 2018

2. Matéria-Prima 2018
programme

3. Comunicações

3. Communications

Cartografias Poéticas: trajetórias
meio a Arte e a Cultura Visual

Cartografias Poéticas: trajectories
through Art and Visual Culture

ALDO VICTORIO FILHO

ALDO VICTORIO FILHO

& VICTOR JUNGER

& VICTOR JUNGER

Espaço Crítico: Discursividades
sobre a (In)visibilidade Indigena
na Escola

Critic Dimension: Discursivities
about the Indigenous (In)visibility
in School

ALEXANDRE H. MONTEIRO GUIMARÃES

ALEXANDRE H. MONTEIRO GUIMARÃES

& ISABELA NASCIMENTO FRADE

& ISABELA NASCIMENTO FRADE

A participação em concursos
e a colaboração com entidades
locais como motivação
para a aprendizagem

Participation in competitions and
collaboration with local entities as
a motivation for learning

ANA CRISTINA RODRIGUES PRAZERES

& ANTÓNIO LOPES MOREIRA

apresentadas ao VII Congresso

32-43

46-769

presented to the VII Congress
46-55

56-73

74-82

ANA CRISTINA RODRIGUES PRAZERES

& ANTÓNIO LOPES MOREIRA

Desenvolver a expressividade e
gesto na aula de Desenho-A

To develop expressiveness
and gesture in Drawing class

ANA ISABEL DE SOUSA PRATES

ANA ISABEL DE SOUSA PRATES

& INÊS AZINHAIS DE LIMA

& INÊS AZINHAIS DE LIMA

Exploração do Corpo em
Movimento aplicando várias
Formas e Técnicas de Expressão
ANA MARIA A. PESSANHA

Exploration of the Body in
Movement Applying Several
Forms and Techniques of
Expression

& ANABELA V. DE FREITAS SIMÕES

ANA MARIA A. PESSANHA

83-88

89-102

& ANABELA V. DE FREITAS SIMÕES

Pele: um Projeto de Escultura
e Instalação no contexto escolar
do ensino secundário
ANA PATRÍCIA FILIPE

Skin: a sculpture and instalation
project in high school context
ANA PATRÍCIA FILIPE

103-113

Iluminuras — Ilustração
de Cantigas de amigo, amor e de
escárnio e maldizer

114-121

ANA SANCHES & BRUNO ANDRADE

Experiência do lugar do livro
como elemento de mediação em
educação artística

The place of the book experience
as an mediator in the art
education field

ANA SERRA ROCHA

ANA SERRA ROCHA

“Desenho como uma criança
de 5 anos”: Traços e traumas na
formação de educadoras
de infância / professoras do
primeiro ciclo

“Drawing like a 5 year old
child”: Traits and traumas in the
formation of early childhood
educators / teachers

122-134

135-148

ANA SOUSA

ANA SOUSA

Por materiais didáticos
propositivos e poéticos

In favour of propositional and
poetic didactic materials

ANDREA HOFSTAETTER

ANDREA HOFSTAETTER

Guardiões de memórias,
‘Fábrica de Projetos:’ projeto
transdisciplinar e intergeracional

Memory Keepers, ‘Project
Factory:’ transdisciplinary and
intergenerational project

ANDREIA DIAS

ANDREIA DIAS

A linguagem fotográfica como
recurso pedagógico visual e
reveladora da cultura extrativista

The photographic language as a
visual pedagogical resource that
reveals the extractive culture

AURELICE VASCONCELOS

AURELICE VASCONCELOS

& REGINA LARA SILVEIRA MELLO

& REGINA LARA SILVEIRA MELLO

Prácticas artísticas
contemporáneas en las
enseñanzas oficiales obligatorias.
experiencias de arte de acción
en la educación secundaria
obligatoria

Contemporary artistic practices
in mandatory official teachings.
art experiences of action in
compulsory secondary education

149-159

160-170

171-181

182-191

BELÉN CUETO

BELÉN CUETO

Asas das Serras e do Boquilobo

Mountain and Boquilobo wings

CARLA REIS FRAZÃO

CARLA REIS FRAZÃO

192-203

Datas comemorativas
do calendário escolar:
novo olhar e nova forma
de ensinar e aprender
por meio da ARTE

Dates commemorating the
school year: a new look and
a new way of teaching and
learning through ART

CINAYANA SILVA CORREIA

& MÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ

204-215

CINAYANA SILVA CORREIA

& MÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ

Ponchos latinos: uma experiência
artística de criação e expressão
coletiva em sala de aula
CLÁUDIA MATOS PEREIRA

Latin Ponchos: an artistic
experience of creation and
collective expression in the
classroom

216-229

CLÁUDIA MATOS PEREIRA

Impactos na formaçãocontinuada
em ensino/aprendizagem em
artes visuais: contextos possíveis
no CEEAV

Impacts on continuing education
in visual arts teaching / learning:
possible contexts in the CEEAV

CLÁUDIA REGINA DOS ANJOS

& LUCIA GOUVÊA PIMENTEL

230-237

CLÁUDIA REGINA DOS ANJOS

& LUCIA GOUVÊA PIMENTEL

Cicle de Retorn: Procesos
de aprendizaje y futura
profesionalización

Return Cylinder:
Learning processes and future
professionalization

CRISTINA PASTÓ AGUILÀ

CRISTINA PASTÓ AGUILÀ

& M. MERCÈ CASANOVAS ALEIX

& M. MERCÈ CASANOVAS ALEIX

Multiculturalidade: percepção
dos estudantes sobre aspectos
da formação cultural brasileira

Multiculturality: students’
perceptions about the aspects
of Brazilian cultural training

EDSON DO PRADO PFUTZENREUTER

EDSON DO PRADO PFUTZENREUTER

& MARLENE G. DOS ANJOS

& MARLENE G. DOS ANJOS

Memórias e tradição oral:
influência da cultura Pomerana na
educação formal do Estado
do Espírito Santo

Memories and oral tradition:
influence of Pomeranian culture
on formal education of the State
of Espírito Santo

ELAINE KARLA DE ALMEIDA

ELAINE KARLA DE ALMEIDA

Exposições escolares em Portugal:
A prática na contemporaneidade
sob um olhar histórico

School exhibitions of drawings
and paintings in Portugal: The
practice in contemporary times
under a historical perspective

EMANUELE CRISTINA SIEBERT

EMANUELE CRISTINA SIEBERT

238-246

247-255

256-263

264-274

Educação para os media
nas aulas de artes: criação
intertextual de memes como meio
de empoderamento visual para a
conscientização ambiental

Media Education in Art Classes:
creating internet memes as a
means of visual empowerment for
environmental awareness

FELIPE ARISTIMUÑO

& SOFIA MATALONGA-JORGE

275-286

FELIPE ARISTIMUÑO

& SOFIA MATALONGA-JORGE

Ainda a inclusão: os versus
na Educação Artística

Still an inclusion: the versus
in Arts Education

FILIPA A. DOS REIS MACHADO RODRIGUES

FILIPA A. DOS REIS MACHADO RODRIGUES

Design Mathematical Islamic
Games to Develop Visual Thinking

Design dos Jogos Matemáticos
Islâmicos para Desenvolver
o Pensamento Visual

GHADA M. MOHAMMED RASHWAN

287-297

298-313

GHADA M. MOHAMMED RASHWAN

Como fazer um projeto
em Gestão das Artes

314-316

HELENA RIBEIRO DA SILVA

Arte e Educação Infantil:
documentação pedagógica de
práticas artísticas em escolas
publicas de Sumaré que
referenciam Reggio Emilia

Art and Early Childhood
Education: pedagogical
documentation of artistic practices
in Public Schools of Sumaré that
refer to Reggio Emilia

HUGO DANIEL RIZOLLI MOREIRA

HUGO DANIEL RIZOLLI MOREIRA

El álbum ilustrado como
instrumento educativo para el
profesorado de infantil, primaria
y secundaria

Picture books as a teaching tool
for early childhood, primary and
secondary teachers

ICIAR EZQUIETA LLAMAS

& MARIA COVADONGA BARREIRO

317-326

327-334

ICIAR EZQUIETA LLAMAS

& MARIA COVADONGA BARREIRO

Visitar, sentir e experimentar
a pintura de Pedro Calapez

Visit, feel and experience
the painting by Pedro Calapez

JOANA DA CUNHA E COSTA

JOANA DA CUNHA E COSTA

CONSIGLIERI DE VILHENA

CONSIGLIERI DE VILHENA

Diferentes abordagens à Arte
Contemporânea

Different approaches to
Contemporary Art

JORGE RITA & VERA CRUZ

JORGE RITA & VERA CRUZ

Tapeçaria de tricô envolvendo
a comunidade escolar: ‘What is
home to you?’

Knitting tapestry involving the
school community: what is home
to you?

JULIA VOGL & MAIA LAM

JULIA VOGL & MAIA LAM

335-343

344-348

349-357

Experiências significativas
em Arte como base de formação
de professores e professoras
da educação básica

Significant experiences in Art
as a Training Base of teachers of
basic education

358-369

JULIANA GOUTHIER MACEDO

JULIANA GOUTHIER MACEDO

A linguagem fotográfica
no Ensino de Artes Visuais
na escola: possibilidades
de criação

370-384

LEANDRO SOUZA

Arte contemporânea na escola:
práticas “educriativas” com a
poética do lambe-lambe

Contemporary art at school:
“educriativas” practices with the
poetics of lick lick

LEIDE FAUSTA GOMES DA SILVA

LEIDE FAUSTA GOMES DA SILVA

& MARISE BERTA DE SOUZA

& MARISE BERTA DE SOUZA

Ars locus: Ambientes e
aprendizagens artísticas na
construção de significado por
jovens portugueses
que frequentam os ensinos
secundário e superior

Ars locus: Environments and
artistic learning in the construction
of meaning by young Portuguese
who attend secondary and
higher education

LEONARDO CHARRÉU

& LAURENCE VOHLGEMUTH

385-395

396-404

LEONARDO CHARRÉU

& LAURENCE VOHLGEMUTH

Olhares sobre a Arte Portuguesa:
alunos de Estudos da Cultura
Portuguesa da Universidade
Mohammed V, de Rabat, Marrocos

The looks on the Portuguese
Art: students of the Portuguese
Culture Studies at the University
Mohammed V, of Rabat, Morocco

LUÍS JORGE RODRIGUES GONÇALVES

LUÍS JORGE RODRIGUES GONÇALVES

& CLÁUDIA MATOS PEREIRA

& CLÁUDIA MATOS PEREIRA

O Custo Zero numa abordagem
duchampiana Panaceia da Ideia
no processo de criação artística
Oficina de Artes 2018

The Zero Cost in a Duchamp
approach The Panacea of the idea
in the artistic creative process Art
Workshop 2018

LUÍSA DUARTE

LUÍSA DUARTE

Retratos de desepero

Portraits of despair

LUÍSA DUARTE

LUÍSA DUARTE

El cómic como herramienta
didáctica, y el/al artista como
agente motivador en el aula

The Comics as a didactic
tool, and the artist as a motivating
agent in the classroom

M. BEGOÑA PAZ GARCÍA

M. BEGOÑA PAZ GARCÍA

& CRISTINA VARELA CASAL

& CRISTINA VARELA CASAL

405-419

420-430

431-442

443-446

Exercício criativo e expressivo
de crítica social pela
linguagem plástica do artísta
Jean-Michel Basquiat

Creative and expressive exercise
of social criticism by the
artistic language of the artist
Jean-Michel Basquiat

MÁRCIA MARQUES

MÁRCIA MARQUES

& MARIA DE JESUS VALENTE

& MARIA DE JESUS VALENTE

Educação Artística não formal
em públicos adultos

Non formal Art Education
in adult people

MARGARIDA CALADO

MARGARIDA CALADO

Espaços de aprendizagem
coletiva da arte: uma trajetória
de formação

Spaces of collective learning of
Art: a trajectory of formation

MARIA CRISTINA DA R. FONSECA DA SILVA

& MARIA LUCILA HORN

447-458

459-469

470-479

MARIA CRISTINA DA R. FONSECA DA SILVA

& MARIA LUCILA HORN

O ato criador como práxis arte/
educativa na formação de
professores de artes visuais

The creator act as art /
educational praxis in the teaching
of visual arts teachers

MARIA CRISTINA DA R. FONSECA DA

MARIA CRISTINA DA R. FONSECA DA SILVA

SILVA & JAYMINI PRAVINCHANDRA SHAH

& JAYMINI PRAVINCHANDRA SHAH

Legislação no Ensino Superior
Artístico, resultados
do Projeto de Investigação
GIRELA, Reflexões sobre Criação
Artística, Formação
e Legislação: algumas achegas
para a Agitação…!

Legislation in Artistic Higher
Education, Results of the Research
Project GIRELA, Reflections on
Artistic Creation, Formation and
Legislation: Some fondness
for Shaking ...!

480-493

494-508

CONCEIÇÃO MENDES

CONCEIÇÃO MENDES

A ação do voluntário como
mediador nos serviços
museológicos: valorização
patrimonial e artística no Museu
de Aveiro & Santa Joana

The action of the volunteer as
mediator in the museum services:
heritage and artistic valuation in the
Museum of Aveiro / Santa Joana

509-524

MARIA DA LUZ N. CARDOSO

MARIA DA LUZ N. CARDOSO

Projeto Anima Barretos:
Tecnologia, Educação e Mediação
Cultural

Anima Barretos Projet:
Technology, Education and
Cultural Mediation

MARIA DE LOURDES SOUSA FABRO

MARIA DE LOURDES SOUSA FABRO

& THÉRÈSE H. G. RODRIGUES DA COSTA

& THÉRÈSE H. G. RODRIGUES DA COSTA

525-535

Onde o medo silencia: Projeto
pautado na interdisciplinaridade
tendo a arte como base
do processo criativo e poética
da criança

Where fear is silent: A project
based on interdisciplinarity with
art as the basis of the child’s
creative and poetic process

536-548

FILIPPA JORGE

FILIPPA JORGE

Projeto Interdisciplinar
do 5º ano: à Descoberta
dos Animais

5th grade interdisciplinary
project: Discovering animals

MADALENA ANDRADE SANTOS

& THOMAS COSTA

549-557

MADALENA ANDRADE SANTOS

& THOMAS COSTA

Artes e Educação Física:
A prática criativa na formação
de docentes do 1.º e 2.º Ciclo do
Ensino Básico

Visual Arts, Music, Drama and
Physical Education: creative
practicesin teachers training for
Primary Education

MARIA NATÁLIA DOS SANTOS VIEIRA

MARIA NATÁLIA DOS SANTOS VIEIRA

& ABEL JOSÉ FEITEIRA PINHEIRO AREZ

& ABEL JOSÉ FEITEIRA PINHEIRO AREZ

Uma outra forma de ver:
Sentindo!

Another way of seeing: Feeling!

558-568

569-579

MARTA ALEXANDRA DA COSTA FRADE

MARTA ALEXANDRA DA COSTA FRADE

Contributos para uma melhoria
das aprendizagens na disciplina
de ‘Geometria Descritiva A’
no Ensino Secundário

Some contributions regarding
an enhancement in the Descriptive
Geometry secondary education
student learning

MARTÍNIA GORDINO

MARTÍNIA GORDINO

Desenho de figura humana:
negritude e cultura

Human figure drawing:
blackness and culture

NÁDIA DA CRUZ SENNA

NÁDIA DA CRUZ SENNA

Aproximaciones a la didáctica
del patrimonio cultural y a
la educación artística en la
Educación Infantil

Approaches to the didactics
of cultural heritage and
artistic education in Early
Childhood Education

OLGA DUARTE PIÑA

OLGA DUARTE PIÑA

O PIBID como ação educacional
e política: conjugações
do verbo pela coordenadora
do projeto em artes visuais

The PIBID as educational and
political action: verb conjugations
by the coordinator of the
visual arts project

PAULA MASTROBERTI

PAULA MASTROBERTI

580-592

593-604

605-612

613-622

Proyecto La Muerte: Instalaciones
artísticas del alumnado de
Magisterio de la Universitat
de València para el Museo de
Ciencias Naturales

La Muerte Project: Art Installations
made by Teaching Students of
the Universitat de València for the
Museum of Natural Sciences

623-639

RICARD HUERTA

RICARD HUERTA

Corporalizar linhas e formas:
o espaço do desejo e do medo

Embodying lines and shapes:
the space of desire and fear

RICARDO GUERREIRO CAMPOS

RICARDO GUERREIRO CAMPOS

“Valdemar, o Monstro
das Emoções”:
projeto interartístico
e pluralista com turmas
de 4º ano do Ensino Básico

“Valdemar, the Monster of
Emotions: interart and pluralistic
project with 4th year classes of
Basic Education

RITA GOMES DA SILVA BASÍLIO

& MARIA TERESA G. DA SILVA BASÍLIO

640-652

653-666

RITA GOMES DA SILVA BASÍLIO

& MARIA TERESA G. DA SILVA BASÍLIO

Ecoformação Artística: percurso
coletivo de aprendizagens

Artistic Eco-formation: collective
path to learning

ROSANA GONÇALVES DA SILVA

ROSANA GONÇALVES DA SILVA

Proyecto táctil, arte
contemporáneo para tocar

Tactile project, contemporary
art to touch

SILVIA GARCÍA GONZÁLEZ

SILVIA GARCÍA GONZÁLEZ

Um Nós, cheio de Outros: pistas
identitárias para dar e vender

An Us, full of Others: identity
clues to give and to sell

SOFIA RÉ

SOFIA RÉ

O lado social da Arte
como forma de Motivação: Projeto
de Intervenção Comunitária
aplicado a uma turma de
Educação Visual
e Tecnológica do 6º Ano

The social side of Art as a
form of Motivation: Community
Intervention Project applied
to a Visual and Technological
Education class
of the 6th year

TELMA DINIZ

TELMA DINIZ

Artes Plásticas: da prática
criativa à prática pedagógica
na formação inicial de atores
educativos

Plastic Arts: from creative practice
to pedagogical practice in
educational actors’ graduation

TERESA ISABEL MATOS PEREIRA

& JOANA ISABEL GAUDÊNCIO MATOS

& JOANA ISABEL GAUDÊNCIO MATOS

TERESA ISABEL MATOS PEREIRA

667-676

677-685

686-696

697-711

712-723

Artes Visuais, Música, Teatro
e Educação Física: linguagens
e integração na formação
de professores de 1º e 2º ciclo
do Ensino Básico

Visual Arts, Music, Drama and
Physical Education: languages and
integration in teachers training
for 1st and 2nd cycle of Basic
Education

TERESA ISABEL MATOS PEREIRA

TERESA ISABEL MATOS PEREIRA

& CARLA CRISTINA S. COREIA ROCHA

& CARLA CRISTINA S. COREIA ROCHA

Processos de aprendizagem
em Formação de Contexto de
Trabalho (FCT)

Learning processes in Work
Context Training (FCT)

724-739

740-749

TERESA VARELA

TERESA VARELA

Intervenção-corpo-jardim:
experiência estética e ensino
de arte
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Arte e novas Matérias:
a educação sem rede
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Art and raw materials: education and rescuing
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*Portugal, coordenador da revista Matéria-Prima.
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Resumo: A sétima edição do Congresso

Abstract: The seventh edition of the International

Internacional Matéria-Prima reuniu 94 palestrantes na SNBA, em Lisboa, provenientes
de Brasil, Espanha, Portugal, e outros países
como o EUA, Egipto e China (Hong Kong). A
proposta deste evento centra-se nas intervenções pedagógicas no ensino, assim como na
exploração da educação não formal, o ensino
especial, a inclusão e a educação para a cidadania. Adiciona-se a formação de professores,
sendo esta presente tanto no relato dos responsáveis universitários, como dos professores
cooperantes, como ainda dos professores em
formação. Em paralelo ao Congresso fez-se
o lançamento da REDE VISÍVEL, plataforma
internacional que no primeiro ano lançou o debate: a educação artística está em perigo?
Palavras-chave: Congresso Matéria-Prima
/ Rede Visível / formação de professores /
Educação Artística.

Congress “Matéria-Prima” brought together 94
speakers at the SNBA, in Lisbon, from Brazil,
Spain, Portugal, and other countries such as the
USA, Egypt and China (Hong Kong). The purpose
of this event is to focus on pedagogical interventions in education, as well as on the exploitation of
non-formal education, special education, inclusion and citizenship education. Teachers’ training
is added, which is present both in the reports of the
university researchers, the cooperating teachers
and the teachers in training. Parallel to the Congress was the launch of REDE VISÍVEL (VISIBLE
NETWORK), an international platform that
launched the debate for its first year: is artistic
education in danger?
Keywords: Raw Material Congress / Visible Network / Teacher Training / Arts Education.
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A sétima edição do Congresso Internacional Matéria-Prima decorreu na Sociedade Nacional de Belas Artes, de 10 a 13 de julho de 2018. O tema é já conhecido
dos investigadores: interroga-se a prática da educação artística no ensino médio, as explorações plásticas, as unidades didáticas concretizadas no terreno, as
planificações didáticas, as diferentes aproximações consoante a região, o país,
a cultura. Foram apresentadas 66 comunicações e envolvendo 94 palestrantes e 25 moderadores de painel, sendo os congressistas provenientes de países
como o Brasil (42 palestrantes), a Espanha (7 palestrantes), o Egito (1 palestrante), Hong Kong (1 palestrante), EUA (1 palestrante) e Portugal (42 palestrantes).
Pela primeira vez a articulação do congresso foi feita em duas salas para as
apresentações em simultâneo.
Ana Mae Barbosa foi a nossa convidada para a conferência keynote, na sessão de abertura, dia 10 de julho, tendo esta sido a segunda oportunidade de
ouvir a reconhecida pedagoga e especialista em educação artística junto dos
congressistas da Matéria-Prima (Figura 1, Figura 2). Pudemos assim entrar em
contacto com a realidade diferente que se tem vindo a verificar na educação
artística e nas humanidades em geral no contexto adverso da atual realidade
brasileira, onde se destacam as ações de resistência, por parte de alunos, de
professores, e de setores da população.
As propostas dos palestrantes foram variadas e incidiram tanto sobre intervenções pedagógicas no ensino secundário, e outras, como a exploração das
ações de educação não formal, junto de museus e de centros culturais, bibliotecas, ou ainda as abordagens da aprendizagem ao longo da vida, do ensino especial, e das propostas de inclusão e de educação para a cidadania. Adiciona-se a
formação de professores, sendo esta presente tanto no relato dos responsáveis
universitários, como dos professores cooperantes, como ainda dos próprios
professores em formação: todos apresentaram diferentes comunicações, de diferentes realidades geográficas (Figura 3).
Este ano houve uma participação mais intensa dos alunos de mestrado de
ensino artístico da ULisboa: estes foram moderadores dos painéis, público,
palestrantes, e colaboradores diligentes na homogeneização dos textos destas
atas. Com efeito existe uma razão para uma relação de mais proximidade. Há
7 anos que se deu início a estes Congressos partindo de uma ação de desenvolvimento curricular dos meus alunos da unidade de Introdução à Prática Profissional II. A apresentação em aula de seminários de planificação letiva transformou-se naturalmente numa estrutura em congresso onde além dos alunos
em formação profissional, puderam também colaborar os seus professores

19

1. Matérias dadas

20

cooperantes, os Investigadores universitários, os profissionais no terreno, os
mediadores, os responsáveis por oficinas, exposições, museus, centros culturais, ao nível nacional ou internacional.
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2. Novos perigos

Este Congresso surge num período crítico em que são percebidas ameaças à
Educação Artística: os constrangimentos orçamentais geraram em muitos países europeus o corte de cargas horárias no ensino primário e secundário, ou o
desaparecimento de Unidades curriculares, o deslocamento da educação artística para horários extracurriculares e opcionais, ou para atividades não gratuitas. Também a ênfase no ensino profissional e tecnológico tem vindo a ganhar
terreno numa lógica de empregabilidade ligada às ciências quantificáveis em
detrimento das humanidades. Em alguns pontos do globo o ensino das humanidades é considerado não prioritário, verificando-se mesmo a extinção de muitas Unidades curriculares. os apoios à formação Docente na educação artística
tendem a reduzir-se ou a desaparecer. Existe uma deriva em direção ao ensino
à distância, privado, que não é garantia de qualidade.
Este contexto forneceu matéria-prima para uma reflexão que nós propusemos a comunidade científica e escolar. Trata-se do lançamento da Rede Visível,
uma plataforma que reúna contributos, ideias, debates, e trocas de informações a um nível intercontinental. O repto foi lançado em paralelo ao Congresso
Matéria-Prima, tendo sido proposto o tema deste primeiro encontro da Rede
Visível: “a educação artística está em perigo?”
3. REDE VISÍVEL

A REDE VISÍVEL é então uma nova plataforma de partilha e reflexão sobre temas relativos à arte e à sua mediação. Surgida no âmbito da rede construída
nos Congressos Internacionais Matéria-Prima, procura ampliar, atualizar e diversificar os canais de pesquisa e investigação no campo alargado da mediação
artística e cultural.
É um novo círculo que se propõe organizar encontros de debate, publicações
monográficas e eventos que respondam com pertinência a desafios temáticos,
assim como fazer atividades de intervenção e disseminação, como exposições,
videogramas ou outras ações de fronteira e de criatividade (Figura 4).
Os encontros são de periodicidade anual e podem ocorrer em locais a ser
determinados anualmente a partir de proposta aprovada no plenário do encontro anterior. As propostas monográficas são de caráter académico, e publicadas
pelo Centro de Pesquisa em que ocorrer o encontro anual respetivo.

4. Formação

Os contributos reunidos foram apresentados no último dia do Congresso, na primeira reunião da REDE VISÍVEL, relatados pelos seus autores, sempre que estes estivessem presentes (Figura 5). Foram anotados os contributos de Ana Mae
Barbosa (2018) que publica no livro agora editado pelo CIEBA, intitulado “Arte e
Ensino: propostas de resistência,” a versão escrita da sua comunicação keynote ao
Congresso, com o título “Arte / Educação ou Educação Artística na América Latina.” Neste artigo são visitados casos de estudo, exemplos de resistência, abordadas as propostas que reúnem a educação e a política, no sentido mais construtivo
e alerta do termo, e propostos conceitos desassossegados, como o de “colonialismo cultural,” e recordando ainda a fundação, pela autora, do CLEA, Conselho Latino Americano de Educação pela Arte, nos anos 80, inicialmente ligado
à INSEA. A relação entre Educação e Política é abordada também nos artigos de
Alexandre Guimarães (2018), Alice Martins & Carla Abreu (2018), Cláudia Matos
Pereira (2018), Francione Carvalho (2018), Helena Cabeleira (2018), Luciana Loponte & Andréa Coutinho (2018), Queiroz & Ronaldo Oliveira (2018), artigos que
apresentam perspetivas tanto diacrónicas como sincrónicas, mais ou menos próximas. Outros contributos aproximam-se da formação de professores como zona
crítica, como são os artigos de Cristina Rosa da Silva (2018), Ana Paula Caetano &
Ana Paz (2018), Marilda Oliveira (et al.) (2018), e Sandra Palhares (2018). Outros
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O primeiro encontro instituiu e promoveu um regulamento de funcionamento (coordenação, mesa, adesão, mandatos) e a apresentação das propostas
para o encontro seguinte, de acordo com o plenário.
Registámos a adesão de mais de 70 investigadores de diversos países, dos
quais 30 responderam ao desafio de contribuir prontamente com um artigo publicado em monografia a ser lançada no decorrer do congresso.
É nossa intenção que a rede visível siga o seu caminho e seja independente
quer do congresso Matéria-Prima, quer da Universidade de Lisboa. Espera-se
que para o ano o encontro anual da rede visível tenha lugar no Paraná, Brasil, na
Universidade Estadual de Londrina. Nos anos seguintes, outros locais e centros
se poderão seguir, espalhados pelo mundo.
Assim tivemos o lançamento dos dois volumes no monográficos, com os títulos “Os riscos da Arte: Educação, Mediação e Formação” e “Arte e Ensino:
propostas de Resistência” (Queiroz & Oliveira, 2018a; 2018b). Nestes dois volumes se agruparam contributos em torno de dois eixos percebidos: a formação
e a resistência. Assim se percebe a essencialidade cultural e política dos desígnios educativos, assim como a centralidade da formação artístico pedagógica.
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ainda debruçam-se sobre as experiências não formais e educativas, como Rita
Demarchi (2018), na mesma perspetiva.
Um segundo livro também editado pelo CIEBA, intitulado “Os Riscos da
Arte: formação e mediação” reúne outros contributos da REDE VISÍVEL. Mirian Celeste Martins (2018) no artigo “Quando a fé move montanhas, Francys Alÿs e o esperançar” depois de uma revisão sobre as possibilidades que a
educação oferece, apresenta uma perspetiva baseada nas possibilidades que
a mediação artística pode oferecer. Explorando o tema da mediação e da intervenção será oportuno referir o artigo de Ricard Huerta (2018), de Valencia,
Espanha, no artigo “Patrimonios de la Educación Artística: generar territorios
propios desde un Currículum Vibrante” em que aponta as ameaças à Educação Artística também presentes em Espanha, aponta algumas possibilidades
de intervenção: ateliers de cultura visual em aula, com uma leitura crítica dos
média, dos conteúdos e da publicidade, uma maior implicação do Professor /
Artista, numa convocação ativa de uma estética com ética. Também neste tema
Belidson Dias et all. (2018) debruça-se sobre a viragem pictural (pictorial turn)
que está na origem de uma apropriação pedagógica da Cultura Visual, ao mesmo tempo que visita a “viragem educativa” que percorre as artes e a curadoria.
Há aqui terreno para uma abordagem sistemática da educação artística, através
da implicação do artista, da maior participação e da sequente emancipação do
espectador. Bernardina Leal (2018) no artigo “Sob Olhares Sombrios: formação e mediação artísticas em risco” propõe uma aquisição artística pelos meios
artísticos e expressivos da fotografia: as narrativas fotográficas que, uma vez
partilhadas, originam consciência crítica e cidadania. Seguem esta direção de
pesquisa, mediação e resgate, os artigos de Lucia Pimentel (2018), e Rejane
Coutinho & Camila Lia (2018).
Incidindo mais sobre a formação de professores e refletindo sobre a pertinência das opções de desenvolvimento curricular referem-se os artigos de Ronaldo Oliveira (2018), Carla Juliana Alves (2018), Renan dos Santos Silva (2018),
Consuelo Schlichta (2018), Jociele Lampert (2018), Juliano Siqueira (2018) que
apontam de modo geral a necessidade de repensar e atualizar a formação de
professores e as práticas letivas, sendo necessário um reforço da relação pesquisa e formação docente, propondo contributos artísticos no lado da educação, no sentido de se vencer a desvalorização humanista. Também no sentido
de aprofundar uma perspetiva informada sobre o ensino artístico estão os artigos de Maria Cristina Rosa (2018), Ricard Ramon (2018), Umbelina Barreto
(2018): a Educação Artística deve ser defendida de dentro para fora, da sua fundamentação académica para a sua implantação.
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Figura 1 ∙ A Conferência keynote de Ana Mae
Barbosa, na Abertura do VII Congresso MatériaPrima 2018. Foto: João Paulo Queiroz.
Figura 2 ∙ Vista do Auditório da Sociedade
Nacional de Belas Artes na sessão de abertura
do VII Congresso Matéria-Prima 2018.
Foto: João Paulo Queiroz.
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Figura 3 ∙ Aspeto da Biblioteca da Sociedade Nacional
de Belas Artes durante um painel da Sala B do VII
Congresso Matéria-Prima 2018. Foto: João Paulo Queiroz.
Figura 4 ∙ Um momento de convívio e de encontro
descontraído com Ana Mae Barbosa, dançando em volta,
no átrio da Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa.
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Figura 5 ∙ Aspeto da primeira reunião científica da REDE
VISÍVEL, dia 13 de julho, na Sociedade Nacional
de Belas Artes, sob auspícios do CIEBA e do Congresso
Matéria-Prima. Foto: Sara Santos.
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Defendo uma aproximação às humanidades, que também estão em risco a
fortiori, Cristiane Terraza (2018) e Cristina Azevedo Tavares (2018) defendem
uma maior horizontalização disciplinar e uma maior integração das humanidades e das artes para reivindicar uma agenda de tarefas onde os papéis de
disciplinas como a Estética e a História da Arte possam ser resgatados, porque
também estão ameaçados.
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5. Matérias-primas

Estas são conclusões que se abrem no arranque da REDE VISÍVEL, e que há
que apreender com agilidade, tomar agora uma vez mais como desafio, e como
oportunidade de alguma inovação, pelo menos na parte que nos possa tocar,
enquanto pesquisadores, professores, agentes mediadores.
Talvez as cinzas de uma crise que arde sejam afinal matérias-primas para
novas percepções, intervenções e conceptualizações que aguardam a inovação,
a reinvenção, a atualização. Uma coisa parece certa: o campo da arte é sempre
um campo para matéria-prima, para construção e para a formação, um campo,
primeiro político, porque é sempre um campo de cidadania.
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Matéria-Prima 2018

Matéria-Prima 2018
programme
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Dia I.
10 de julho 2018,
terça-feira.
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10H00 › ACREDITAÇÃO E BOAS VINDAS

sala A: 10H15
SESSÃO DE ABERTURA › João Paulo Queiroz, Margarida Calado, Ronaldo Oliveira

10H30 › 11H30

CONFERÊNCIA KEYNOTE
ANA MAE BARBOSA › Arte/Educação ou Educação
Artística na América Latina

11H30 › 12H30

Lançamento da REDE VISÍVEL, uma plataforma
de partilha e reflexão sobre temas relativos à arte
e à sua mediação

PAUSA PARA ALMOÇO

Moderação: FELIPE ARISTIMUÑO

sala B

Moderação: INÊS ANDRADE MARQUES

TERESA MATOS PEREIRA & JOANA MATOS › Artes

Plásticas: da prática criativa à prática
pedagógica na formação inicial de
atores educativos
ALINE LIBERATO › A Arte está servida’: uma
experiência de nutrição estética com
alunos do Ensino Fundamental
VICENTE MONLEÓN › El malo no gana”:
experiencia educativa sobre figuras
malvadas de la cultura visual infantil
MARIA CRISTINA DA ROSA & MARIA LUCILA HORN ›

Espaços de aprendizagem coletiva
da arte: uma trajetória de formação

MARIA FILIPPA JORGE › Onde

o medo
silencia: Projeto pautado na
interdisciplinaridade tendo a arte
como base do processo criativo e
poetica de cada criança envolvida
CARLA FRAZÃO › Asas das Serras e do
Boquilobo
CINAYANA CORREIA & MÔNICA CRUZ ›

Portinari aos olhos do pré I: ensino
e aprendizagem da arte por meio
do brincar
RICARDO GUERREIRO CAMPOS › Corporalizar
linhas e formas: o espaço do desejo
e do medo

COFFEE BREAK

sala A
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14H00 › 15H30

16H00 › 17H10

Moderação: JOSÉ PAIVA
URSULA ROSA DA SILVA › Intervenção-

-corpo-jardim: experiência estética
e ensino de arte
TERESA MATOS PEREIRA & CARLA ROCHA ›

Artes Visuais, Música, Teatro e
Educação Física: linguagens próprias
e integração na formação
de professores de 1º e 2º ciclo
do Ensino Básico
FRANCIONE CARVALHO & OLGA EGAS ›

Crianças, artistas, mediadoras:
quem aprende com quem?

sala B
Moderação: MAIA LAM

LUÍS JORGE GONÇALVES & CLÁUDIA MATOS
PEREIRA › Olhares

sobre a Arte
Portuguesa: alunos de estudos da
Cultura Portuguesa da Universidade
Mohammed V de Rabat, Marrocos
ELAINE KARLA DE ALMEIDA › Memórias e
tradição oral: influência da cultura
pomerana na educação formal do
Estado do Espírito Santo
ELISABETE OLIVEIRA › Percursos dos projectos
escolares recolhidos pelo ExplorEAUL
no contexto nacional dos Congressos
Matéria Prima 1-7: Inovação e
questões didácticas
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sala A
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COFFEE BREAK

sala A

17H30 › 19H00

Moderação: MARGARIDA P. PRIETO
CLÁUDIA REGINA DOS ANJOS & LUCIA PIMENTEL
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› Impactos na formação continuada

em ensino/aprendizagem em artes
visuais: contextos possíveis no CEEAV
MARIA NATÁLIA VIEIRA & ABEL AREZ › Artes
e Educação Física: a prática criativa
na formação de docentes do 1.º e 2.º
ciclo do Ensino Básico
ANDREIA DIAS › Guardiões de Memórias:
‘Fábrica de Projetos:’ projeto
transdiciplinar e intergeracional

sala B
Moderação: DIOGO COSTA

EMANUELE SIEBERT › Exposições

escolares
em Portugal: A prática na
contemporaneidade sob um olhar
histórico
GHADA RASHWAN › Design Mathematical
Islamic Games to Develop Visual
Thinking
MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES › Legislação no
Ensino Superior Artístico: Resultados
do Projecto de Investigação GIRELA:
Reflexões sobre Criação Artística,
Formação
e Legislação

sala A

10H00 › 11H10

Moderação: RONALDO OLIVEIRA
TERESA VARELA › Processos

sala B
Moderação: MARIA BASÍLIO

de aprendizagem
em Formação de Contexto de
Trabalho (FCT)
SILVIA GARCÍA › Proyecto táctil, arte
contemporánea para tocar
MARTA FRADE › Uma outra forma de ver:
Sentindo!

LUÍSA DUARTE › Retratos

de desespero/
Incursões de/ pela/ com a arte
contemporânea: reflexão crítica dos
alunos do 12ºano de Oficina de Artes

ANA ISABEL & INÊS AZINHAIS DE LIMA ›

Desenvolver a expressividade e gesto
na aula de Desenho-A
TELMA DINIZ › O lado social da arte como
forma de motivação: projeto
de intervenção comunitária aplicado
a uma turma de Educação Visual
e Tecnológica do 6º ano

COFFEE BREAK
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Dia II.
11 de julho 2018,
quarta-feira.
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sala A

11H30 › 12H15

Moderação: ALEXANDRE GUIMARÃES

Moderação: ILÍDIO SALTEIRO

RICARD HUERTA › Creaciones
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sala B

artísticas del
alumnado de Magisterio para el
Museo de Ciencias Naturales de
Valencia
MARIA DA LUZ NOLASCO CARDOSO › A ação
do voluntário como mediador
nos serviços museológicos:
valorização patrimonial e artística no
Museu de Aveiro & Santa Joana
MARIA DE LOURDES SOUSA FABRO › Projeto
Anima Barretos: tecnologia, educação
e mediação cultural

JOCIELE LAMPERT & MARTA FACCO › Caderno

Ateliê: reflexões sobre metodologias
operativas no estúdio de pintura
ALINE LIBERATO › O Papel como material
& materialidade e a Intervenção
como proposta/produto final:
um desafio possível
THALIS LOWCHINOVSCY & JUREMA SAMPAIO ›

Fluidez em Signos e Cores: o Ensino
da Aquarela para Crianças Surdas

PAUSA PARA ALMOÇO

sala A

14H00 › 15H30

Moderação: RICARD HUERTA

sala B
Moderação: FELIPE ARISTIMUÑO

FILIPA RODRIGUES › Ainda

a inclusão: os
versus na Educação Artística

LEANDRO SILVA › A

ALEXANDRE GUIMARÃES & ISABELA FRADE ›

Espaço crítico: discursividades sobre
a (in)visibidalidade indígena
na escola
NÁDIA SENNA › Desenho de figura humana:
negritude e cultura

linguagem fotográfica no
Ensino de Artes Visuais na escola:
possibilidades de criação
BELÉN CUETO › Prácticas artísticas
contemporáneas en las enseñanzas
oficiales obligatorias: experiencias
de arte de acción en la educación
secundaria obligatoria
AURELICE VASCONCELOS & REGINA LARA SILVEIRA
MELLO › A

linguagem fotográfica como
recurso pedagógico visual revelador
da cultura extrativista

COFFEE BREAK

Moderação: ANA SOUSA

sala B

Moderação: CARLA SOFIA OLIVEIRA

RICARDO DE PELLEGRIN › Pintando

com
as mãos: uma experiência
poético-pedagógica na formação
de professores de Arte
JULIANA MACEDO › Experiências significativas
em Arte como base de formação
de professores e professoras da
educação básica
OLGA DUARTE PIÑA › Aproximaciones a la
enseñanza del patrimonio cultural y a
la educación artística en la formación
docente de Educación Infantil
CLÁUDIA MATOS PEREIRA › Ponchos latinos:
uma experiência artística de criação
e expressão coletiva em sala de aula

MARIA CRISTINA DA ROSA & JAYMINI
PRAVINCHANDRA SHAH › O

ato criador
como práxis
ANA ROCHA › Experiência do lugar do livro
como elemento de mediação em
educação artística
CRISTINA PASTÓ & M. MERCÈ CASANOVAS
ALEIX › Cicle

de Retorn: procesos
de aprendizaje y futura
profesionalización

ANA MARIA PESSANHA & ANABELA SIMÕES ›

Exploração do corpo em movimento
aplicando várias formas e técnicas
de expressão

COFFEE BREAK

sala A
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15H45 › 17H15

17H30 › 18H30

Moderação: LUÍSA SANTOS
CARLOS CAMARGO & BLANCA LUZ BRITES ›

Artistas Aqui!’: territórios poéticos
construídos e vivenciados em espaços
públicos e comunitários
URUBATAN MIRANDA DA SILVA › Nas tramas
negras da arte: transcrição poética
da Lei 10.639/03: um caminho
possível?
EDSON PFUTZENREUTER & MARLENE DOS ANJOS

› Multiculturalidade: percepção dos

sobre aspectos da formação cultural
brasileira

sala B
Moderação: JOANA SALDANHA

LEONARDO CHARRÉU & LAURENCE VOHLGEMUTH ›

Ars locus: ambientes e aprendizagens
artísticas na construção de significado
por jovens portugueses que
frequentam os ensinos secundário e
superior
DIANA LETICIA CHIODELLI & JANAINA
SCHVAMBACH › Entre tramas e
tramados: a memória como processo
e produção artística
HELENA RIBEIRO DA SILVA › Como fazer um
projeto em Gestão das Artes

Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

sala A
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Dia III.
12 de julho 2018,
quinta-feira.
sala A

10H00 › 10H50

Moderação: PAULA SIMÃO

sala B
Moderação: HELENA CABELEIRA

SOFIA RÉ › Um

Nós, cheio de Outros: pistas
identitárias para dar e vender
JULIA VOGL & MAIA LA › Tapeçaria de tricô
envolvendo a comunidade escolar:
‘What is home to you?’

LUÍSA DUARTE › O

Custo Zero numa
abordagem duchampiana: Panaceia
da Ideia no processo de criação
artística
MARTÍNIA GORDINO › Contributos para uma
melhoria das aprendizagens na
disciplina de Geometria Descritiva A
no Ensino Secundário

COFFEE BREAK

sala A

11H10 › 12H20

Moderação: JOÃO PAULO QUEIROZ
PAULA MASTROBERTI › O

PIBID como ação
educacional e política: conjugações
do verbo pela coordenadora do
projeto em artes visuais
RENAN SILVA › Formação docente em artes
visuais na Universidade Estadual de
Londrina: um estudo dos currículos
sob a perspectiva dos professores
egressos

sala B
Moderação: ANA PATRÍCIA FILIPE

M. BEGOÑA PAZ & CRISTINA VARELA › El

cómic
como herramienta didáctica, y el/
al artista como agente motivador en
el aula

ALDO VICTORIO & VICTOR JUNGER ›

Cartografias poéticas: trajetórias
meio a Arte e a Cultura Visual

PAUSA PARA ALMOÇO

Moderação: LEONARDO CHARRÉU

sala B
Moderação: BRUNO ANDRADE

ANA SOUSA › Desenho

como uma criança
de 5 anos’: Traços e traumas na
formação de educadoras de infância
& professoras do primeiro ciclo
ANDREA HOFSTAETTER › Por materiais didáticos
propositivos e poéticos
ROSANA GONÇALVES DA SILVA › Ecoformação
Artística: percurso coletivo de
aprendizagens
FELIPE ARISTIMUÑO* & SOFIA MATALONGA-JORGE ›

Educação para os media nas aulas de
artes: criação intertextual de memes
como meio de empoderamento visual
para a conscientização ambiental

MÁRCIA MARQUES › Exercício

criativo
e expressivo de crítica social pela
linguagem plástica do artísta
Jean Michel Basquiat

MARIA MADALENA SANTOS & THOMAS COSTA ›

Projeto Interdisciplinar do 5º ano:
à descoberta dos animais
ANA PATRÍCIA FILIPE › Pele: um Projeto de
Escultura e Instalação no contexto
escolar do Ensino Secundário
CINAYANA SILVA CORREIA & MARIA SOLEDADE
GOMES BORGES › Datas comemorativas
do calendário escolar: novo olhar e
nova forma de ensinar e aprender
por meio da ARTE

COFFEE BREAK

sala A

15H45 › 17H15

Moderação: FELIPE ARISTIMUÑO
HUGO MOREIRA › Arte

e Educação Infantil:
documentação pedagógica de
práticas artísticas em escolas publicas
de Sumaré que referenciam Reggio
Emilia

LEIDE FAUSTA GOMES DA SILVA & MARISE BERTA
DE SOUZA › Arte
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14H00 › 15H30

contemporânea na
escola: práticas “educriativas” com a
poética do lambe-lambe
MARGARIDA CALADO › Educação Artística não
formal em públicos adultos

sala B
Moderação: SOFIA RÉ

ANA SANCHES & BRUNO ANDRADE › Iluminuras:

ilustrar Cantigas de Amigo, Amor
e Escárnio e Maldizer
RITA BASÍLIO & MARIA TERESA BASÍLIO › Vamos
fazer o nosso próprio filme?
ANA PRAZERES & ANTÓNIO MOREIRA ›

A participação em concursos
e a colaboração com entidades
locais como motivação para a
aprendizagem
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sala A
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COFFEE BREAK

sala A

17H30 › 18H30

Moderação: HELENA BARRANHA
ANA CLAUDIA MONARI & JANAINA SCHVAMBACH

› Questões Sociais: arte e contextos
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

JOANA CONSIGLIERI › Visitar,

sentir e
experimentar a pintura de Pedro
Calapez

sala B

Moderação: CINAYANA SILVA CORREIA
JORGE RITA & VERA CRUZ › Diferentes

abordagens a arte contemporânea
ICIAR EZQUIETA LLAMAS & MARIA COVADONGA
BARREIRO › El álbum ilustrado como
instrumento educativo para el
profesorado de infantil, primaria
y secundaria

TEMA 1: MEDIAÇÃO: PROBLEMAS E INOVAÇÕES

A REDE VISÍVEL é uma plataforma de partilha e reflexão sobre temas relativos
à arte e à sua mediação. Surge no âmbito da rede construída nos Congressos
Internacionais Matéria-Prima, e procura ampliar, atualizar e diversificar os canais
de pesquisa e investigação no campo alargado da mediação artística e cultural.
É um novo círculo que se propõe organizar encontros de debate, publicações
monográficas e eventos que respondam com pertinência a desafios temáticos,
assim como fazer atividades de intervenção e disseminação, como exposições,
videogramas ou outras ações de fronteira e de criatividade.
Os membros da REDE VISÍVEL são pesquisadores e profissionais doutorados
da área da educação, mediação e artes, estando também os trabalhos abertos
a outros participantes.
Os encontros são de periodicidade anual e podem ocorrer em locais a ser
determinados anualmente a partir de proposta aprovada no plenário do encontro
anterior. As propostas monográficas são de caráter académico, e publicadas
pelo Centro em que ocorrer o encontro anual.
O 1º encontro da REDE VISÍVEL ocorre simultâneo ao 7º Congresso Internacional
Matéria-Prima, em Lisboa, no dia 13 de julho de 2018, a encerrar os
seus trabalhos.
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Dia IV.
‘REDE VISÍVEL’
13 de julho 2018,
sexta-feira.
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10H00 › 12H40

CONFERÊNCIAS DEBATE
Apresentação dos livros “Arte e Ensino: propostas
de Resistência” e “Os riscos da Arte: Educação,
Mediação e Formação.”

CONTRIBUTOS E COMUNICAÇÕES, EM SÍNTESE:
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ANA MAE BARBOSA › Arte/Educação

ou Educação Artística na América Latina
[DES]FORMAR, [TRANS]FORMAR:
repensando a arte na escola como campo pedagógico de emancipação e resistência
ALICE FÁTIMA MARTINS & CARLA LUZIA DE ABREU › A arte e seu ensino envolve riscos. Ou não?
ANA PAULA CAETANO & ANA LUÍSA PAZ › Investigar em educação artística, construindo uma
comunidade dialógica, rondando os abismos
CLAUDIA MATOS PEREIRA › A Educação Artística: breve análise do aprendizado e do ensino.
A importância desta disciplina na formação do ‘sujeito cultural’
FRANCIONE OLIVEIRA CARVALHO › Por uma arte educação à esquerda
HELENA CABELEIRA › We don’t need no education: all we need is ‘learning to learn’,
from cradle to grave
LUCIANA GRUPPELLI LOPONTE & ANDRÉA SENRA COUTINHO › Estamos em perigo? Arte, educação
e resistências no Brasil
RITA DEMARCHI › Arte e educação em tempos inimagináveis: caminhar na penumbra
SANDRA PALHARES › O ensino da arte está em perigo?
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO GUIMARÃES › FORMAR,

MARILDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA; CRISTIAN POLETTI MOSSI, FRANCIELI REGINA GARLET & VIVIEN KELLING
CARDONETTI › Escrever uma educação das artes visuais com minúsculas e operar
resistências em uma formação pela experimentação
ÚRSULA ROSA DA SILVA › Mediação como ação interdisciplinar e encantamento
JOÃO PAULO QUEIROZ & RONALDO OLIVEIRA › As ‘STEM’ e a Arte Educação: compreender o que
mudou nos últimos 10 anos nos EUA, Uniâo Europeia e Amèrica Latina
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Resumo: Apresentamos nesse artigo parte das

Abstract: We present in this article part of the

condições pelas quais desenvolvemos nossa
pesquisa sobre o ensino das Artes Visuais, na
cidade do Rio de Janeiro, com o trabalho de
cartografias de processos de ensino e aprendizagem, acentuando-se sua prospecção poética
como indispensável ao aprofundamento da
experiência investigativa. Nesse sentido, oferecemos um esboço de cada uma das oficinas
que nos permitiram iniciar o trabalho da pesquisa, num processo simultâneo de elaboração
e produção cartográfica entre os espaços da
universidade e do colégio estudado.
Palavras-chave: método cartográfico / ensino de artes / cultura visual / cotidiano escolar.

conditions by which we developed our research
on the teaching of the Visual Arts, in the city of
Rio de Janeiro, with the work of cartographies
of teaching and learning processes, emphasizing their poetic exploration as indispensable for
the deepening of the investigative experience. In
this sense, we offer an outline of each one of the
workshops that allowed us to start the research
work, in a simultaneous process of cartographic
elaboration and production between the spaces
of the university and the college studied.
Keywords: cartographic method / art education
/ visual culture / school everyday life.
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O presente artigo visa apresentar as condições pelas quais desenvolvemos nossa pesquisa sobre o ensino das Artes Visuais contemporâneo, na cidade no Rio
de Janeiro, a partir das ações práticas comprometidas com a questão da Arte e
Cultura Visual no campo do ensino.
Realizada em um colégio da rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro, a pesquisa procurou explorar outras dimensões da prática docente que
estivessem envolvidas com um processo significativo de elaboração poética,
procedendo ela mesma como um exercício poético entre as propostas pedagógicas pensadas e vivenciadas com os estudantes secundaristas. Interessou-nos
conduzi-la no âmbito do programa institucional PIBID Artes Visuais/UERJ —
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência — por oferecer condições de uma prática formativa que envolvesse processos complexos de elaboração, já que também os bolsistas se veriam sob a igual tarefa de pensar a
sua própria formação (Alves, 2008), nesse movimento crucial à educação que é
sempre considerar aquilo que se aprende quando se ensina algo a alguém.
Tais condições nos permitiram problematizar a Arte e Cultura Visual num
processo compartilhado entre diferentes experiências de formação que, praticadas no espaço da universidade e do colégio, também possibilitaram um enriquecimento de nossa elaboração acerca das práticas de ensino e dos acontecimentos
de aprendizagem. Desde o momento em que não se limita à percepção de um
sujeito de conhecimento, mas toma como centralidade de sua realização o gesto
compartilhado, a pesquisa não cessa de se fazer nos encontros que movem sua
problemática por um campo de interrogações, expresso particularmente entre as
produções visuais desenvolvidas pelos bolsistas e estudantes do colégio.
Nesse sentido, o seu desenvolvimento aconteceu a um só tempo pela produção artística e visual reconhecida como pertencente ao universo escolar e
pelas investigações pessoais que estabelecemos a fim de mapear as perspectivas visuais e artísticas que nos constituem enquanto sujeitos do olhar. Um
processo que exige de nossa parte a elaboração dos caminhos da pesquisa por
uma expressividade eminentemente visual, como forma de posicionar suas
reflexões no plano da visualidade, mobilizando exercícios que garantissem a
densidade poética e sensível do elaborado sem afastá-lo dos efeitos a serem
compartilhados. (Figura 1)
Acreditamos que, pelo esforço exploratório em nível expressivo e pessoal,
a proposta metodológica capaz de nos oferecer um instrumental amplo e consistente a esses processos seria a proposta cartográfica, pela capacidade de
atuar em diferentes planos da experiência investigativa sem minorar o papel
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Figura 1 ∙ Turma de estudantes produzindo
suas cartografias, UERJ, 2017. Fonte: própria.
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das imagens no curso da própria investigação e, como se verá, pelo recurso a
problematização do sujeito do conhecimento como implicado pelas transformações da experiência.

A metodologia cartográfica como ação investigativa possui dois sentidos combinados: a prospecção na atividade poética e a autoinvestigação em relação ao
tema proposto, neste caso, o percurso de aproximações e afastamentos das artes e demais imagens de afeto.
Essa modalidade metodológica está longe de prescrever procedimentos que
se ocupariam de validar a pertinência de um grupo de hipóteses, previamente determinado pelo campo discursivo de seu pertencimento, num regime de
produção do conhecimento orientado pelo verdadeiro e falso. Ao contrário, a
metodologia cartográfica pressupõe o primado do vivido em relação às expectativas do que se espera conhecer, elaborando o processo investigativo pelos
desvios assumidos em seus percursos, a fim de acentuar o papel da experiência
e seus efeitos no processo de produção do conhecimento.
Além disso, não é apenas o objeto na cartografia que estaria em constante
modificação, em condições de ser descoberto e definido por um escopo metodológico, mas o próprio sujeito do conhecimento responsável pelo jogo de
enunciações que, por sua vez, seria posto em questão, enquanto dimensão do
processo investigativo submetida a transformações como ocorre em outros níveis. A orientação cartográfica trata tanto de um campo de produção dos objetos como dos sujeitos, onde experiência pode ser atravessada como um todo
pelo processo de pesquisa, considerando a permanente transformação dos saberes envolvidos e dos traços imagéticos em realização.
Assim, os mapeamentos que procuramos desenvolver não dizem respeito
apenas à Arte e Cultura Visual como objeto de investigação no ensino, mas também os sujeitos da investigação como estes que mobilizam um campo subjetivo
comprometido com seus contextos de realização (Rolnik, 2014). As experiências cartografadas informam parte daquilo que é produzido no colégio acerca
dos objetos de interesse, ao nos posicionar como sujeitos que percebem e compreendem os acontecimentos, como traços dos percursos que realizamos pelo
universo artístico e visual de nosso pertencimento íntimo e coletivo.
Ao contrário de se concentrar no teor e objeto de investigação, a cartografia
procura problematizar num mesmo gesto de pesquisa os sujeitos de enunciação
e o modo como o trabalho investigativo acontece (Kastrup, Passos & Escócia,
2009), configurando um traçado que não cessa de confundir as diferentes di-
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mensões da experiência num mapa de relações e tensionamentos. Como essa
metodologia não pretende oferecer um ponto de referência exterior à análise
e produção, interessa aqui pensar a experiência investigativa pelo modo como
procede a sua realização com os meios e estratégias empregadas.
Sua expressividade também mobiliza um fazer poético que, longe de se limitar aos seus aspectos formais, procura aprofundar nossa compreensão do
pertencimento de mundo presente entre as relações com o imagético. Nossos
esforços concentraram-se nesse processo como modo de produção dos materiais e oficinas propostas, assim como a elaboração das experiências vividas no
espaço escolar em um plano eminentemente visual, enquanto saberes da pesquisa que não poderiam ser negligenciados por justamente informar parte dos
universos artístico e imagético acessados.
Para tanto, as ações da pesquisa foram deflagradas com oficinas que promoveram ações coletivas como estratégia de reconhecimento das referências
visuais, praticadas tanto entre os estudantes do colégio quanto com os bolsistas
no espaço da universidade. O desenvolvimento dessas oficinas ocorreu em pesquisa com os bolsistas do programa, numa investigação pessoal das aprendizagens e relações com a linguagem plástica, e, por outro lado, com os estudantes
do colégio que foram introduzidos às propostas como forma de exploração do
universo visual.
As cartografias foram desenvolvidas entre o grupo de bolsistas que, experimentando o processo a ser desenvolvido no colégio, moviam questões quanto
ao modo com que aprendemos as coisas do mundo, à nossa íntima relação com
os materiais, e à expressividade das composições que se dariam em mapas; e,
ao mesmo tempo, desenvolvemos as cartografias com os estudantes do colégio
como forma de reconhecer o universo visual e suas relações de pertencimento
e, quando possível, convidá-los a arriscarem-se por novas vias expressivas não
praticadas ou, mesmo, desconhecidas.
A seguir, procuramos esboçar as condições pelas quais as cartografias foram desenvolvidas na investigação das imagens, materiais e composições com
que tentamos responder à problemática de nosso pertencimento aos universos
artísticos e visuais, e, assim, procuramos nos aproximarmos dos desafios do ensino pelas relações cartografadas.
1.1 Oficina n o1 PIBID/Artes Visuais: no espaço da universidade

Iniciamos as cartografias com perguntas que, acreditamos, nos ajudariam a
pensar os momentos de aprendizagem mais significativos em nossas vidas. Seria fundamental atentarmos para as marcas que, em nossos corpos, possivel-

1.2 Oficina n o 2 PIBID/Artes Visuais: no espaço da universidade

Nossa conversa inicial partiu de questões relacionadas ao espaço escolar, de
vivencias que poderiam nos informar os momentos aprendizagem passados
e ainda presentes em nossa prática. Procuramos traçar no papel elementos visuais que pudessem no auxiliar nessa investigação, sem necessariamente respondermos a questão das aprendizagens na escola com um fato rememorado.
Conforme cobríamos a superfície com um traçado de imagens, recuperando
elementos que nos informavam nossa relação pessoal com o ensino, também
atentávamos para criar nesse momento um traçado que pudesse comunicar
uma cartografia a outra cartografia. As composições seriam dispostas num conjunto mais amplo em que fosse possível dimensionar a complexidade de entendimentos acerca do espaço escolar, e perceber a maneira como essa complexidade se realizada no seu encontro com cada uma das cartografias.
1.3 Oficina n o 1 Ensino Médio: no espaço do colégio

Após apresentar algumas colagens aos estudantes, propusemos a leitura de
um conto de Mia Couto que possuía como elemento central uma aldeia composta apenas por mulheres. Interessava-nos aqui atuar a um só tempo no
campo da produção visual e do exercício da palavra, por uma ficcionalidade
que permitisse a criação de um esgarçamento de suas possibilidades. Começamos em seguida a selecionar imagens entre o material disponível, que nos
oferecessem um grupo de elementos a ser trabalhado, sem nos preocuparmos previamente com o sentido que as colagens poderiam assumir desde o
momento inicial. Partimos de uma seleção de seis imagens encontradas nos
materiais para compor as colagens com quatro delas e, por fim, procedemos

51
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

mente traduziriam parte das experiências formativas vivenciadas no colégio.
Nossa conversa também se dirigiu para preocupações acerca do campo imagético e sua relação com os momentos de aprendizagem, de maneira que a tentativa de pensar essas relações com as imagens envolvia não somente sua relação
com o relembrado, mas também os traços que gostaríamos de inscrever na superfície de nossos mapas pessoais. Procuramos explorar esse jogo de traduções
entre aquilo que era retomado nesse pensar o aprendizado e o traço visual inscrito no plano cartográfico, formando um percurso com o passar o tempo que
expunha a complexidade dos elementos em mútua relação. Por fim, apresentamos para o grupo o que havia sido realizado no processo, como resultado das
reflexões e imagens que acreditávamos responder a questão do ensino numa
dimensão eminentemente afetiva. (Figura 2)
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Figura 2 ∙ Turma de estudantes produzindo
suas cartografias, UERJ, 2017. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Turma de estudantes reorganizando
o mobiliário em uma instalação, colégio, 2017.
Fonte: própria.
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com o conto da mesma forma, selecionando frases ou palavras que pudessem
fortalecer as composições já concluídas.

Na segunda oficina retomamos o trabalho das colagens a partir dos objetivos pedagógicos, para pensarmos as possibilidades de apreciação do material a partir
de práticas institucionalizadas. Como interessava conhecermos outras formas
de apresentação, propusemos o uso do mobiliário da sala de aula como possibilidade de elaboração de uma instalação que pudesse atender tais objetivos. Começamos a montagem com um jogo coletivo onde cada um deveria dispor qualquer
peça da forma que mais lhe aprouvesse, sem perder de vista que isso também
produziria efeitos quanto à forma como perceberíamos os trabalhos e suas composições. Cada estudante deveria posicionar suas colagens na instalação sabendo do jogo de visibilidades que sua posição envolveria, numa aproximação ou
afastamento daqueles que veem a imagem como algo indispensável em suas escolhas. Por fim, pedimos que escrevessem a partir de uma colagem um grupo de
quatro descrições do que poderia ser visto, incorporando as descrições à instalação como parte de todo o processo de elaboração das oficinas. (Figura 3)
As condições de realização das cartografias comunicam de alguma forma os
movimentos praticados em sua elaboração, pelos problemas que são pensados
em relação à imagem, o universo da Arte e a Cultura Visual, o que seria possível
inscrever no percurso cartográfico com o tempo e materiais disponíveis. Aqui,
a imagem inscrita na cartografia como resposta e tradução de uma ideia de
aprendizagem tem íntima relação com os recursos disponíveis à sua realização
e, por conseguinte, com seu compartilhamento entre os envolvidos na oficina.
E, a partir de tais condições, as cartografias se compunham das relações
simbólicas e formais que, em cada uma delas, viriam a exprimir nossa relação
com o ensino e, por outro lado, as formas de acesso e habitação dos universos
artísticos e visuais, pela recorrência e intensidade com que surgiam enquanto
inscrição dos traços imagéticos e do teor a ser elaborado. As cartografias de nossa aprendizagem também subsidiavam as interlocuções com o que vinha sendo
praticado na oficina, amparando nosso dizer acerca do gesto de elaboração pelo
que fora inscrito e, dessa maneira, retomando a visualidade do mapa como forma de expandir o praticado através de outras possibilidades visuais.
A medida que avançamos com o trabalho das oficinas outras formas de uso
dos materiais, imagens e dos mapas eram experimentadas, imprimindo pequenos desvios aos percursos que vinham sendo produzidos e pensados. O que,
acreditamos, estava longe de estabelecer para o gesto de ensinar e aprender um
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limite estrito, podendo ser determinado dessa maneira por interesse, necessidade e desejo eminentemente pessoal, como também coletivo enquanto sujeito a
ser compartilhado entre os seus pares. Um tempo de elaboração e aprendizagem
que, no praticado das oficinas, ensinava a proceder com um universo de coisas
intimamente relacionado ao nosso pertencimento de mundo, e a habitar um espaço de produção poética necessário às elaborações de um fazer visual e artístico.
Assim, constituímos as condições em que as cartografias puderem ser produzidas com a particularidade dos contextos de realização, pela exploração de
um conjunto de práticas que nos permitiram conhecer a dimensão estética e
afetiva da proposta em seu uso formativo. Experimentando o que nossos alunos
vivenciariam nas oficinas, abrimo-nos para que nossas referências artísticas e
visuais se comunicassem com as deles, não encerrando a prática de ensino entre aquilo que é determinado pelos papeis institucionais. Acreditamos que, com
essa possibilidade de vivencia pela cartografia, a formação do gesto de ensinar
e no gesto de ensinar termina por considerar a complexidade que lhe é constitutiva, aproximando-nos de sua densidade enquanto importante recurso ao
nosso pertencimento de mundo.
Considerações Finais

A variedade de produções e recursos formais nas cartografias, bem como sua
densidade simbólica no uso das imagens, indicia parte do envolvimento com a
proposta que pode acontecer pelas condições estabelecidas. Esse envolvimento
que permitiu nos aproximar de um substrato tão pessoal também possibilitou
em parte a elaboração do modo como nos relacionamos com o mundo. O trabalho cartográfico ao mesmo tempo em que tocava em um universo pouco comunicado exigia no fazer expressivo a retomada de imagens do campo da Arte
e Cultura Visual, como recurso sempre disponível ao falar, expressar e ao ver
a respeito das nossas vidas. Acreditamos que, pelo envolvimento e densidade
dos trabalhos, no processo de formação e ensino nos permitimos realizar um
conjunto de poéticas, de alguma forma amparado por essa proposta que é cartografar os processos em que aprendemos no momento em que aprendemos.
Um gesto de possibilidades para os ensinos, aprendizagens e as poéticas da Arte
e Cultura Visual, pregnante de visadas e imagens com que se relacionar na alçada dos mundos.
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Resumo: Trazemos à tona algumas questões

Abstract: We bring to light some questions that

que contemplam a produção de um currículo crítico – espaço para problematizar o seu
conteúdo e seus modos de processualidade,
elencando para esse esforço a reflexão sobre
a produção de arte indígena contemporânea
no Brasil. Apresentamos o encontro de duas
situações: as apresentações do artista macuxi
Jaider Esbell na Universidade do Estado do
Rio de Janeiro no evento “Fronteiras Críticas”
envolvendo estudantes do curso de Licenciatura em Artes Visuais e algumas vivências em
aulas de artes da educação básica do Colégio
Pedro II que, também em desdobramentos da
produção de Esbell e alimentadas por outros
novos processos de criação indígena, apresentam situações atravessadas por problemas de

contemplate the production of a critical curriculum - problematizing its content and its processing modes, electing for this effort the production
of contemporary indigenous art in Brazil. We
focus on two situations: the presentation of the
macuxi artist Jaider Esbell at the State University
of Rio de Janeiro at the event “Critical Borders”
involving students in Visual Arts and some experiences in arts classes at the elementary school
“Colégio Pedro II”- which, also in unfolding of the
production of Esbell and fed by other processes of
indigenous creation, develops situations crossed
by problems of gender, resistance and alterity. We
reflect on the subject through concrete situations,
establishing the convergence between training
and effective teaching driven by the expectation

1. Introdução: abrindo-se à discursividade crítica inspiradas pelas vozes
da floresta
Eu não vi as coisas de que eu falo no papel dos livros nem em peles de imagens. Meu
papel está dentro de mim e me foi transmitido pelas palavras dos meus maiores.
David Kopenawa, xamã yanomami

Buscando refletir sobre a convergência entre a formação e as efetivas práticas
docentes em artes, desejamos abrir um campo de diálogo para possíveis trocas
com este congresso trazendo à tona algumas das questões que contemplam a
produção de um currículo crítico – espaço para problematizar o seu conteúdo
e seus modos de processualidade, elencando para esse esforço a questão das
culturas indígenas no Brasil. Assim, nos perguntamos sobre as situações
fronteiriças entre as expressões ameríndias e suas apropriações, ressignificações
e deslocamentos neste campo formativo e seus desdobramentos nas práticas
pedagógicas que dão corpo ao ensino das artes em um país com 225 culturas
indígenas vivas e com mais de 70 tribos ainda não contactadas. Levantamos
estratégias para se pensar em abordagens mais próximas dessas distintas etnias,
muitas delas desconsideradas, tratadas de modo genérico e redutor. Para tanto,
observamos os espaços que vem sendo ocupados pelas falas e imagens dos
grupos indígenas – considerados espaços críticos – e nos cenários e processos
educacionais em arte, detectando as tensões políticas em jogo, as delicadas
tramas das distintas discursividades – entre silenciamento e reconhecimento –
das lutas indígenas. No desenvolvimento destas questões, este trabalho oferece
a oportunidade de compartilhar o encontro de duas situações: as apresentações
do artista macuxi Jaider Esbell na Universidade do Estado do Rio de Janeiro no
evento “Fronteiras Críticas”, organizado pelo grupo de pesquisa Observatório
de Comunicação Estética – OCE/CNPQ, envolvendo os estudantes do curso
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gênero, resistência e alteridade. Refletimos sobre o tema a partir de situações concretas, estabelecendo a convergência entre a formação
e as efetivas práticas docentes em artes na expectativa de romper com matérias conceituais
opacas nos currículos e nas práticas escolares.
Palabras clave: fronteiras críticas / cultura
indígena / arte contemporânea / currículo do
ensino fundamental.
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de Licenciatura em Artes Visuais e a outra, sobre algumas vivências em
arte ocorridas em diferentes classes do Colégio Pedro II que, também em
desdobramentos da produção de Esbell e novos processos alimentados na
exposição Dja Guata Porã – Rio de Janeiro Indígena, com curadoria de Sandra
Benites, líder feminista guarani, e em adesão à filmografia que integra a Mostra
Cine TEKHOA, seguiu promovendo situações atravessadas por problemas
de gênero, resistência e alteridade, na expectativa de romper com matérias
conceituais opacas no currículo e nas práticas escolares. (Figura 1)

2. Das visibilidades (im)possíveis: por uma arte indígena contemporânea

Uma das questões prementes para iniciarmos a reflexão da arte indígena é
sua extemporaneidade. Apresentada na condição de primitividade, a ela é
atribuída a qualidade de sua condição originária, sendo apreciada por sua
força e pureza. Além destes atributos estéticos, podemos observar projeções
morais, ao ser referida como elemento conformador da memória identitária
nacional. Na maior parte das expressões escolares contidas nas referências
à cultura indígena se sobrepõe a terminologia “artesanato” - que se fazem
iniciar por uma amostragem de fotografias de artefatos indígenas, quase
sempre imagens descontextualizadas, recortadas de revistas eletrônicas,
perdidas suas referências aos processos de fabricação, aos modos de uso e
sentido cosmogônico do objeto. Sob a imagem do exotismo, a cultura material
indígena é relegada ao passado, notadamente concebida como algo residual.
A esse modelo tradicional de abordagem, assistimos hoje a mobilização de
agentes culturais indígenas que assomam à cena artística contemporânea e
se constituem como artistas, artistas contemporâneos. A estes dedicamos os
nossos esforços de pesquisadores, no reconhecimento de sua verdade mais
profunda; estes que falam e se apresentam como sujeitos do mundo atual,
pessoas que, mesmo vindas das margens do mundo ocidental, adquiriram o
poder de expressão da arte para poderem dizer: estamos vivos!
É importante que as escolas comecem a pensar os indígenas como seus
contemporâneos, ou seja, como grupos que estão vivendo este mesmo tempo,
com todas as suas facilidades tecnológicas e, mesmo assim, procurando manter
vivas suas tradições. Assim, todos poderão perceber que são povos que lutam por
dignidade e pelo direito de manter suas formas ancestrais de vida. (Munduruku,
apud Fernandes, 12 de abril de 2018).
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Figura 1 ∙ A Terra de Makunaima - tela do artista
macuxi Jaider Esbell. Uma de suas raras paisagens,
apresenta o monte Roraima, morada do divino
herói Makunaima. Esbell adaptou a pintura
em acrílica da qual anteriormente fazia uso,
ao desenho colorido com as canetas POSCA,
que usa com inventividade e maestria.
Fonte: arquivo da pesquisa.
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Daniel Munduruku, liderança indígena de expressão nacional, em
entrevista ao jornal Multirio (Op. cit.), tenta orientar educadores para a inserção
dos conhecimentos sobre os povos indígenas nas escolas, alertando sobre os
aspectos negativos da abordagem generalista na data comemorativa escolar
“Dia do Índio”: - “Aqui não tem índio, tem indígena”. No dia de 19 de abril
deste ano (2018), Maurílio Soares, professor da Rede Municipal de Educação
do Rio de Janeiro, postaria o texto de Munduruku citado acima em sua página
no Facebook com a chamada: “Índio não é Fantasia». Além de Maurílio,
observamos que vários pesquisadores, artistas e educadores mobilizaram-se
nesta data para discutir e propor novas abordagens sobre o tema. Essa data
comemorativa foi criada no Brasil em 1943, por decreto do então presidente da
República, Getúlio Vargas, é um marco político que exige seu regresso como
denominador de lutas promovidas pelas próprias comunidades indígenas:
A escolha do dia 19 de abril é uma referência à data em que lideranças indígenas
se reuniram pela primeira vez em assembleia, no Primeiro Congresso Indigenista
Interamericano, realizado no México em 1940. Fora do continente americano,
a homenagem é feita no dia 9 de agosto, por determinação da Organização das
Nações Unidas (ONU). (Op. Cit.).

Com efeito, preocupados em ampliar este debate, pensamos na organização
do evento “Fronteiras Críticas”, ocorrido nos dias 27 e 28 de novembro de
2017 no Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cujas
bases ainda nos mantém motivados a criar um ambiente favorável para se
tratar destas e de outras questões indígenas historicamente invisibilizadas
que, de alguma forma, acabam atingindo o terreno educacional em artes.
Nesta primeira edição, portanto, convidamos o artista Macuxi Jaider Esbell
para ajudar a promover, com seus saberes, vivências e provocações, esta
reflexão junto a formação acadêmica continuada de professores e licenciandos
em artes, a constituir novos olhares, levando aos participantes a refletirem
sobre discursividades para além das concepções ultrapassadas, de cunho
preconceituoso, distorcidas, mas que ainda sobrevivem em leituras equivocadas
sobre as abordagens pedagógicas em diversas realidades escolares. Assim,
estabelecendo contato com as narrativas trazidas por Jaider, propomos
estimular a percepção de desconstrução de generalidades e estereótipos que,
infelizmente ainda se mantém no imaginário do povo brasileiro, impregnada
também em segmentos de nossa educação. Tal movimento de atualização
desta proposta também foi feito conjuntamente por meio da uma imersão
fruitiva junto à sua obra artística. Importante ressaltar que a intenção continua
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sendo de oferecer campo de abertura à diversas narratividades indígenas, seja
pelas artes plásticas, pela produção áudio visual, pela literatura e ilustrações
de livros, entre outras formas de expressão e de re-existência. Jaider, inclusive,
nesta ocasião, levou alguns títulos em que há sua efetiva participação, tais
como “Tardes de agosto, manhas de setembro e noite de outubro” (2013) e o
livro de poesia escrito conjuntamente com Devair Fiorotti, intitulado “Urihi:
nossa terra, nossa floresta” (2015), compartilhando com todos um novo
horizonte perceptivo acerca das potencialidades e habilidades indígenas. Desse
modo, foi se construindo este evento, mobilizando um encontro entre escola,
universidade e a cultura Macuxi por intermédio da articulação impactante
deste artista, portador de uma obra repleta de cosmovisões expandidas,
onde podemos reconhecer o vibrante coexistir de formas que se criam entre
ancestralidades e imagens advindas do mundo globalizado.
Jaider Esbell é recebido na universidade como um agente propositor de uma
arte indígena contemporânea: possui aceitação pelo grande público, emergindo
nesse cenário pelo impacto de seu trabalho.
No segundo dia de “Fronteiras Críticas” (Figura 2), Jaider Esbell e a indígena
guarani Sandra Benites estiveram juntos na mesma mesa, acompanhados das
pesquisadoras Damiana Bregalda Jaenisch e Cristina Campos, cujos estudos,
embora distintos, se concentram na base do interesse comum de lidar com
as manifestações indígenas do país, apresentando, respectivamente, suas
pesquisas sobre a arte Kaingang e a plástica corporal Xavante. Damiana,
inclusive, bastante motivada pelo momento e aliando-se ao seu campo de estudo
na relação entre as artes índias e a arte contemporânea, com ênfase nos estudos
entre dança e performance, chegou a criar uma dinâmica corporal em que a
plateia presente pôde interagir com a sua pesquisa, pisando conjuntamente
a cada troca de imagens que iam sendo projetadas. Jaider completou sua
participação do dia anterior, apresentando vídeos sobre suas vivências em
seu território na floresta, conectando-se à cosmovisão de seu povo com a
natureza, somando-se ao relato de sua formação de artista autodidata. Sandra
Benites, além de apresentar parte de sua história e de suas lutas, tratou das
questões escolares, cujas experiências também se encontram em seu trabalho
acadêmico que discute a educação tradicional guarani e a educação tradicional
indígena. “O sistema educacional precisa oendu (escutar) os povos indígenas,
suas comunidades e entender e respeitar os contextos locais nas quais estão
inseridas.” (Benites, 2015).
O encontro foi muito produtivo, possibilitando o atravessamento dos espaços
reflexivos entre várias etnias e suas realidades distintas, envolvendo em uma
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Figura 2 ∙ Cartaz de divulgação do evento
“Fronteiras Críticas” com a imagem do artista
Macuxi Jaider Esbell na UERJ. Fonte: arquivo
da pesquisa.

3. Espaços críticos convergentes na educação em artes: abordagens
indígenas no tecido pedagógico entre o Pedrinho e o Pedrão
Acreditando, conhecendo, amando e, sobretudo, confiando. Nossa maior crise
é a fata de fé, em nós, em nossa identidade, em nossa capacidade. Quando eu
saí do mato foi para vencer, falar de tudo, de mim e de você. É isso...mesmo,
individualismo não dá, talento é para socializar e o povo é para apoiar. O artista
vai e diz vão lá ver o povo sendo feliz! Já tenho tudo, quero proporcionar e junto
comemorar, vamos! (Esbell 2016 : s/p.)

Propondo questões urgentes para produzir o debate sobre as (in)visibilidades
indígenas em contextos diversos de conhecimento e aprendizagem, impactados
pelos saberes da floresta e pelo campo teórico do multinaturalismo (Castro
2002), compartilhamos, nesta segunda etapa do texto, outras reflexões acerca
de algumas experiências que podem ajudar a suscitar novas respostas ou
questionamentos no terreno pedagógico em artes. Assim, criando ambiente de
aproximação entre os alunos do Colégio Pedro II com os testemunhos de Davi
Kopenawa em sua narrativa mítica sobre A queda do céu (2015), unindo-se às
provocações anunciadas pela exposição Dja Guataparã de curadoria indígena
de Sandra Benites no Museu de Arte do Rio, envolvendo-se com mostra de
Cinema Indígena TEKHOA pela ótica do guarani Alberto Álvares, aliandose ao discurso e da obra contemporânea do artista Macuxi Jaider Esbell; aos
poucos, permitiu-se que alguns trabalhos pedagógicos pudessem ser pensados
e desenvolvidos tanto no primeiro segmento quanto segundo segmento
do Ensino Fundamental, durante as aulas de Artes Visuais que integram o
corpo de disciplinas desta instituição de ensino público do país. Em todos os
trabalhos, a percepção e a tomada de consciência crescente entre os alunos
de que a produção indígena está viva e que associações equivocadas de [mal]
tratá-la como culturas pretéritas e estagnadas no tempo, ligadas a um passado
determinado, logo foram sendo questionadas em cada experiência proposta.
No Campus São Cristóvão I, em meio as aulas de Artes Visuais do “Pedrinho”
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mesma roda de conversa os saberes da floresta, a escola brasileira (representada
por professores também presentes), além da própria universidade, junto ao
Instituto de Artes da UERJ, abrigando alunos e docentes dos cursos de graduação
e pós-graduação. Todos interessados em romper criticamente fronteiras entre
os campos de conhecimento, entre a hierarquias de saberes e vislumbrar novos
modos de lidar com a questão indígena no contexto das graves crises ambiental
e política do Brasil de hoje.
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– como carinhosamente costuma-se chamar o primeiro segmento do Ensino
Fundamental do Colégio Pedro II –, uma das turmas do 2º. ano dirigidas pelo
professor André Pires, passou a desenvolver trabalho de temática indígena,
cuja relação processo/ resultado consideramos interligada com as questões
ora trazidas à tona. Nesta oportunidade, ocorrida em 2017, aproximando-se
da produção plástica do artista Macuxi Jaider Esbell, foi muito significativa
a estratégia de exibição conjunta das reproduções coloridas do artista,
acompanhadas de uma fotografia em que se via sua emblemática figura em seu
ateliê, em ocasião do prêmio-pipa de 2016. A intenção era de provocar perante
os alunos uma leitura visual das obras sem que se omitisse das crianças o rosto
responsável pela autoria daquela produção, enfatizando uma visualidade face
a face, lida segundo a lógica de uma temporalidade presente, promovendo
neste ambiente pedagógico específico, situação favorável a uma abordagem
crítica, onde as invisibilidades indígenas na escola passam a ser questionadas,
refutando-se tais conteúdos como fenômenos pertencentes a um passado
distante sem, propriamente, possuir elo com a atualidade. Em entrevista
concedida especialmente para a produção deste texto, o professor André Pires
foi nos fornecendo vários dados acerca de como teria acontecido esta conexão
pedagógica:
O trabalho sobre as pinturas indígenas é de um eixo temático que faz parte do
encaminhamento curricular do Pedrinho. Já tinha passado pelos grafismos,
especificamente Kaiapó, já tinha feito alguma coisa com kadiwéu também e o
exercício ainda estava mais para as questões do traço, do grafismo, da abstração
indígena...até que me conectei a uma informação que tinha ocorrido no grupo
no começo do ano, há meses atrás, que foi um compartilhamento via whatsap
de imagens (...) logo me identifiquei com este trabalho e, digamos, guardei a
oportunidade trabalhar em sala de aula. Inicialmente, na minha cabeça, eu iria
trabalhar estas questões trazidas pelo trabalho do Jaider no Ensino Fundamental
II, justamente para fazer uma associação com as questões sociais que envolvem a
identidade indígena. Mas, no entanto, a oportunidade surgiu no Pedrinho...

Curiosamente, mesmo passando e tendo contato com diferentes
visualidades indígenas, as crianças parecem ter compreendido tratar-se de
uma produção indígena absolutamente contemporânea, portadora de uma
poética em que as formas da floresta se presentificam envolvendo, no mesmo
fluxo, a sensibilidade deste artista junto às questões políticas-ambientais do
nosso tempo, somadas às cosmogonias de seu povo. Assim, diferentemente
dos grafismos Kadiweu e Kaipó – trabalhados anteriormente, conforme relato,
colocou-se em causa uma produção de caráter singular e atual retirando,

Jaider Esbell é um artista Macuxi da Amazônia. O trabalho de Esbell enviesa
ainda mais o caos das expressões humanas e não humanas, as forças da
floresta, dos seres, emanam da arte do filho do tempo, de todas as influências:
ancestralidade, conhecimento, memória, diálogos, plasticidade contemporânea,
política global, o ser local, xamanismo visual, poder. Palavra imagem, som,
silencio – comunicação em todas as linguagens. A arte de Jader exige, para além
dos sentidos, imersão. (Pereira 2016: s/p.)
Eduardo Pereira – 04.08.2016
Fonte: Premio Pipa 2016: vote indígena, vote Macuxi

Importante registrar que logo na abertura do evento “Fronteiras Criticas”,
todos os presentes tiveram a oportunidade de ver estes mesmos trabalhos
expostos, gerando grata surpresa para o artista convidado (Figura 3). Neste
primeiro dia, então, face a face com o resultado artístico atingido pelos
alunos do Pedrinho, Jaider se emociona com a recepção e resolve gravar um
vídeo de agradecimento, compartilhado pelas redes. Tais trabalhos, expostos
no auditório do Instituto de Artes da UERJ, ajudaram a construir um espaço
privilegiado de encontros.
Olá! Queria dar um alô especial para galerinha do Colégio D. Pedro II! Estou
muito feliz! (...) Cada um em si compôs uma energia própria e se fez aqui um
mosaico com uma harmonia muito grande, dá vontade de deitar como se fosse
exatamente uma rede! Impressionado pela qualidade artística do material Essa é
apenas uma das funções que a arte pode fazer em nossa vida!

Possivelmente este trabalho tenha sido influenciado por uma parceria já
existente entre o Professor André Dias Pires e sua colega, a Professora Maria
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na prática, a imagem de um pensamento discriminatório e genocida onde,
como em muitos livros didáticos sugerem, situados em capítulos da préhistória ou próximos as imagens que integram a produção de populações
já extintas. Assim, o trabalho desenvolvido, assim como este texto também
pretende alertar, queremos corrigir um erro histórico dos livros e muitas
vezes mantidos em nossos currículos de nossa educação básica, onde as artes
indígenas não aparecem em suas variadas formas de expressões artísticas,
mas sempre ligadas a um regime de artesania, vinculada a fazeres que mais se
relacionam com a infância do mundo do que propriamente com os discursos
da contemporaneidade. Segundo, a reportagem intitulada “Premio Pipa 2016:
vote indígena, vote Macuxi”, se escreveu a respeito da arte desenvolvida pelo
artista Jaider Esbell:
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Figura 2 ∙ O artista Macuxi Jaider Esbell em
encontro na UERJ junto com trabalhos dos alunos
do colégio Pedro II. Fonte: Arquivo da pesquisa.

Durante minhas viagens às distantes terras dos brancos, ouvi alguns deles
declararem que nós, Yanomami, gostamos de guerra e passamos nosso tempo
flechando uns aos outros! Porém os que dizem essas coisas não conhecem nada de
nós e suas palavras só podem ser equivocadas ou mentirosas. (Kopenawa 2015:440)

Desejando-se estender a compreensão de temporalidades distintas,
mediadas pelos mitos, cosmogonias diversas, em maior aprofundamento sobre
as visualidades ameríndias, apresentamos outra experiencia escolar. Assim,
Alberto Álvares, artista e cineasta guarani, também teve satisfação semelhante
a de Jaider Esbell, ao ser recebido com a produção estética dos alunos do Colégio
Pedro II, desta vez, do oitavo ano do Ensino Fundamental II, estudantes do
Campus Engenho Novo II. Em sua visita para uma roda de conversa acerca
das narrativas fílmicas que integram o Cine TEKOHA – projeto do qual é
representante –, Alberto pôde encontrar no próprio recinto da biblioteca,
adaptada especialmente para a mostra de cinema indígena neste campus, um
corredor de exposições com diversos trabalhos produzidos ao longo do ano
letivo de 2017 com a temática da diversidade indígena existente no Brasil.
Para ter se chegado neste resultado, foi desenvolvido junto as turmas de oitavo
ano, enfrentando questões curriculares demasiadamente eurocentradas, a
oportunidade olhares mais abertos às visualidades indígenas na escola. Ao
longo das aulas, buscou-se criar estratégias pedagógicas simétricas, mudando

67
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

Cristina Rezende que juntos escreveram o artigo intitulado “Corpo pintado:
traços de identidade, marcas da diferença”, publicado no livro “Relações
Étnico-Raciais e Currículo: temas e abordagens (Souza 2017). Neste texto,
percebe-se a vontade de se criar uma nova maneira de se pensar as artes
índias na escola, onde os conhecimentos possam ser melhor aprofundados
e discutidos, mantendo-se o elo com a contemporaneidade. Tendo o corpo
como suporte, esta reflexão realizada conjuntamente, envolveu tanto detalhes
específicos da pintura Xavante, como uma abordagem pedagógica onde os
alunos puderam relacionar os usos estéticos do corpo de seu cotidiano juvenil
às marcas e grafismos corporais presentes em outros povos.
Em outro comentário realizado pelo professor André Dias Pires, tratando
justamente deste artigo, afirma que os próprios alunos passaram a questionar o fato
de a ornamentação indígena aparecer muitas vezes associada “exclusivamente
com o momento de guerra e ação agressiva dos mesmos”, enfatizando questões
de preconceito, apresentados sem a devida contextualização. Neste mérito,
Davi Kopenawa nos chama atenção da seguinte forma:
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itinerários curriculares, atalhos para o encontro das questões identitárias
indígenas: aproveitando o tema dos componentes curriculares obrigatórios
sobre Missão Artística Francesa, bem como a visão trazida pelos artistas viajantes
europeus – expressa em gravuras, pinturas ou registros em aquarela –, resolveuse contrastar tais aos olhares ao perspectivismo ameríndio (Viveiros de Castro
2002). Desta forma, os alunos foram convidados a produzir painéis, percebendo
e cruzando diferentes aspectos sobre as temáticas indígenas, defendidas por
ângulos distintos. Antes, porém, os alunos do oitavo realizaram incursões em
pequenos grupos à exposição “Dja Guata Porã – Rio de Janeiro Indígena”, em
cartaz no Museu de Arte do Rio. A orientação foi para que realizassem uma
imersão nos mundos das múltiplas formas de viver, conhecendo a realidade de
luta e resistência de inúmeras etnias indígenas brasileiras, se aproximando, de
alguma forma, dos recortes expositivos desta mostra.
Dja Guata Porã – Rio de Janeiro Indígena quer intervir com uma reflexão sobre
a realidade indígena no Rio de Janeiro hoje, bem como sobre o passado que
desaguou neste presente. Se a recente história política brasileira tem precipitado
a emergência de uma luta indígena organizada, com pautas amplas e precisas (do
respeito pela diversidade à demarcação de terras), os museus, como lugares da
cultura do presente, precisam fazer eco a essa luta.
[Fonte: www.redebrasilatual.com.br - Redação Rede Brasil Atual – 20/05/2017]

Outros trabalhos também foram, aos poucos, sendo incorporados (Figura
4), tendo as mesmas turmas de oitavo ano realizado releituras diversas sobre
distintas obras de Jaider Esbell, a exemplo do que acontecera com as turmas
do Pedrinho, anteriormente consideradas. Importante dizer que o trabalho
sobre a diversidade de etnias indígenas desenvolvido em várias etapas por
estes alunos também dialoga com um olhar pós-abissal, onde atitude “nãoderivativa” também entraram em causa, pensando-se “a partir da perspectiva
do outro lado da linha” (Santos 2009:44), aliando-se também `as questões
do multinaturalismo, abriu-se campo para uma valorização das qualidades
e as multiplicidades dos discursos míticos, nas temporalidades que fogem ao
cronos ocidentalizante, reorganizando o pensamento estético a respeito das
sociedades indígenas:
Em oposição às imagens dos viajantes europeus, em um exercício tratado
em sala de aula como “desdebretear” ou de “desdebretizar”, os alunos foram
trocando impressões e compartilhando acervos distintos em que se considerase não propriamente a visão idealizada e distanciada de Debret, envolvendo-se
e familiarizando-se com diversas etnias – Guaranis, Marubos, Karajás, Ticunas,
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Figura 4 ∙ A visão construída sobre os índios,
segundo o olhar dos alunos do Campus Engenho
Novo II, em conexão com seus acervos pesquisados
e com a exposição Dja Guata Porã — Rio de
Janeiro Indígena — Museu de Arte do Rio.
Fonte arquivo da pesquisa.
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Trabalho realizado no Pedrinho — CSCI

Trabalho realizado no Pedrão — CEEN II

Figura 5 ∙ Trabalhos dos alunos do Colégio Pedro
II, inspirado na obra do artista Macuxi Jaider
Esbell. Fonte própria.
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Figura 6 ∙ O artista Macuxi Jaider Esbell retorna
ao Colégio Pedro II, propondo aos alunos
do Ensino Médio e do Pedrinho de São Cristóvão,
a construção de uma obra colaborativa e efêmera,
tratando da narrativa protagonizada pela onça
e pelo jabuti. Fonte própria.
Figura 7 ∙ O artista Macuxi Jaider Esbell retorna
ao Colégio Pedro II, propondo aos alunos
do Ensino Médio e do Pedrinho de São Cristóvão,
a construção de uma obra colaborativa e efêmera,
tratando da narrativa protagonizada pela onça
e pelo jabuti. Fonte própria.
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Caetés, Puri, Pataxó, Kadiwéu, Ianomamis, Caiapós, Potiguares, entre outras
etnias existentes nas fronteiras da mata amazônica do litoral brasileiro –,
montando seus próprios acervos e cadernos e imagens.
Curiosamente, observando os dois trabalhos desenvolvidos pelos alunos
(Figura 5), verifica-se diferenças formais de aproximação visual às obras de Esbell:
enquanto os alunos do Pedrão se ativeram, em sua maioria, a figuração explicita
de bichos, facilmente identificáveis sobre o fundo preto, as crianças do Pedrinho
se expressaram revelando uma construção visual que valoriza a abstração, em
soluções criativamente expandidas. Estes últimos, tendo como referência uma
única obra sobre a temática das redes, puderam, utilizando a técnica de giz pastel,
multiplicar seu anúncio, em releituras particularmente expressivas.
Como forma de valorizar ainda mais as discursividades dos povos indígenas,
agradecendo a todos que ajudaram a promover as ideias e as experiências deste
texto, compartilhamos duas imagens da visita realizada por Jaider Esbell ao
Colégio Pedro II, em abril de 2018, onde propôs uma obra colaborativa aos
alunos presentes, resultando em dois desenhos coletivos feito em diálogo vivo
com a natureza e com os saberes da floresta. (Figura 6 e Figura 7)
4. (In)conclusões críticas

Desejamos que as reflexões e as experiências aqui apresentadas possam oferecer
a todos os que se interessam em trabalhar com abordagens emancipadoras nas
escolas algumas possibilidades de abordagem às diferenças em seu estímulo
à construção de um mundo multicultural, demonstrando ser possível avançar
em situações pedagógicas em que currículos possam ser questionados,
ampliando os espaços críticos de abordagem acerca das suas (in)visibilidades.
Um multiculturalismo cultivado mas não apaziguado, nem escondidas as suas
diferenças, mas no qual os espaços críticos sejam reconhecidos e suas fronteiras
se constituam como lugar de diálogos.
No caso propriamente abordado – as artes indígenas contemporâneas frente
ao conhecimento sistematizado acadêmico e escolar – deixamos as indagações
para seguir em aprofundamento: - Como se aproximar das narrativas dos povos
da floresta, se permanecemos atrelados às peles de papel (2015), nos termos
enfatizados pelo xamã Davi Kopenawa? E como adentrar em outros universos
onde vigoram não apenas as palavras, mas também as cores e formas pujantes
elaboradas por outras métricas, materialidades vívidas que se apresentam aos
sentidos e que nos levam `as cosmovisões presentes na Terra Makunaima?
Esperamos que este texto ofereça impulso para o repensar as abordagens
das diferenças culturais na escola – considerando a condição contemporânea
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dos povos indígenas – afirmando seu vigor crítico ao próprio estatuto do saber e
das condições de vida atuais, seja na aldeia, seja na cidade, no país ou mesmo na
educação básica e especialmente na universidade, junto ao trabalho da formação
docente, papel que este congresso ajuda a cumprir, oferecendo espaço crítico
para ampliação desse debate. Assim, conforme a expressão guarani Dja Guata
Porã sugere e significa, esperamos caminhar coletivamente, nos mantendo em
diálogo com os saberes indígenas e as vozes dos povos da floresta.
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Resumo: Este artigo é sobre uma das metodo-

Abstract: This article is about one of the teach-

logias de ensino/aprendizagem utilizada na
Escola Secundária Cacilhas Tejo com os alunos do curso profissional de design gráfico,
nas disciplinas da componente técnica, Design Gráfico e Oficina Gráfica. É uma estratégia pedagógica baseada na colaboração dos
alunos com entidades locais e/ou nacionais e
na participação em concursos para que estes
apliquem em situações reais os conteúdos
das aprendizagens curriculares desenvolvidos no curso e os aproxime o mais possível
da prática profissional.
Palavras-chave: aplicabilidade / colaboração
/ experiência / motivação.

ing / learning methodologies used at Cacilhas
Tejo Secondary School with the students of the
graphic design professional course, in the subjects
of the technical component, Graphic Design and
Graphic Workshop. It is a pedagogical strategy
based on the collaboration of students with local
and / or national entities and participation in
competitions so that they apply in real situations
the contents of the curricular learning developed
in the course and bring them as close as possible
to professional practice.
Keywords: applicability / collaboration / experience / motivation.
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O artigo que é proposto visa apresentar a participação dos alunos do curso profissional de design gráfico da Escola Secundária Cacilhas-Tejo, em Almada, em
concursos e projetos dinamizados por entidades locais e/ou nacionais e analisar de que forma essa participação promove o interesse, a motivação e o sucesso escolar dos alunos.
Segundo a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional
(ANQEP), os cursos profissionais têm como objetivo contribuir para que o aluno desenvolva competências pessoais e profissionais para o exercício de uma
profissão específica, sendo assim caracterizados por terem uma forte ligação
com o mundo profissional.
Enquanto que os cursos Científico-Humanísticos correspondem a diferentes domínios do conhecimento e têm como objetivo principal a preparação para
a continuação os estudos no Ensino Superior, os cursos profissionais são estruturados para os alunos que procuram um ensino mais prático e voltado para o
mundo do trabalho e onde as aprendizagens realizadas aos longo do curso sejam articuladas com ao setor empresarial regional e local. (ANQEP)
No ensino profissional do design gráfico em específico é necessária uma forte componente prática para que os alunos possam aplicar os conteúdos que são
lecionados, no sentido da consolidação das aprendizagens. No entanto, essa
prática muitas vezes não sai da sala de aula, sendo que os alunos desenvolvem
projetos hipotéticos que pretendem simular situações reais.
No desenvolvimento de um profissional de determinada área, é necessário
a qualificação de conhecimentos, de competências e postura ética. Kolb (1984)
desenvolveu a teoria da aprendizagem experimental, na qual atribui grande relevância aos conhecimentos de caráter experiencial, que ao serem aliados ao
conhecimento de carater teórico, revelam uma aprendizagem com mais qualidade e mais duradoura.
Toda a aprendizagem experimental necessita de reflexão pessoal, de partilha e discussão com o outro acerca dos resultados. “O processo de aprendizagem advindo da experiência determina e atualiza o desenvolvimento potencial.
Esta aprendizagem é um processo social; portanto, o curso de desenvolvimento individual é determinado pelo sistema cultural e social de conhecimento”
(Kolb, 1984:133)
De forma a otimizar o ensino neste curso, o corpo docente da área das Artes
Visuais da Escola Secundária Cacilhas Tejo promove a ligação com a comunidade, seja a nível local, regional ou nacional, estabelecendo parcerias com entidades, as quais funcionam como potenciais “clientes”, estabelecendo-se um
contacto direto para o briefing dos projetos a realizar. Por outro lado, sempre
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que o teor dos projetos, de acordo com os conteúdos do elenco modular do curso, se enquadra nos desafios dos concursos na área do design gráfico, os regulamentos concursais constituem em si mesmo o briefing dos trabalhos a realizar.
A intenção é, de forma articulada com o currículo dos módulos do curso, os
alunos começarem a ter contacto com a realidade do design gráfico, aplicarem
os conteúdos e consolidarem as aprendizagens do curso, para além de poderem
ter uma avaliação exterior do seu trabalho.
Esta aplicabilidade de conhecimento é realizada essencialmente nas disciplinas de Design Gráfico e Oficina gráfica, disciplinas de pertencem à componente técnica do curso e que têm módulos com conteúdos de caráter prático e
facilmente aplicáveis a projetos exteriores. Módulos como paginação, cartaz,
sinalética, identidade corporativa e ilustração que permitem uma aplicação
prática e imediata dos conteúdos.
Vários estudos apontam que quando os alunos fazem têm melhor aproveitamento do que quando somente ouvem ou veem fazer. William Glasser (2001)
psiquiatra americano, aplicou a sua teoria da escolha à educação e explica que
os alunos não devem aprender por memorização ou estando somente como observadores pois na maioria dos casos esquecem os conceitos após a aula. Glasser (2001) afirma que os alunos aprendem quando realmente fazem e colocam
em prática o que aprenderam, tendo o professor como orientador.
O método utilizado pelo corpo docente vai um pouco ao encontro dos métodos tradicionais de aprendizagem de um ofício, em que o aprendiz trabalhava
na oficina do seu mestre e ao observá-lo aprendia as técnicas e truques desse
mesmo ofício.
Segundo Kolb, a experiência é essencial para o desenvolvimento e aprendizagem “Através de experiências de imitação e de comunicação com outras
pessoas e de interação com o ambiente físico, as potencialidades de desenvolvimento são estimuladas e postas em prática até que internalizadas como desenvolvimento efetivo [real] independente” (Kolb, 1984:133)
Por vezes a iniciativa parte das próprias entidades, que tendo já conhecimento desta dinâmica pedagógica, contactam o coordenador do departamento, os diretores de curso ou qualquer dos professores da área, solicitando a colaboração dos alunos para a realização, de sinalética para um espaço, de cartazes
para um evento ou da capa de uma publicação. Quando estas propostas vão ao
encontro dos conteúdos dos módulos e da carga horária disponível, os docentes
fomentam a participação dos alunos.
Numa primeira fase os alunos reúnem-se com os clientes para fazerem um
briefing de forma a perceber o pedido, as suas expetativas e exigências. Duran-

Projetos Colaborativos e Concursos

Desde o primeiro ano de funcionamento deste curso que esta é uma prática corrente. São já várias as colaborações com entidades locais e vários os concursos
em que os alunos participaram.
Inter venção na Escola

Todos os anos, os alunos fazem cartazes para o mini-forúm estudante que
se realiza na escola.
Conclusão

Apesar de nem toda a experiência poder ser considerada educativa, Segundo
Dewey (2010), se uma experiência aumentar a qualidade das interações no ambiente escolar e profissional e servir para melhorar a qualidade das ações no
futuro, pode ser considerada de experiência educativa. Analisando desta forma
as atividades de aplicabilidade que são proporcionadas no curso de design gráfico podemos dizer que estas são experiências educativas.
Segundo o professor António Moreira, coordenador do Departamento de
Artes Visuais da escola, esta prática contribui para a melhoria do rendimento
dos alunos, na medida em que há a possibilidade de aplicar imediatamente os
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te as aulas desenvolvem as propostas, colocando em práticas os conteúdos e
aprendizagens já adquiridas. Na maioria das vezes os alunos apresentam as
suas propostas e têm de defender as suas ideias perante esse cliente, assim
como irá acontecer na sua vida profissional. Com esta prática, os alunos desenvolvem também competências de comunicação, capacidade de análise e de crítica, capacidade de aceitar criticas e perseverança.
Também a participação em concursos nas áreas do design gráfico, fotografia ou arte em geral tem sido uma das formas de motivação dos alunos. Nesta
dimensão, os alunos têm igualmente de responder a um pedido exterior e de
obedecer a determinados critérios.
Como os concursos implicam a atribuição de prémios, os alunos ficam motivados com a possibilidade de os alcançar. Quando estão motivados pelos
seus propósitos, os alunos empenham-se deliberadamente para a obtenção da
aprendizagem que lhes faça sentido e de que necessitem. Fazem o seu melhor e
aplicam conteúdos, pesquisam possibilidades e melhoram as suas capacidades
como futuros designer gráficos.
Este trabalho tem tido as suas contrapartidas, pois a escola já conquistou
prémios nacionais a até internacionais.

Figura 1 ∙ Identidade visual e sinalética do BECRE.
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Figura 2 ∙ Cartaz Mini fórum Estudante 2011
Figura 3 ∙ Identidade Visual das Festas de Cacilhas.
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Figura 4 ∙ Comemorações do 25 de abril 2011.
Figura 5 ∙ Vencedor na Categoria Design de Capa de
Revista – 2009/2010.
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Figura 6 ∙ 1º Prémio Nacional e 3º Prémio Europeu
— Artes Visuais - 2010/2011.
Figura 7 ∙ 2º Prémio Nacional ‐ Artes Visuais - 2010/2011.
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conteúdos do curso. Desenvolve as competências comunicativas dos alunos,
prepara-os para a Prova de Aptidão Profissional que têm de fazer no final do
curso, para além de os motivar a aprender e a tornarem-se bons profissionais.
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Resumo: Usar a música como meio para a li-

Abstract: In this project, we propose using music

bertação dos gestos ou traços dos alunos de
desenho é a proposta que apresentamos neste
projecto. Através do uso das novas tecnologias
e usando materiais tradicionais de desenho
unimos a música e o desenho num só elemento. A experiência mostra um conjunto de alunas do 12º ano de Desenho A, expressando-se
numa folha de grande formato com materiais
riscadores, os olhos vendados e a ouvir musica.
Palavras-chave: desenho A / música — artes
visuais / expressividade / gestualidade.

as a means to loosen drawing students’s gestures
or lines. By the use of new technologies and traditional drawing materials, we connect music
and drawing into a single element. The experiment showcases a group of blindfolded 12th grade
“Drawing A” students expressing themselves in
a large sized sheet with drawing materials and
listening to music.
Keywords: drawing A / music — visual arts /
expressiveness / gesturality.
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Desenvolver a expressividade
e gesto na aula de Desenho-A
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Introdução

Escuta, sente, reconhece os ritmos…
A expressividade do desenho pode beneficiar se o aluno não estiver preocupado com o produto final, assim propomos uma actividade de expressão visual
guiada pelos sons e ritmos da música. A confiança em si próprio é fundamental
sem medo de erros que não existem na realidade.
O curso cientifico-humanístico de artes visuais do ensino secundário tem vindo ao longo dos últimos anos a perder carga horária importante para o desenvolvimento da expressividade dos seus alunos. É também familiar para os professores de desenho que esta disciplina se encontra quase totalmente condicionada à
preparação para o exame nacional. Para colmatar este problema podem ser sugeridas algumas actividades. Escolhemos a música para guiar o gesto.
El arte y la música nos permiten explorar y experimentar emociones e ideas a partir
de lo que sentimos, vemos y oímos. Esas emociones se plasman de muchas maneras y
causan algún efecto en quien esté escuchando u observando. Por el vínculo emocional
que hay en la realización e interpretación de una obra, es una exploración y una experiencia para el artista y para el intérprete (Lang, 2016).

1. Projecto

As artes visuais e a musica sempre estiveram ligadas e têm influencias reciprocas,
estes laços podem oferecer ao artista uma experiência diferente e interessante.
A história da pintura e do desenho presenteia-nos em diversas épocas com
esta forte ligação.
A comparação entre a Sonata em dó maior IK 330 de Mozart e a tela “O juramento
dos Horácios” de David, criadas praticamente na mesma época e na mesma cidade,
nos faz perceber que o mundo musical pode ser melhor compreendido ao percebermos
o que o cercava. Aliás em termos de paralelismos entre a pintura e a música a cidade
de Paris é campeã: As pinturas de grande formato de Géricault (1791-1824) e de Delacroix (1798-1863) encontram um paralelo evidente nas obras grandiloquentes
de Héctor Berlioz (1803-1869), e o impressionismo de Claude Monet (1840-1926)
encontra uma ressonância gigantesca na arte do compositor Claude Debussy (18621918), (Colarusso, 2013).

Paul Klee foi um dos pintores que mais envolveu estas duas artes e conhecendo
a sua experiência podemos compreender as actividades propostas neste projecto.

Klee refere-se à relação do fundo com a forma criadora de um movimento
constante e oscilatório como acontece com o som e o silêncio. Correlaciona as
linhas os pontos e as manchas com as notas musicais e os tempos rítmicos.
Assim aconteceu com as alunas do 12º ano do curso cientifico-humanístico de Artes Visuais. Numa fase inicial a professora Ana Prates sugeriu à turma
a realização de desenhos em grandes formatos de um conjunto de objectos
colocados no centro da sala de aula (Figura 1), usando apenas instrumentos
não convencionais, tais como paus, panos, esponjas ou papeis amachucados,
podiam usar tinta-da-china ou materiais riscadores suportados por paus e canas, para evitar movimentos condicionados pela habituação ao uso convencional dos mesmos.
O resultado da experiência foi imediato, os novos desenhos revelaram muito mais expressividade ao nível do traço e liberdade de gestos.
Num segundo momento a professora propôs à turma um exercício que pretendia estimular outro campo sensorial diferente da visão.
Visto que o espaço da sala de aula é pequeno, este exercício foi realizado em
papel de cenário colocado ao longo das paredes do corredor da escola (Figura 2) e
consistiu em pedir aos alunos que desenhassem, com materiais riscadores, sem
olhar para o suporte, as variações rítmicas e melódicas de uma composição musical (John Coltrane “My Favorite Things”). Esta abordagem pressupõe o uso do
corpo de diferentes formas para possibilitar diferentes amplitudes de gesto, explorando desde as articulações da mão ao movimento de todo o corpo.
Durante a proposta da actividade algumas alunas com formação musical falaram à turma dos tipos de sons que poderiam ser sentidos, após um pequeno
debate ouviu-se a música de olhos fechados (Figura 3).
Conhecendo a actividade e a musica a turma preparou-se para o exercício,
com uns auscultadores e com a composição musical já descarregada nos seus
telemóveis, as alunas vendaram os olhos e libertaram os seus gestos riscando o
papel ao som dos ritmos sentidos, foi interessante observar que em alguns casos
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Em termos objetivos, Klee propõe que seja considerada a existência do duplo (de um
no seu oposto, o outro).
Assim, o alto só tem existência a partir da comparação com seu oposto: o baixo; o
mesmo sentido existencial ocorrendo entre o frio e o quente; o feminino e o masculino;
o claro e o escuro etc.
A natureza dual das coisas é expressa na realidade, que enfoca o conhecimento
de um pelo que não está contido no outro. Sem um não é possível compreendermos o
outro. Não podemos compreender, por exemplo, o som sem sua relação com o silêncio.
Também, no âmbito das artes visuais, a percepção da forma depende da existência do
fundo e vice-versa (Castro, 2010).
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Figura 1 ∙ Desenho com instrumentos não convencionais.
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Espaço escolhido para o exercício. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Alunas a ouvir “My Favorite Things”.
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Alunas durante o exercício. Fonte: própria.
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todo o corpo se movia dançando e provocando riscos diferentes, ou até batendo
na folha com a grafite fazendo um ritmo que deu origem a pontos (Figura 4).
No final a professora proporcionou um momento de reflexão conjunta onde
se trocaram ideias dos que foi sentido e da experiência vivida.
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Conclusão

A integração de actividades de libertação expressiva no currículo da disciplina
de Desenho A do Secundário é de extrema importância para o desenvolvimento
criativo e técnico dos seus alunos.
Assim criando estes exercícios conta-se contribuir para esse mesmo fim,
sendo um trabalho em permanente evolução os resultados desta experiência
irão surgir ao longo da vida profissional das alunas envolvidas.
A actividade proporcionou às participantes a possibilidade de libertarem os
seus gestos, obter consciência de todo o seu corpo e do sentido da audição.
A ideia existe antes da forma e o material não toma forma sem impulso. A ideia nasce
da interacção do sentimento do indivíduo, sentido este como um impulso de libertação e o médium que dá a forma a essa libertação (Witkin, apud Barret, 1982).
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Resumo: Este trabalho intitulado “Explora-

Abstract: This work entitled “Exploration of the

ção do Corpo em Movimento aplicando várias
formas e técnicas de expressão”, insere-se no
tema do Agrupamento de Escolas Vergílio
Ferreira no âmbito do Projeto, “Ano Europeu do Património Cultural”, realizado no
ano letivo 2017/2018, proposto a 25 alunos de
idades compreendidas entre os 4 e os 6 anos
do Jardim de Infância da Escola Básica do Lumiar no âmbito da formação de professores.
Desenvolveram-se situações de exploração
expressiva: investigação, descoberta e observação de obras de artistas: obras de Leonard
da Vinci Matisse Henri; Lourdes Castro; Amadeu Sousa Cardoso; Visita a uma exposição e

Body in Motion applying various forms and techniques of expression”, is integrated at the Vergilio
Ferreira Group of Schools within the scope of the
Project “European Year of Cultural Heritage”,
held in the academic year 2017/2018. It is proposed to a group of 25 students aged between 4
and 6 years of Kindergarten on the Basic School
of Lumiar in the scope of teacher training.Situations of expressive exploration were developed:
investigation, discovery and observation of works
of artists: works of Leonard of the Vinci Matisse
Henri; Lourdes Castro; Amadeu Sousa Cardoso;
Visit to an exhibition and the studio of an artist.
The group of chil have developed various activities
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ao estúdio de um artista. As crianças desenvolveram diversas atividades de exploração
e descoberta do seu corpo aplicando várias
Formas e Técnicas de Expressão.
Palavras chave: Corpo / Movimento / Expressão / Forma / Educação Pré-escolar.

of exploration and discovery of their body applying several Forms and Techniques of Expression.
Keywords: Body, Motion / Expression / Shape /
Preschool Education.: “Master Pieces. Young Artists / Art in Schools / Education / service training
/ Pre-school / Kindergarten.

Introdução

O projeto foi desenvolvido no Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, na
sala do Jardim de Infância (JI) da Escola Básica do Lumiar, coordenada pela
Educadora Anabela Simões, em parceria com a Escola Superior Almeida
Garrett (ESEAG) no âmbito dos protocolos desenvolvidos pelas duas
entidades.Estespotenciam a realização de estágios de Prática Pedagógica
Supervisionada (PPS) aos seus formandos. Assim, no âmbito dos mestrados,
teve lugar a colocação de uma aluna a estagiar numa sala de JI, o que permitiu
uma supervisão no contexto, da Didática das Expressões Integradas e da PPS,
promovendo a cooperação em Arte na Educação. Os conteúdos desenvolvidos
no JI, foram objeto de estudo da estagiária explorando novos conhecimentos
e oportunidades reflexivas, envolvendo, a entidade formadora, a educadora
cooperante e a formanda.
O trabalho desenvolvido, neste contexto formativo, permitiu à formanda
assegurar o desenvolvimento de competências no ensino, melhorando a
qualidade de treino, bem como, o trabalho de aconselhamento e supervisão,
indo assim ao encontro do preconizado por Robinson (1989), relativamente à
importância na formação de professores e a sua correlação com o sucesso do
projeto de Ensino pela Arte.
Considerou-se a Arte como fundamental contributo para o desenvolvimento
global na criança, do prisma cultural e estético,bem como, social e individual,
ao desenvolver capacidades críticas de observação, análise de informação,
reprodução do corpo humano e conhecimento teórico sobre novos Artistas e Arte.
Os trabalhos de expressão plástica elaborados pelas criança, permitiram
o desenvolvimento de destrezas, domínio de materiais e técnicas, que
proporcionaram conhecimento do “seu eu”, do seu desenvolvimento físico e da
sua autoconfiança.

2. Projeto:“O Corpo e a Arte”
2.1 Objetivos

— Conhecer diferenças históricas e culturais da Arte;
— Desenvolver a expressividade e sentido crítico.
— Distinguir a Arte figurativa da Arte Abstrata;
— Promover o diálogo e a interpretação de obras de arte;
— Desenvolver conhecimentosconceitos interdisciplinares da Arte e do
“Conhecimento do Corpo” e do “eu” e do esquema corporal;
— Explorar diversos conteúdos da Expressão Plástica e dos elementos da
comunicação visual;
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O ensino e o desenvolvimento de práticas artísticas no âmbito da Educação
Pré-escolar, inserem-se nas áreas de conteúdos, expressas nas Orientações
Curriculares para a Educação Pré-escolar, homologadas pelo Ministério de
Educação (Portugal 2016). Constatamos um enfoque, no tocante às Artes Visuais,
fazendo referência ao “...papel da educação artística no desenvolvimento
da criatividade, sentido estético e apreciação de diferentes manifestações
artísticas e culturais implica uma íntima ligação com as áreas de Formação
Pessoal e Social e do Conhecimento do Mundo, contribuindo: para a construção
da identidade pessoal, social e cultural; para o desenvolvimento do património
cultural e para a sensibilização à sua preservação; para o reconhecimento
e respeito pela diversidade cultural.” Sublinham que: “As Artes Visuais são
formas de expressão artística que incluem a pintura, o desenho, a escultura,
a arquitetura, a gravura, a fotografia e outras, que, sendo fundamentalmente
captadas pela visão, podem desenvolver igualmente outros sentidos.”
Deste modo, as aprendizagens efetuadas neste domínio, devem englobar
não só o processo criativo,mas também os subdomínios psicomotor e simbólico.
A introdução desta metodologia deverá permitir, oferecer resposta nas Áreas
da Expressão e da Comunicação e integrar conhecimentos e competências
relacionados com uma abordagem mais específica incluindo, o Conhecimento
do Mundo, bem como, a Formação Pessoal e Social.
Assim, estas práticas artísticas, aliadas ao conhecimento da historiografia
da Arte, potenciam o desenvolvimento da Expressão Plástica (estetização,
representação, comunicação e criatividade) da Expressão Motora (motricidade
global e fina) contribuindo para que a as crianças adquiram capacidades e
domínio da Linguagem Oral e Escrita.
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1. Fundamentação
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— Ser capaz de experimentar, executar e criar utilizando uma multiplicidade
de materiais e instrumentos;
— Associar domínios artísticos e pré-requisitos da escrita e da Literacia.
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2.2 Conteúdos

— O contexto histórico-cultural e a obra de arte;
— O retrato e o autorretrato;
— Técnicas de pintura e materiais.
— Cores quentes e frias, primárias e secundárias;
— Pintura e expressividade;
— Formas, traço, contorno de figuras;
— Luz e Sombra;
— Formas tridimensionais e volumes.
— Figura Humana, da desproporção e da proporção;
2.3 Contextualização

— As atividades desenvolvidas no âmbito deste projeto pedagógico seguiram
as linhas já ensaiadas no projeto “Grandes Obras. Pequenos Artistas” (2014), ou
seja, estão inseridas em três eixos distintos, mas concorrenciais, ao longo do
cronograma e assim planificaram-se um conjunto de atividades no decurso do
ano escolar:
— Introdução na sala do JI de conteúdos teóricos relacionados com a história
da arte e seleção e o enquadramento das obras de arte/artistas;
— Compreensão desses conteúdos em espaços museológicos, através de
visitas de estudo a museus e estúdios;
— Elaboração de atividades de projeto ancorados na estética e/ou
historiografia da Arte, recorrendo à descobertadas obras de alguns Artistas.
— Desta forma, para tornar possível aexploração de domínios da Expressão
Plásticaque permitissem a descoberta e exploração crítica da obra de arte, foram
selecionados Museus e Artistas. Na seleção teve-se em consideração, para além
da oferta existente na cidade de Lisboa,a necessidade de aprofundar conceitos
estéticos, expressivos eo conhecimento do retrato e do corpo na arte. As
práticas artísticas e autores privilegiados,foram ainda selecionados de acordo
com o potencial de desenvolvimento de momentos e situações catalisadoras de
expressividade, estímuloe motivação para os trabalhos futuros a realizar.

3.2 Museu Berardo

A primeira saída das crianças foi previamente planeada tendo em vista visitar
aexposição intitulada “Na Paleta do Pintor” patente no Museu Berardo.
Neste museu, foi possível usufruir de uma visita guiada a parte do núcleo
expositivo, incluindo o visionamento de vídeos.Beneficiou-se da participação
num atelier de Expressão Plástica no qual as crianças tiveram oportunidade de
participar e explorando técnicas e materiais.
No núcleo expositivo da coleção Berardo, visionaram-se obras de Claude
Viallat que formaram a basepara a realização posterior da técnica do Stencil. A
obra de Frank Stella permitiu explorar a técnica da pincelada e da trincha, com
o uso de fita de pintor. As composições de Gerhard Richter permitiram a criação
de obras introduzindo a espátula como extensão do braço do pintor na tela. Com
a motivação obtida, recorremos às técnicas e materiais conhecidos e foram
realizadas no JIpor parte de cada uma das crianças atividades relacionadas com
a execução de diferentes peças artísticas. Explorou-se o Stencil, a pintura com a
trincha e com a espátula com arrastamento da tinta. Foi por fim realizada uma
tela coletiva aplicando a técnica da fita de pintor na separação da cor e da forma.
3.3 Fundação Calouste Gulbenkian

A segunda visita foi à exposição intitulada a “Arte em Movimento” na
Fundação Gulbenkian. Este momento permitiu às crianças explorar e definir
o posicionamento do Corpo Humano em clara articulação com as peças
constantes no núcleo expositivo.
De regresso ao JI, foi realizada uma atividade lúdica e expressiva associada
à descoberta da palavra. Assim, recorreu-se à articulação entre vocabulário,
movimento, posicionamento/exploração do Corpo Humano. Exemplificando,
uma criança nomeava um termo, p.e. “vento” e cada elemento do grupo
posicionava-se de forma a ilustrar com o seu próprio Corpo, a palavra referida.
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3.1 Visita a museus — A arte na sala de aula

No 1º período do ano letivo iniciámos o projeto “Corpo e a Arte” com o binómio
Museu/Sala de aula, selecionaram-se exposições de Museus da Cidade de
Lisboa, organizaram-se quatro visitas de estudo,em que a cada visita/exposição,
correspondeu uma atividade associadano JI.
Esta primeira fase permitiu, além da exploração nos domínios expressivos,
também o desenvolvimento da autonomia individual e de grupo nas deslocações
ao exterior do JI.
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3.4 Museu da Cidade

A terceira visita,relacionada com a Arte Contemporânea, foi efetuada à exposição
do Museu da Cidade, intitulada “Receitas para encher as mãos de ideias”.Foram
exploradosconceitos expressivos, beneficiando de uma visita guiada à galeria,
recolhendo, de acordo com as palavras da animadora da visita, “numa panela
especial” ideias e imagens para conhecer novos artistas e materiais.
No regresso ao JI, realizou-se uma peça coletiva associada com a Arte
Conceptual em colaboração com dois dos encarregados de educação com
formação em Arquitetura.
Por fim,ainda no Museu da Cidade, foi realizada a quarta visita a uma
exposição intitulada “Estas cores são irrequietas!” Esta observação permitiu
apreender conceitos como Luz/Sombra e o seu impacto na mutação cromática,
assim como, conceitos relacionados com a fundamentação cromática da obra de
arte, nomeadamente, os conceitos de cores primárias, secundárias e terciárias.
Alicerçada nesta atividade, as crianças no JI, misturaram diferentes
materiais, guaches e plasticina, para observar a obtenção das cores secundárias
e terciárias. Na mesma linha de ação as crianças executaram atividades
e desenhos de contorno. As formas obtidas foram preenchidas por cores
sobrepostas de diferentes cores de papéis de celofane e de formas distintas.
3.5 O conhecimento dos Artistas e das Obras — Casos de estudo

No 2º período do ano letivo prosseguimos o projeto “Corpo e a Arte” com
a descoberta da obra de artistas selecionados. Esta fase do trabalho teve a
intenção de sistematizar e aprofundar a sensibilização e os conhecimentos já
obtidos relacionados com o tema “O Corpo e a Arte”.
3.5.1 Leonardo Da Vinci
3.5.1.1 Contexto teórico

Leonardo da Vinci (1452-1519) nasceu na aldeia de Vinci, perto de Florença.
Foi uma das figuras mais importantes do Renascimento, destacou-sepela sua
formação Humanista, tendo sido considerado como cientista, matemático,
engenheiro, anatomista, pintor, escultor e arquiteto. Fez aprofundados estudos
sobre a figura humana e sobre o conhecimento do corpo humano e a sua
anatomia.O desenho do Homem Vitruviano feito por Leonardo, tem sido um
marco no estudo das proporções.

3.5.2 Henri Matisse
3.5.2.1 Contexto teórico

Matisse foi um pintor francês (1869-1954) que teve uma vida longa,mas nos
anos 40, adoece com um cancro, foi hospitalizado em Lyon, onde os médicos
lhe deram meses de vida. Sem poder viajar, utilizou experiências e memórias
recolhidas nas suas viagens para realizar as suas obras. Viveu de forma recolhida
num hotel no Sul de França durante mais de uma década (Néret, 1997).
Tinha uma enorme paixão pela pintura e após a descoberta da doença que
irialimitar assuas forças, desenvolveu uma técnica inovadora que consistia na
pintura de grandes folhas de papel com a aplicação de guache de diversas cores
e tons. Neste período, Matisse inventou a técnica de “desenho recortado com
tesoura e colagens”.O estudo da figura humana foi sempre primordial para
Matisse. Foram mostrados aos alunos alguns dos trabalhos de Henri Matisse,
bem como uma fotografia do hotel onde ele permaneceu e foi decorando as
paredes (Figura 1).
3.5.2.2 Execução prática

Através da representação pictórica e da técnica de collage desenvolvida por
Matisse e apresentada às crianças através de PowerPoint, pretendeu-se que
cada criança desenhasse o corpo humano em movimento, recortasse e utilizasse
idêntica técnica de collage. A partir destes registos, foi feito um trabalho que
possibilitou o estudo e o reconhecimento dos seus corpos, do tamanho das
partes, proporções e ritmos (Figura 2 e Figura 3).
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Recorrendo à figura romanceada de Leonardo Da Vinci em “A História de Da
Vinci e o Rapaz Voador”, introduziram-se factos históricos sobre a sua prática
artística. Desenvolvemos com as nossas crianças o conhecimento da obra de
arte deste artista, realçando sobretudo desenhos, estudos e trabalhos que se
relacionam com o conhecimento e descoberta do corpo
Depois, iniciou-se um trabalho de exploração plástica de descoberta
e estudo do corpo e das proporções da figura humana das crianças. Assim
procurou-se explorar a representação do outro, a cognição e o desenvolvimento
de capacidades de registo bidimensional num trabalho de expressão plástica
em que cada criança “fazia de conta” que era o artista Leonardo, representando
de acordo com o cânone clássico de “modelo”, o colega.
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Figura 1 ∙ Matisse “A Piscina”1952;
Fotos das colagens no Hotel de Nice
e na instalação da exposição ‘Henri Matisse:
The Cut-Outs’ no MoMA
Figura 2 ∙ Alunos a recortar e compor
(Fonte: própria.)
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Figura 3 ∙ Painel coletivo de colagens.
(Fonte: própria.)
Figura 4 ∙ “Oceano Vermelhão Azul Cabeça Azul
(Continuidades Simbólicas) Rouge BleuVert,
aguarela sobre papel, 25,3 x 19,1 cm, c. 1915.
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3.5.3 Amadeo de Souza Cardoso
3.5.3.1 Contexto teórico

Amadeu nasceu no fim do século dezanove 1887 e morreu no fim da segunda
dezena do século vinte 1918. Relacionou-se com diversos artistas e na sua obra
de arte realizou vários autorretratos e retratos, e tendo investigado as máscaras.
O tema das máscaras foi muito desenvolvido por vários artistas dessa época.
Pelo facto de Amadeu de Sousa Cardoso ter sido pouco conhecido durante
muito tempo e só recentemente, serconsiderado como o nosso grande pintor,
desejámos que ele fosse descoberto pelas crianças.
3.5.3.2 Execução prática

Escolhemos várias obras com retratos realizados por Amadeu para o trabalho
associado ao retrato (Figura 4).
Este projeto revelou-se o favorito das crianças devido à conceptualização
plástica do artista que proporcionou ao grupo de trabalho em si, uma maior
fruição lúdica e estímulo artístico e imaginativo. Foi solicitado às crianças que
representassem um rosto humano recorrendo a linhas e figuras geométricas.
Foram utilizadas fotografias às quais se sobrepôs papel de acetato para a
execução dos contornos (Figura 5).
Posteriormente, e ancorado nos trabalhos já realizados, cada criança
ocupou o espaço em “branco” entre essas linhas e formas de contorno, de modo
a preenchê-lo. Esta opção de trabalho de cópia vs. estímulo artístico, revelou-se
muito produtivo e frutífero junto de crianças desta faixa etária (Figura 6).
3.5.4 Lourdes Castro
3.5.4.1 Contexto teórico

Lourdes Castro nasceu em 1930 no Funchal e realizou uma vasta obra
explorando as técnicas e o tema das sombras. Realizou sombrasprojetadas e os
contornos: de retratos de amigos realizados sobre tela ou em materiais coloridos
ou recortados em plexiglass. Explora então a projeção e a fixação dos perfis e das
sombras em materiais diversos (lençóis, plexiglass, acrílico, papel) jogando nas
suas composições com a tridimensionalidade, a opacidade e a transparência
dos materiais (Castro e Zimbro 2010). O seu trabalho “Teatro de Sombras”,
técnica que foi experimentando a partir de 1966, assumiu grande destaque
tendo sido apresentado e muito reconhecido numa estadia em Munique, entre
1972 e 1973. Lurdes Castro tem permanecido na Madeira, muito ligada ao
estudo da natureza.
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Figura 5 ∙ Alunos a desenhar um rosto humano
com formas geometrizadas (Fonte: própria.)
Figura 6 ∙ Painel coletivo de rostos com formas
geometrizadas inspiradas nas obras de Amadeu
Sousa Cardoso (Fonte: própria.)
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3.5.4.2 Execução prática

Através do trabalho desta artista procuraram desenvolver-se os conceitos
de bidimensionalidade e tridimensionalidade latentes no binómio corposombra. O Corpo como conceito tridimensional na sua ocupação e articulação
com o Espaço, a sua projeção — a Sombra — representando somente a
bidimensionalidade desse mesmo Corpo. De modo a alcançar estes conceitos e a
proporcionar a sua apreensão, as crianças experienciaram diferentes contextos
de projeção e comportamento da Luz e consequentemente, da Sombra.
Num primeiro momento explorou-se a noção das crianças do conceito
“Escuro” (entenda-se, ausência de Luz), através da história infantil “O Escuro”.
Assim, explanou-se teoricamente que “O Escuro” se trata somente da Ausência
de Luz (como conceito científico) e não de um conceito fortemente emotivo
que para algumas crianças se correlacionava com as ideias de “Monstro”,
“Fantasma”, “Mau”, “Medo”. De seguida, utilizou-se a cave da instituição
(ausência de Luz Natural) de forma a representar o “Escuro” e imprimir uma
emoção/sentimento em cada criança. Ao passo que a maioria desconstruiu as
suas próprias mitologias relativamente ao “Escuro”, algumas crianças sentiramse ainda assim inseguras. Estas impressões foram posteriormente captadas em
desenhos a carvão. Num segundo subprojecto, captaram-se fotografias a preto
e branco de cada criança — tanto em movimento como da sua sombra — para
virem a ser trabalhadas no Atelier de um Artista (Figura 6).
4. Um Artista e o seu Estúdio

Foi efetuada no âmbito deste projeto, uma visita ao estúdio de um Artista na
zona de Telheiras.
Além do conhecimento dos vários materiais e utensílios utilizados por
um pintor, do acesso a diversos papeis e outros materiais de suporte, do
conhecimento de diversas técnicas de pintura, foi ainda possível realizar
a aplicação de desenhos de contorno e teatros de Sombras, explorando
dramatizações em contraluz usando um telão existente no atelier,consolidando
as práticas estéticas e artísticas já conhecidas.
Conclusões

O desenvolvimento destas atividades de educação artística potencianas crianças
desta faixa etária, o desenvolvimento psicomotor, a criatividade, curiosidade,
expressão verbal e não-verbal. São ainda estimuladas a autoconfiança,
a autoestima e a capacidade expressiva e promovem o conhecimento do
Património Cultural e Artístico nos contextos nacionais e internacionais. São
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Figura 7 ∙ Estudo do Corpo Luz e Sombra.
Crianças realizando movimentos e estudando
a própria sombra (Fonte: própria.)
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também momentos de observação, para o docente, fornecendo informações
relacionadas com as preferências e o desenvolvimento global da criança
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Resumo: O Projeto Pele é um projeto de escultura
e instalação realizado por uma turma de 12º ano
do ensino secundário. O objetivo deste projeto
seria os alunos a partir da palavra e do conceito
de “Pele” construirem figuras de formas humanas que interagissem numa relação de opostos.
Conclui-se que o projeto Pele pretende ser a expressão criativa dos alunos no contexto da adolescência e das suas metas de aprendizagem no
ensino secundário.
Palavras-chave: Escultura / instalação / ensino secundário / expressão criativa / adolescência.

Abstract: The Pele Project is a sculpture and in-

stallation project carried out by a 12th-grade high
school class. The objective of this project would be
for the students to use the word and the concept of
“Skin” to construct figures of human forms that
interact in a relation of opposites. It is concluded
that the Pele project intends to be the creative expression of students in the context of adolescence
and its learning goals in secondary education.
Keywords: Sculpture / instalation / highschool
/ creative expression / teenagers.
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Introdução:

As reflexões aqui apresentadas têm por base o projeto apresentado pela professora Graça Vale na turma que lecciona, um 12 ºano da disciplina de Oficina
de Artes e este artigo escrito por mim como estágiária e observadora desse
mesmo projeto.
Neste artigo ir-se-á refletir sobre as várias fases do projeto desenvolvido
com os alunos, tendo como tema o conceito de Pele. Neste artigo irá desenvolver-se reflexões sobre o carater especifico da concepção de trabalhos artísticos
na adolescência e das suas metas e objetivos no ensino secundário a nível da
disciplina leccionada, assim como reflexões sobre o fazer artístico e estético.
O projeto pele foi também autonomamente gerido pelos alunos no que respeita aos seus temas e as suas formas plásticamente criadas com as suas ideias
originais tendo-se respeitado a sua expressão criativa, embora tivesse sido
orientado pelas professoras.
1.1 Conceção do Projeto, o conceito de Pele

Neste projeto foi dado uma ideia base segundo o projeto da professora Graça
Vale para ao alunos desenvolverem: o conceito de Pele que foi associado ao sentido de corpo. Pele podia ser associado ao sentido lato, conotativo ou subejtivo-podendo significar a pele humana que reveste todo o corpo humano, ou podendo significar uma proteção como uma casca de árvore, um embrulho, uma
superficie exterior ou interior, uma fronteira, uma separação. A pele também
podia estabelecer dicotomias que facilitavam a criação de objetos plásticos/esculturas como interior/exterior, invisível/visível nova/envelhecida fria/quente,
suada/seca, lisa/rugosa, viva/morta , prazer/dor ,calor/frio.
A pele como revestimento do corpo podia ainda estar - tatuada, desenhada,
marcada cicatrizada, ferida, infectada, doente, enxertada, operada (operação
cirúrgica) gordurosa ressequida, enrugada, envelhecida, gretada - com borbulhas - com pontos negros, maquilhada com pelos, vestida, armada, protegida.
1.2 Projeto de Escultura e Referências Artísticas

Tendo por base o enunciado aqui descrito os alunos começaram por desenvolver os seus trabalhos a partir de formas humanas e tendo por referência vários
artistas como Christian Eisenberger, Robert Mapletroppe, Hans Belmer, Kiki
Smith e Rodin.
Christian Eisenberger e Rodin foram os mais evocados e utilizados pelos
alunos quer pela sua representação de torsos humanos, quer pelo tratamento
de superficies que evocava melhor o tema Pele.

1.3 Expressão e criação artística na Adolescência : o Projeto Pele

Este projeto tornou-se um modo de investigar o processo de ensino aprendizagem na adolescência. Este projeto foi constituido por 21 alunos da discilpina
de Oficina de Artes onde a acção foi-se voltando para as descobertas individuais e coletivas que os alunos iam fazendo ao longo do processo criativo.
Na adolescência :
O jovem encontra-se mais critico frente ao que produz, tem outros comportamentos
relacionados à experienciação e criação artística. A arte cumpre o seu papel importante no sentido de possibilitar ao individuo, que por intermédio da sua expressão,
tenha um comfronto com as suas crises, comuns nessa fase da vida.
O período da adolescência pode ser considerado de intensa produção se lhe for
dado o devido valor e oportunidades. (Moro, 2007: 102)

Segundo Sukhomlinski “o jovem quer criar, o entusiasmo criativo de um
trabalho que produza determinados valores inteletuais é a condição primordial
para a plenitude da sua vida” (Sukhomlinski, 1998:183).
Desde o inicio que foi proposto aos alunos trabalharem em pares, e desde
logo começaram criativamente a explorar o que podiam ser os seus temas de
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Christian Eisenberg (1978) trata o corpo humano como uma pele descascada nas suas esculturas com fita cola, uma técnica que foi muito seguida pelos
alunos no tratamento das suas esculturas. A arte de Eisenberg contêm inumeras referências aos temas mais clássicos como o expressionismo na sua escultura. Os temas com os quais trabalha são vários desde a morte, a vida, criando um
universo complexo sem ser melodrámatico. Trabalha também temas politicos
como a critica ás instituições. O artista trabalha em séries durante anos e desenvolve assim o seu trabalho.
Já Auguste Rodin (1840- 1917) com os seus torsos e figura humana fez reviver a escultura ultilizando o corpo em movimento como meio de expressar
emoção. Dizia que queria expressar os seus sentimentos internos através da
mobilidade dos musculos. Conseguia retratar a complexidade psicológica
transformando a escultura em veículo para a expressão pessoal. Rodin trouxe
a escultura no seu modo menos mecanizado, criando um principio estético que
lhe é apropriado criando o poder da sugestão, o incompleto. Foi o escultor que
melhor fez a transição para o periodo moderno e “ abre caminho para uma nova
concepção da escultura, graças á poética do torso, do fragmento e e da permutação” ( Fabris, 1999:9)
E foi nestes torsos humanos que os alunos desenvolveram a sua expressão
criativa para obter as suas esculturas (Figura 1).
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Figura 1 ∙ Escultura em torso do projeto Pele realizado pelos
alunos. Fevereiro de 2018. Fonte: Própria.

— mais amplo: a arena do jovem é agora a sociedade mais ampla, inculindo o mundo,
e não apenas a familia ou a comunidade local.
— mais elevado: o jovem é capaz de formas mais abstratas de raciocínio, de espéculação e de lidar com o hipotético e o teórico.
— mais profundo- o jovem examina mais insistentemente a sua própria vida, lidando com os seus sentimentos, medos e aspirações pessoais de uma maneira muito mais
completa do que nos anos anteriores. (Gardner, 1995:169)

Questionadas quatro alunas sobre dois dos trabalhos mais emblemáticos e
melhor conseguidos do projeto, responderam que tinham escolhido o tema da
censura do corpo feminino afirmando a ideia que não têm de haver censura no
corpo feminino, e que na escultura queriam desenvolver um contraste, entre
as ideias de censura e a não censura. No tema dos refugiados as alunas responderam que surgiu a ideia por que é um tema que “move” com as pessoas, e que
queriam” partilhar essa dor”Afirmaram que se pensa que está muito longe, mas
que não é uma realidade assim tão distante afirmando que era um problema da
sua geração. Estas problemáticas exprimem a preocupação dos alunos e a sua
complexidade em relação aos temas mundiais e sociais e que se refletiram nas
esculturas criadas (Figura 2, Figura 3).
Nestes dois projetos é de notar a qualidade, a complexidade e a criatividade da expressão artistica das alunas patente na composição, no modo como os
detalhes foram trabalhados com diferentes materiais. Na escultura da Censura
do corpo feminino nota-se o rigor dos detalhes do corpo censurado na escolha
da posição fechada dos braços e do corpo todo pintado a negro, e do contraste
com o corpo não censurado, este pintado a branco com uma evidência da sua
nudez exposta, na abertura dos braços numa posição desafiadora, na colocação
dos pelos nas axilas e na pubis de um rosa choque que dá um relevo gritante e
libertador à escultura.
Já na escultura do tema dos refugiados, é trabalhada em fitacola transparente o que realça a fragilidade do torso humano, a colocação dos braços abertos
para cima como que num grito de ajuda, e todos os detalhes em ararme prateado que realçam as mãos, a cabeça num esgar abstrato de dor, assim como os
vidros partidos no interior da figura que assinala a destruição humana.
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trabalho. Os alunos manisfestaram preocupações sociais e humanitárias, desde o tema dos refugiados, ao tema do corpo da mulher na censura do corpo feminino, á compaixão e a humanização robótica.
Segundo Gardner o adolescente se torna:
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Figura 2 ∙ Escultura realizada pelos alunos sobre o tema
Censura do Corpo Feminino. Fevereiro 2018. Fonte: Própria
Figura 3 ∙ Escultura realizada pelos alunos sobre o tema
Refugiados. Fevereiro 2018. Fonte: Própria.

(…) foi incentivado e desenvolvida a criatividade, hábitos de pesquisa e métodos de
trabalho experimental, proporcionando aos alunos o acesso aos fundamentos e pressupostos científicos essenciais que determinam grande parte da fenomenologia das artes visuais, desde o acto criativo em si à perspectiva crítica e de intervenção no âmbito
da comunidade. (Gonçalves, 2005:3)

Essa perspetiva critica foi tratada nos temas e nas formas das esculturas que
os alunos escolheram: desde o tema dos refugiados, á censura do corpo feminino, à humanização robótica.
Em relação ás dificuldades sentidas as alunas do projeto Censura, em termos de material tiveram dificuldade com o gesso, pois não secava a tempo, mudando para a fita-cola. As alunas queriam fazer mãos a censurar o corpo feminino, mas as mãos foram mudando ao longo do tempo, e depois revestiram em
papel de prata. A ideia foi-se completando pois as mãos do modelo que não está
censurado eram as mãos que estavam a censurar a outra escultura e acabou por
resultar bem. Os problemas resultaram em novas soluções.
Outra dificuldade com os materiais foi o trabalho da escultura do tema Refugiados em que tiveram de mudar de material, e escolheram a fita-cola transparente. Ao colocar arame na figura, manobrar e partir o arame também foi di-
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Os alunos têm vindo ao longo do período a estar envolvidos em atividades de
projeto Pele e esta unidade proporciona-lhes uma experiência alternativa que
promove, de acordo com o programa da disciplina de Oficina de Artes, onde se
desenvolve a sensibilidade e a consciência crítica, mediante a mobilização do
aluno para os conteúdos específicos das diferentes áreas das artes visuais.
Os alunos começaram por trabalhar parte do projeto com esboços dos desenhos das esculturas. Seguidamente deu-se a escolha dos materiais, que envolveram quase todos os projetos com a técnica da fita-cola com base no modelo
dos corpos dos alunos. Os materiais utilizados foram arame, cola quente, cola
branca, técnica do papier-maché, madeira, tecido, película aderente. Numa
fase posterior trataram os pormenores das figuras humanas com vários materiais. Um exemplo disso é o trabalho com o tema da Censura em que as alunas
trabalharam e fizeram 5 moldes de mãos utilizando luvas de latex, fita cola e
papel de alumínio (Figura 4).
Das metas do programa da disciplina os alunos propuseram-se a trabalhar
capacidade de manipulação sensível e técnica dos materiais, dos suportes e dos
instrumentos, visando um melhor entendimento do espaço bidimensional e tridimensional em vários domínios da expressão plástica, neste caso da escultura.
Por outro lado:
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1.4 Fases de desenvolvimento do projeto Pele e o Ensino secundário
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Figura 4 ∙ Pormenor de mãos trabalhadas em alumínio
de uma escultura dos alunos. Fonte: Própria.
Figura 5 ∙ Escultura exposta no átrio da escola secundária
Virgílio Ferreira. Fonte: Própria.

Conclusão:

A adesão dos alunos à proposta do projeto Pele foi muito satisfatória, com reações de entusiasmo e uma participação ativa em todas as fases do projeto.
O projeto Pele foi uma proposta que contribuiu para o desenvolvimento sócia 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.
Nesta fase da adolescência e no ensino do secundário as propostas foram
desenvolvidas com uma grande complexidade e profundidade.
As esculturas resultantes dos exercícios propostos revelam o envolvimento
emocional e físico em todo o processo. Todos os alunos ficaram satisfeitos com
os resultados finais e pensam ter correspondido aos objetivos do projeto.
Houve um aumento do conhecimento, da melhoria da observação de formas, da percepção, da gratificação de aprender a fazer uma escultura e depois
instala-la no espaço da escola, além de uma evolução na aprendizagem das técnicas e dos materiais.
Outro ponto na aprendizagem e no relacionamento foi a relação de respeito,
de confiança e de troca que se estabeleceu entre os alunos e as professoras que
os auxiliaram no projeto.
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fícil. Em relação a colocação da fita-cola no corpo também não foi fácil pois as
alunas não se conseguiam mexer, era desconfortável. A aluna Lena começou
a passar mal pois a fita-cola começou a apertar. Em relação á montagem não
ficou montado como as alunas queriam, a fita-cola começou a ficar muito mole,
parecia puxada, mas depois acabou por resultar.
Ao trabalharem a pares favoreceu a inclusão pois os alunos quando questionados sobre o contato com o grupo, concluíram que era algo positivo e que
haveria diferença se o trabalho fosse isolado uns dos outros. Concluíram ainda
que embora tudo partisse da mesma proposta- o projeto Pele- cada uma desenvolveu a sua visão de modo diferenciado, também com liberdade de opinião
sobre os trabalhos dos colegas. A própria construção do outro ajudou no seu trabalho e conseguiram expressar o seu próprio sentimento, a sua própria vontade.
Como conclusão do trabalho este foi montado no espaço do átrio da escola
onde cada aluno procurou um espaço para instalar a sua escultura. O resultado
ficou bem conseguido sendo as esculturas harmonicamente distribuídas no espaço (Figura 5, Figura 6, Figura 7).
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Figura 6 ∙ Escultura disposta no espaço do átrio da escola.
Fonte: Própria.
Figura 7 ∙ Escultura exposta no átrio da escola.
Fonte: Própria.
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Resumo: Apresenta-se a intervenção realizada nas turmas de 10º e 11º anos, partindo-se
dos currículos de português e de artes visuais,
envolvendo também a biblioteca escolar.
Explorou-se, primeiramente o estudo e criação
de textos relativos à lírica trovadoresca. De seguida, tendo como inspiração a arte dos monges
copistas, os alunos de artes visuais criaram iluminuras dos textos anteriormente produzidos.
A estratégia usada permitiu o desenvolvimento
de aprendizagens interdisciplinares, a aplicação
de conteúdos em algo prático, o contato com
materiais e arte pouco explorados e motivação
para a criação de trabalhos originais.
Palavras-chave: Iluminura/
Interdisciplinaridade/ Originalidade.

Abstract: The abstract presents the interven-

tion performed in the classes of 10º and 11º
years, starting from the Portuguese and visual
arts disciplines, also involving the school library.
The study and creation of texts related to troubadour lyric was the first activity explored. Then,
inspired by the art of the copyist monks, students
of visual arts created illuminations of the texts
previously produced. The strategy used allowed
the development of interdisciplinary learning, the
application of contents to something practical,
the contact with materials and art little explored
and motivation for the creation of original works.
Keywords: illuminated manuscript / interdisciplinarity /originality
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O professor é, acima de tudo, um pedagogo e tudo o que é feito no âmbito da
escola dever ser encarado em todas as suas vertentes e dimensões pedagógicas
(Rego, 2004).
Uma prática letiva mais colaborativa e interativa favorece o papel da
Escola na sociedade que não é, nem nunca poderá ser, de mera transmissão
de conhecimentos. Uma Escola serve para formar jovens e estes são cada vez
menos sujeitos passivos e meros depositários de ensinamentos solidificados,
sendo assim é necessário juntar a uma imprescindível componente formal
outras vertentes da formação que permitam a geração tanto de hard skills
como de soft skills. Como afirma Cabanas (2002), a educação é caracterizada
pelo ato ou efeito de educar que tem como objetivo a criação de condições
que permitem a aquisição de conhecimentos, capacidades e competências
desejáveis para um desenvolvimento pessoal e social que permite viver de
forma livre, autónoma, digna e civilizada. Assim o professor deve ser capaz
de criar formas diversificadas de ensino/aprendizagem tornando a escola
mais atraente e não uma fraca/mera adversária aos meios de aprendizagem
digitais que a fazem perder terreno a cada clique que os nossos alunos fazem
nos seus dispositivos eletrónicos (cada vez mais evoluídos tecnologicamente
e difíceis de acompanhar).
O aluno deve ser o ator principal da sua aprendizagem, cabendo assim
aos professores o acompanhamento e monitorização do mesmo, sendo um
orientador e facilitador das aprendizagens dos alunos, contribuindo para que as
competências, as capacidades e os conhecimentos a adquirir se articulem de uma
forma positiva. Se os alunos forem propostos a trabalhar de forma colaborativa,
organizada e supervisionada eles aprenderão com gosto e poderão entreajudarse, criando uma ligação muito maior com o projeto que estão a realizar.
O professor de Língua Portuguesa deve, não só preocupar-se com o seu
objeto de estudo: a sua língua materna, mas também proporcionar um processo
de ensino/aprendizagem que conduza a um efetivo e sólido conhecimento
adaptando-o, ao mesmo tempo, às realidades atuais e vivenciadas pelos seus
alunos. A Língua portuguesa é a plataforma giratória que pode servir de base
para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares de várias áreas do
saber possibilitando aos seus alunos uma visão de conjunto que se perde tantas
vezes pela compartimentação das matérias. Por sua vez, o Professor de Artes
Visuais deve abrir o maior número possível de portas aos seus alunos, quer em
termos técnicos quer em termos de cultura visual. A base de qualquer produção
artística está (para além das questões técnicas) na capacidade criativa de
resposta a uma situação. Só com uma grande bagagem de cultura visual,
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sensibilidade estética, sentido crítico e autonomia é que o é possível, sendo o
professor um dos responsáveis por potencializar tais capacidades.
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1. Criatividade

De acordo com Montenegro (2004), a criatividade pode ser definida como
o somatório da imaginação, realização, expressão e construção. Querendo
ou não, tomamos constantemente decisões nas quais acabamos por deixar
de lado as emoções, intuição, criatividade, a capacidade de tentar soluções
diferentes e até de ver o mundo sob um olhar diferente. Esta atitude deve-se
ao fato de que somos condicionados a pensar e agir com base num raciocínio
lógico, linear e sequencial. Utilizamos muito mais o hemisfério esquerdo do
cérebro (considerado o lado racional) enquanto que deixamos o hemisfério
direito, (o lado emocional) enfraquecer, fazendo-nos usufruir pouco dos seus
benefícios, tais como, por exemplo, a imaginação e criatividade, a serenidade
e a facilidade de memorização.
O método desenvolvido por Betty Edwards, doutora em artes e professora de
desenho universitária, utiliza técnicas que estimulam a utilização do hemisfério
direito, normalmente adormecido na maioria das pessoas, provocando
um desbloqueio da “veia artística”, destapando um campo de enumeras
possibilidades criativas. Ao darmos resposta a um problema estamos a trabalhar
a criatividade e, como habilidade que é, esta também pode ser treinada e
estimulada, assim, tal como é referido no documento “Perfil dos alunos à saída
da Escolaridade Obrigatória” os alunos devem ser constantemente desafiados
a desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora,
convocar diferentes conhecimentos, utilizando diferentes metodologias e
ferramentas para pensarem critica e criativamente, para que esta habilidade
seja sempre trabalhada e melhorada.
2. Iluminuras

As obras de arte foram entendidas em contexto medieval como representações
(vindas do conceito de mimésis, proveniente da reflexão estética da Antiguidade
Clássica) e o seu papel na sociedade foi alvo de discussões acerca da sua
validade e relação com o divino, por contradizer com um mandamento bíblico.
A questão iconoclasta (séculos VIII e IX) levou a que a Idade Média encarasse
a arte não como um fenómeno humano autónomo, mas como uma importante
ferramenta religiosa e política. Foi através deste carácter utilitário da obra de
arte que esta foi sendo desenvolvida durante vários séculos, assumindo nos
textos dos teólogos, desde cedo, um conjunto de funções, afirmando assim a
sua presença nas igrejas e símbolos religiosos (Miranda, 2004).

3. Desenvolvimento do Projeto

Todos sabemos quão importante é para os alunos a leitura e a escrita de textos,
mas também todos constatamos que os nossos alunos cada vez leem menos o
que lhes é pedido pelos currículos e a redação de qualquer tipo de texto lhes
cria uma resistência quase inultrapassável. Então, como pô-los a realizar
essas atividades fundamentais para a construção de cidadãos conscientes,
responsáveis e críticos? Só conseguindo que eles se apropriem dos textos
dos vários séculos e os integrem nas suas vivências quotidianas é possível
proporcionar leitura com prazer e, posteriormente, a vontade de eles próprios,
construírem textos atuais enquadrados no paradigma estudado. Com base neste
pressuposto, durante os 1º e 2º períodos (25 de setembro a 23 março) realizouse a atividade em torno da temática “Lírica Trovadoresca e Iluminuras”,
envolvendo a Biblioteca Escolar e as disciplinas de Português (10.º B e 10.º C)
e de Desenho A (10.º C e 11.º C), com a aplicação do referencial “Aprender com
a biblioteca escolar”. Sob orientação da docente Ângela Fonseca, no âmbito
da disciplina de Português, durante o 1º período decorrentes da lecionação
dos conteúdos relativos à lírica trovadoresca, foram estudados e criados pelos
alunos textos poéticos “À maneira de...”, nomeadamente cantigas de amor, de
amigo e de escárnio e maldizer.
Posteriormente, já durante o 2º período, os alunos de Artes Visuais, sob
orientação da docente Ana Sanches, criaram/adaptaram iluminuras para
os textos poéticos entretanto criados pelos seus pares. Os trabalhos criados
foram posteriormente expostos na escadaria de acesso à Biblioteca Escolar,
ainda durante as comemorações da Semana da Leitura (Figura 3, 4 e 5). Serão
ainda expostos, como partilha de boas práticas, no Espaço Escola no âmbito do
Festival Livros a Oeste, promovido pelo Município da Lourinhã.
Na aula de desenho, esta unidade de trabalho desenvolveu-se em 4 semanas
e partiu da visualização de duas seleções de imagens relacionadas com as
iluminuras, primeiramente, materiais empregues na técnica, a preparação dos
mesmos e em seguida, visualização da história iluminura ao longo do tempo.
Incentivou-se o aluno a que, no seu diário gráfico, reproduzisse o mesmo percurso
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No scriptorium, o monge iluminador estava em contacto direto com os
textos da antiguidade, copiava-os e adicionava um conjunto de elementos
decorativos, representações em volta da página e as letras capitulares nos
manuscritos. Desta forma, os trabalhos eram ilustrados com iluminuras,
pinturas que recebiam folhas de ouro que “iluminavam” a imagem e foi este
cuidado especial com os textos produzidos na antiguidade foram preservados e
puderam chegar até aos dias de hoje.
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Figura 1 ∙ Capitais realizadas pelos alunos
do 11º ano. Fonte: Própria.
Figura 2 ∙ Iluminura e capitural realizada
pelos alunos do 11º ano. Fonte: Própria.
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Figura 3 ∙ Exposição das iluminuras dos alunos
de 10º e 11º anos. Fonte: Própria.
Figura 4 ∙ Exposição das iluminuras dos alunos
de 10º e 11º anos. Fonte: Própria

Figura 5 ∙ Exposição das iluminuras dos alunos
de 10º e 11º anos. Fonte: Própria.
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Considerações sobre as práticas
Ao realizar as práticas, considera-se que é possível trabalhar em conjunto
com outras disciplinas e em temas que despertem interesse aos alunos a partir
de conteúdos do programa. Ao promover o trabalho desenvolvido em duas
disciplinas, existiu um maior envolvimento dos alunos, uma vez que foi dada
liberdade criativa quer na escrita quer na ilustração. Explorando diferentes
suportes, materiais e técnicas, foi tentado transmitir o gosto pela experimentação
e manipulação, visando novos desafios. Portanto, as atividades realizadas
indicam que o relacionamento de conteúdo em diferentes disciplinas influencia
positivamente o empenho do aluno que contribui para o desenvolvimento de
trabalhos criativos, e para além disso, favorecem o relacionamento coletivo
entre alunos, precisamente pela aproximação do trabalho em equipa e usar
diferentes meios para comunicar e desenvolver o projeto.
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investigando de forma mais detalhada estes mesmos aspetos. Aplicado a técnica
de pintura em aguarela e do desenho com riscadores diversos, os alunos foram
construindo e interiorizando como se pode elaborar uma iluminura.
Após esta primeira abordagem, foram distribuídos pelos alunos os textos,
produzidos pelos seus pares na disciplina de português, e foram feitos estudos
para a criação das capitulares e iluminuras ilustrativas de cada texto, utilizando
como recursos e materiais: a internet, imagens projetadas, fotografias e
equipamentos. Quando a capital já estava decida através do esboço, o aluno
ilustrou-a isoladamente numa folha própria para aguarela (Figura 1). O próximo
passo foi a ilustração do esboço escolhido da iluminura já inserida no texto,
resultando num trabalho com a dimensão aproximada a uma folha A3 (Figura 2).
Assim foram trabalhas as competências observação e interpretação, expressão e
comunicação, consciência histórica e cultural, sentido estético e artístico.
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Resumo: Este trabalho pretende relatar a experiência realizada na residência Winter School
2018 para investigadores, e as reflexões do recente
encontro EPRAE realizado na Universidade de
Lisboa, referentes à pesquisa e análise da experiência do lugar do livro em educação artística,
questionando de que forma estes modelos de
disseminação de práticas podem contribuir para
uma mais valia para a investigação.
Palavras-chave: livro / experiência / mediação / encontro / participação.

Abstract: I intend with this work to share the

experience at the Winter School 2018 residence
for researchers, and the reflections of the recent
EPRAE meeting held at the University of Lisbon,
concerning the research and analysis of the book
place experience in art education, and how these
models of dissemination of practices may contribute to a art based research.
Keywords: book / experience / mediation / encounter / participation.

Winter School W 29 de 2018

A quando da apresentação da abertura das candidaturas para a residência
Winter School 2018, não estava ciente do que se tratava, mas percebi que era o
primeiro ano que se realizava, uma vez que havia sido planeada e proposta na
European Educational Research Association EERA, na Network 29: research on
arts education, com os seguintes objetivos:
The network Research on Arts Education focuses on the disciplinary discourses, politics, institutional and non-institutional practices of arts education at an international level with a special emphasis on European practices. The Network 29 aims to create
an ongoing space of research seeking to create alternative narratives that are based
on a reflexive and critical positioning regarding the potential of arts education in within the contexts of contemporaneity. It provides a forum for discussion and debate of
current issues regarding the place and the role of arts in education considering its historical construction and field of possibilities. http://www.eera-ecer.de/networks/
network29/aceeso em 1 de maio de 2018

Este evento foi organizado entre 2 parceiros: FBAUP – Faculdade de Belas
Artes, Universidade do Porto, com i2ADS – Instituto de Pesquisa: Arte, Design e
Sociedade, Oficina CIPRL, Guimarães, e decorreu entre os dias 22 e 26 de janeiro com um grupo de cerca de 20 participantes internacionais e convidados: Inês
Vicente e Samuel Guimarães (Instituto Politécnico do Porto), Dennis Atkinson
(Universidade de Londres/Goldsmiths), e Fernando Hernández-Hernández
(Universidade de Barcelona/Fine Arts). A organização disponibilizou a todos
previamente um Booklet com textos referentes ao trabalho de investigação dos
participantes e dos convidados. Este livro foi o elemento impulsionador, a partir do qual se desenvolveram as comunicações dos convidados e as reflexões
conjuntas, resultando numa ferramenta de trabalho e mediação nos grupos
criados com cada um dos convidados.
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Ao longo do percurso de doutoramento, percebi que na constante preocupação
de saber, escrever e verbalizar qual a pergunta de investigação, fui confrontada
com uma pergunta aberta, mutante, em permanente transformação, alimentada por vontades, paixões, alicerçada numa convicção desconhecida de desejar
responder a qual o lugar da experiência dos livros. Recentemente percebi que a
resposta completa implica a descoberta da pergunta, que continuo a descobrir.
Irei apresentar duas situações onde as experiências do livro tomaram lugar
no âmbito do processo de investigação em educação artística.
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Era uma vez, e outras mais
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No âmbito do doutoramento, realizei um encontro com as orientadoras no
sentido de aferir qual o propósito mais indicado para estar na residência. Foi
consensual que o indicado seria desenhar o alinhamento da proposta de investigação, uma vez que algumas mudanças tinham surgido, nomeadamente o
grupo alvo de investigação e o objeto principal.
Os participantes foram distribuídos por grupos com um mentor convidado,
e no meu grupo estava; Fernando Hernández-Hernández, e outros participantes na área do cinema, psicologia e pedagogia, curadoria educativa, artista-professor. Neste grupo apresentei o livro Eu Espero, de Davide Cali e Serge Bloch,
retratando a pesquisa situacional do meu trabalho, tendo como objetivo nutrir e
desvendar o feelrouge da experiência, que se ia desenrolando a partir de um novelo de linha vermelha e laranja entrelaçada (Figura 1) que havia previamente
adquirido numa loja Indiana em Lisboa.
A forma retangular deste livro, que me foi recomendado e emprestado por
uma colega do doutoramento, em Lisboa, serviu de molde para o recorte do objeto livro que fui construindo ao longo da residência. À noite iniciei o processo
escrita para possibilitar a documentação do olhar e do sentir. Durante o dia, na
luz brilhante das janelas da Escola Primária de Canedo onde estava a decorrer
a residência, fui alinhavando o fio entrelaçado ao objeto livro. Fui assistindo à
saída do fio da folha de papel com a precisão da agulha. Tracejando como se a linha se tornasse invisível, e simultaneamente visível. A linha varia a sua direção
e advém de um novelo anteriormente uma meada, um conjunto multilinear,
composto por linhas de diferente natureza (Deleuze, 2004).
O lugar das palavras evidenciou o seu corpo através da impressão digital em
formato de diário, que transcrevo:
Na cozinha a cor estava no perfil das gavetas, na linha de contorno da zona
frontal. Na mesa colocada em ilha no centro, flutuava a cor em fundo escuro,
acastanhado, quente. Esta ficou distribuída em todos os pratos brancos espessos, farripas densas encarnadas.
Os olhares desenham linhas de entendimento e questionamento. Porque
saboreia ele a refeição observando os outros? Que sente quando nos vê comer?
Como correspondemos ao seu desejo? Sem doces a magia apaga-se.
Antes, o branco e preto estendiam-se quadricularmente no chão e na parte
superior. Onde se tocam os escolhidos, então.
Sem acolhimento, naquele vazio destemido que só este grupo sabe apresentar, os corpos verticais aproximam-se e sorriem.
Contam-se histórias.
Revelam-se experiências.

Figura 1 ∙ Novelo e linha vermelha e laranja entrelaçadas.
Fonte: própria.
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6
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Deixa de existir vermelho.
A necessidade de desfragmentar presencia o espaço que inicia a ser conquistado, destemido, desventrado. Ajudas técnicas, ditas motivadoras.
Cai sobre a paisagem um manto translúcido, suave e refrescante.
O que nos faz mover para uma zona de desconforto?
A vontade de superar o estado inicial. Uma ambição pedagógica.
Os brasileiros trouxeram-nos esta leveza animada do entendimento da
pedagogia aplicada ao real, mostrando uma sinceridade natural na dádiva
e na partilha.
Em si, ninguém representa nada, sem conteúdo, leituras e memórias de
aprendizagens fazem-nos interpretar o que nos une.
Mas aqui, enquanto outros se ligam a máquinas para respirar, é a escolha
que nos marca. Seremos nós a desenhar as linhas de cor entre os pontos e ativar
um enredo energético. Aleatoriamente talvez se encontre a trajetória.
Entra a noite pelo dia. Vive-se.
Vejo pela estante do outro lado do edifício os corpos que se mexem na prática e experimentação. Antecedem o dia. Procuram a vontade.
Movimento no espaço. O negro ataca os corpos. Procuro durante a sessão
vestígios da cor, que me desperta a atenção (Figura 2). A escrita, o posicionamento da mão na folha da escrita.
O colóquio em torno de uma pergunta enquadradora.
O carácter performativo da manufatura do livro em branco. A dobra, o recorte, a sobreposição de planos e de encontros entre as superfícies ou entre linhas.
Quem é o outro? Quem é o autor? O outro sou eu e eu o outro. Desejo ser o
outro na participação e na construção da descoberta.
A vibração da experiência do livro, onde se mostra? Como se explora?
Porque me interessam os livros?
Qual é a minha sensação .....
Eu lembrei-me que usei livros portáteis para expressar ideias, informações,
coleções de coisas e fazer desenhos.
O livro é para mim como um animal de estimação.
Um mediador e um facilitador para me ajudar a expressar.
Melhor é, se o papel for usado, ou quando é capaz de promover o convite
para agir.
Os livros que estou a realizar são sem conteúdo.
Eles são projetados e fabricados para serem explorados por uma pessoa a
cada vez. Livros podem ser reproduzidos para caber em qualquer um.
Pergunta onde está arte na pesquisa?
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Figura 2 ∙ Elementos do grupo de trabalho da residência
da Winter School W 29. Fonte: própria.
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Resposta: onde não está?
Processo baseado em dinâmica de construção em atelier de artista, resultados finais com construção de livros.
Onde está a educação? Não sei. Talvez o ‘outro’ seja a educação, o alvo e o
campo de investigação-acção.
A definição da frase como o lugar da experiência do livro no espaço da
educação.
A construção de um livro, na medida que se sedimentam as narrativas.
Documentação em processo. Vida.
Cartografia do espaço. Todo o espaço tinha rouge (Figura 3).
A constatação que mudou ao terceiro dia, a razão da surpresa da contenção
para a libertação. Apresentei o livro. Ousei,
E dei uma página a cada para mexer, pensar, abri para a explicação que iria
fazer, e fiz. E trouxe. O livro foi apresentado como processo.
Depois, fui contar a quem me respondeu que dormia com um papel pequenino por baixo da almofada. Apresentei o livro como partilha. Quando o pegou,
viu um talismã.
Relembrou-se de uma construção modelar em flor, que uma amiga que estava a montar casa. Encontros felizes.
Foi este o resultado imediato da construção de uma narrativa de escrita diária, e o desenvolvimento em formato tridimensional um livro elegível HOOK-BOOK (Figura 4), que foi apresentado ao grupo na última sessão, seguindo o
convite do registo coletivo numa cartografia de investigação.
A manipulação do livro HOOK-BOOK permite o desdobramento da forma
em tríptico ou díptico, no eixo à volta das folhas, mapeado por um módulo comunicante marcado por uma linha entrelaçada laranja e encarnada, interrompida
na folha de papel sugerindo uma monocromia no virar da folha, que revela a lei
de um que se faz em dois, e depois se faz em quatro (Deleuze, 2004). Este livro
elegível pode usar-se abrindo as páginas ao acaso, começando onde se quiser, andar para a frente e voltar para atrás, para compor e decompor todas as diferentes
combinações (Munari, 1982). Cada página de um livro é um infinito, e cada livro
uma biblioteca por si. É neste processo que questiono como se poderá abordar o
desenvolvimento da investigação de doutoramento como um processo de observação-experimentação, com realizações faseadas independentemente do produto final. A constante procura da forma do objeto livro, coloca dificuldades enunciadas pelo rigor institucional do formato tese e suas caraterísticas. A vontade de
compreender e adaptar a necessidade do processo de construção/destruição da
investigação à não materialização além das palavras escritas repercute em mim
uma inquietude que se vai manifestando em construções objetais.
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Figura 3 ∙ Estantes à espera. Sala de acolhimento da Winter
School W29. Fonte: própria.

Figura 4 ∙ Livro sobre o que é a investigação:
HOOK BOOK. Fonte: própria.
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Practices of Research in Arts Education EPRAE 2018

O universo da estética apresentada no material de divulgação do evento despoletou em mim memórias e caminhos percorridos no âmbito do Mestrado que
realizei na Escócia. À proposta apresentada para o evento com o tema: o lugar
da experiência do livro na mediação artística, apresentei igualmente a sugestão
de poder expor os livros e cadernos com elementos da cartografia de investigação, continuando a colocar a questão verbalizada por Fernando Hernandez Arts
– based research: how can artistic and the educational entangle?
A comunicação que apresentei no Encontro EPRAE era composta de um livro manufaturado e original para cada participante e a ocupação de três vitrines
com material temático de investigação elaborado por mim.
O desdobramento do objeto livro, implica a planificação da forma tridimensional num único plano. Assim, o livro é construído e desmultiplicado a partir da
sua natureza espacial. O mapa é aberto e conectável em todas as suas dimensões,
desmontável, reversível, suscetível de receber constantes modificações. (Deleuze, 2004). A folha transforma-se em múltiplos planos, com entradas e saídas, recortes e dobras, numa sobreposição construtiva de superfícies que se intersectam
e manifestam numa lógica individual aguardando as anotações específicas na
obra. Neste livro mapa, intitulado de LAP_MAP (Figura 5), as dobras são reversíveis e sugere ao manipulador a possível continuação do vinco (vínculo) e do olhar,
numa peça totalizante entre todos os mapas-livros como lugares da representação da experiência, onde nele se imprime o conteúdo que permite a entrada no
outro mundo (Deleuze, 2004), inspirado no livro almanaque onde se representa
uma coleção de informação agrupada por uma ciclicidade temporal.
O mapeamento cartográfico da experiência do livro em tempo real pretende
materializar as memórias e as associações em rede que são estabelecidas através de imagens visuais e escritas. O conectivismo baseia-se na ideia de conexão
e sugere que os processos de aprendizagem e de compreensão se situam nas
ligações (Eça, 2004).
Neste encontro os participantes foram convidados a intervir no objeto-livro
em simultâneo. Surpreendentemente destaco a manipulação através da dobra
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Foi me sugerida a leitura e observação da obra de Lygia Clark, onde em Metamorfoses a “justaposição de dois planos define os limites entre os retângulos,
vemos surgir a linha orgânica. Esta ao fechar a forma geométrica, fecha-se sobre si mesma, conduzindo o artista a um beco sem saída.” (Andrade, 2003:55)
Ao meio uma marca que acolhe o remate do perfil da folha dobrada ao meio do
meio. A fenda da charneira do livro. Mas nada para ler. As folhas de papel de
cenário estão nuas.

Figura 5 ∙ Livro desenvolvido no âmbito do EPRAE:
LAP MAP. Fonte: própria.
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Figura 6 ∙ Composição com os livros de Ana Luísa Paz
e Odete Palaré. Fonte: própria.
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e da construção volumétrica, que resultou em barco, conjunto de peças esféricas e outras com recortes arredondados no LAP MAP. Em praticamente todas
as situações onde existiu a representação visual, tiveram em conta a apresentação e foram realizadas no mesmo espaço. No final pode recolher 15 livros num
total de cerca de 20 participantes (Figura 6).
As mensagens neles contidas aludem à “experiência física das coisas” através do corte, do rasgo, da dobra e da escrita, foi reportada uma fragilidade
na construção da peça em termos de estética de design, por um dos lados ser
mais forte graficamente que o outro. Os participantes reportaram ainda sobre
a importância do vazio através da ausência de papel, e para a criatividade da
originalidade de cada LAP MAP. Houve um livro que informa que “pode ser
confuso, mas é divertido”, reconhece que a “investigação pode ser esta exploração participativa”, e que questiona “o que se esconde por debaixo.... o que se
esquece com o que se põe por cima”.
Obrigada.
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Resumo: Este artigo centra-se numa expe-

Abstract: This article focuses on a teaching ex-

riência docente com futuras educadoras de
infância e professoras do primeiro ciclo, com
vista a aproximá-las das artes visuais, com as
quais se sentem geralmente pouco confiantes. Nele partilhamos dois desafios que lhes
lançámos, concluindo que, confrontarem-se
com os seus receios e envolverem-se no processo artístico contribuiu para que compreendessem melhor esta área do conhecimento
humano, descobrindo assim sentido(s) para a
sua aprendizagem nas escolas.
Palavras-chave: artes visuais / educação artística / educadoras de infância / professoras do
primeiro ciclo / formação de professores.

perience with preservice early childhood educators and primary teachers, in order to bring them
closer to the visual arts, with which they generally
feel less confident. In it, we share two assignments
that we have presented to them, concluding that,
confronting their fears and getting involved in
the artistic process has helped them to better
understand this area of human knowledge, thus
discovering meaning(s) for its learning in schools.
Keywords: visual arts / arts education / early
childhood educators / primary teachers / teacher
education.

135
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

“Desenho como uma criança
de 5 anos”: Traços e traumas
na formação de educadoras
de infância/professoras
do primeiro ciclo

Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

136

Introdução

Após cerca de uma década a trabalhar e investigar no âmbito da formação de
professores de artes visuais do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, tivemos recentemente o privilégio de começar a lecionar Artes Plásticas
II a futuras educadoras de infância e professoras do primeiro ciclo. Neste artigo, iremos contextualizar a experiência, evidenciando as características desta
“matéria humana” em particular, na sua maioria com receios e resistências a
esta “matéria de ensino”.
“Não sei desenhar.”, “Desenho como uma criança de 5 anos. “, “Desenho
como aqueles que irão ser os meus alunos.”, “Não tenho jeito, professora.”…
são algumas das expressões que ouvimos na primeira aula e procurámos contribuir para desconstruir e superar nas seguintes. Colocando-nos no lugar das
nossas formandas, questionamo-nos: Como envolver e motivar os alunos para
a aprendizagem de algo que a nós próprias nos mete medo? Como fazer aprender algo com o qual não nos sentimos à vontade? Como tornar familiar o que
não nos é? Como cativar para o que não nos cativou? Como acender a chama
que em nós próprias se apagou? Como fazer florescer uma vontade que em nós
próprias murchou? Eis algumas metáforas que caracterizam o sentimento de
desalento e/ou impotência que muitas partilham no que respeita à experiência
que viveram enquanto alunas de expressão plástica e educação visual, algo que
não sucede apenas no nosso país (Gatt & Karppinen, 2014), o que, naturalmente, se pode vir a traduzir numa atitude de evitamento, ou até mesmo desprezo,
por este campo, enquanto profissionais, como tem sido exposto em diversos estudos (Russell-Bowie, 2012).
(...) the pre-course questionnaire results clearly indicated that, for most students in
both universities, prior emotional experiences, particularly negative ones in arts and
crafts in primary and secondary school affect students’ attitudes, beliefs and emotions
toward arts and crafts courses in teacher education (Gatt & Karppinen, 2014:85).

Arts education research over the years has highlighted the situation of nonspecialist
preservice primary arts teachers as having little confidence in their own artistic ability
and their ability to teach the arts to children. (...) The Australian Senate Inquiry into
Arts Education (Senate Environment, Recreation, Communication and the Arts Reference Committee [SERCARC], 1995) reiterated what past and present reports had
found that ‘Generalist primary classroom teachers, because of their own poor arts experience at school, and inadequate teacher training, lack confidence to teach the arts.
As a result... there is a strong impulse to marginalise the arts in their teaching’ (p.49)
(Russell-Bowie, 2012:60).

1. O começo: receios e desafios

Quando, no final de janeiro de 2018, iniciámos as aulas de Artes Plásticas II com
duas turmas do 2º ano da Licenciatura em Ensino Básico, da Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, colocámos algumas perguntas com
o objetivo de conhecer as alunas e a sua relação (mais ou menos próxima) com a
“matéria” que iríamos trabalhar. Questionámo-las quanto à sua experiência escolar no âmbito das artes visuais, ao seu gosto por esta área e ainda sobre a pertinência da mesma nos graus de ensino em que pretendem vir a lecionar.
A maioria das alunas recordava ter sentido prazer nas atividades artísticas
realizadas durante a educação pré-escolar, assentes sobretudo na experimentação e manipulação de materiais, de forma mais livre ou direcionada para alguma temática festiva, mas confessava ter perdido o gosto pelas artes visuais
no decorrer do seu percurso escolar. Muitas alunas reconheciam mesmo ter
ganho pavor a desenhar por se considerarem inaptas. Curiosamente, quando
questionadas sobre o seu gosto pela pintura, ou por outras atividades mais plásticas, que não implicassem o traço, as alunas mostraram-se mais à vontade,
preferindo a mancha da pintura (que algumas interpretavam como a atividade de colorir) face ao rigor que associavam ao desenho, e elegendo a fotografia
como o meio de produção de imagens visuais com o qual se sentiam mais confortáveis no presente.
Finda a apresentação, e posto que muitas alunas partilhavam um “desgosto” em relação às artes plásticas, e especialmente ao desenho, que reconheciam resultar da sua “incapacidade” para se expressarem eficazmente por esta
via, desafiámo-las a refletir sobre os motivos que estariam subjacentes a essa
“realidade”, que pareciam encarar como inalterável. Após ouvirmos algumas
justificações assentes nas narrativas do génio, como “Eu não tenho jeito, professora!”, lançamos-lhe três questões: A partir de que momento é que começaram a “divorciar-se” das artes plásticas? Quanto tempo dedicaram a desenvolver atividades desta natureza durante o pré-escolar e durante o primeiro ciclo
(níveis de ensino onde pretendem vir a lecionar)? E, como foram ensinadas a
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Assim, assentes numa perspetiva social-reconstrutora da formação de professores (Zeichner, 1983; Grauer, 1997; Hernández, 2005), desenvolvemos estratégias que levaram as alunas a refletir sobre a influência das suas experiências (isto é, do modo como se relacionaram ao longo das suas vidas com as artes
visuais) nas (pré)conceções que hoje têm sobre esta “matéria” e o seu lugar na
educação, que irão condicionar as experiências que, por sua vez, proporcionarão aos seus alunos.
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desenhar? Isto é, que práticas foram desenvolvidas pelos seus professores para
que superassem as dificuldades, em relação ao desenho, que sentiram a partir
de determinado momento? Todas as alunas concluíram que o tempo que passavam a desenvolver este tipo de atividades durante o pré-escolar era substancialmente maior do que aquele que viriam a ter no primeiro ciclo, sendo que,
nesse período (normalmente, dos 6 aos 10 anos), a grande preocupação dos
professores era que aprendessem a ler, a escrever e a fazer contas, sendo o foco
e a exigência menores, no que respeitava, por exemplo, a conteúdos de estudo
do meio, e quase nulos no caso das artes plásticas. A este propósito, mencionámos a dissertação O lugar e o não lugar da Expressão Plástica / Artes Plásticas nos
projectos curriculares e nas acções dos educadores de infância (Oliveira, 2009), a
notícia ¿De qué sirve la asignatura de plástica? (Sis, 2012) e uma pequena comunicação de um dos seus autores, o biólogo e geneticista espanhol David Bueno,
para quem “es horrible limitar las horas de plástica, de música y de educación
física, porque son los aprendizajes más trasversales que hay”, pelo que defende
que “especialmente en primaria, también en secundaria, pero especialmente
en primaria, el resto de asignaturas deberían construirse en cima de la música,
de la plástica y de educación física”, porque através delas “estamos entrenando partes del cerebro que van a ser cruciales para leer, para sumar, para cualquier otra actividad intelectual”. Esta ideia é corroborada por Russell-Bowie
(2012:60), que apresenta vários estudos que o comprovam:
Engagement in the arts can also increase the attendance and attitudes to attendance of children at school (Dreezen, Aprial & Deasy, 1999; Uptis & Smithrim, 2003),
children’s performance in reading, verbal and general literacy skills (Bamford, 2006;
Butzlaff, 2001; Hetland & Winner, 2001; Hunter, 2005; Vaughan, Harris & Caldwell, 2011) as well as their mathematical achievement (Bamford, 2006; Catterall, Chapleau & Iwanga, 1999; Hetland & Winner, 2001).

Sobre o empenho dos professores na sua aprendizagem desta “matéria”, a
maioria das alunas não recorda qualquer envolvimento, quer dos professores
do primeiro ciclo, quer dos professores de educação visual dos anos seguintes,
até à entrada no ensino secundário, onde apenas duas alunas, das três turmas,
frequentaram artes visuais. Perante a questão: Será que teriam aprendido bem
a ler e a contar, se no primeiro ciclo tivessem dedicado tanto tempo a estas
atividades como a desenhar?, as alunas concluíram que era provável que não,
refletindo sobre o mito do génio ou do inatismo face a esta capacidade humana, subjacente às expressões que inicialmente utilizaram para justificar a sua
suposta “inabilidade”. Para fechar o debate e fomentar outras perspectivas,
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apresentámos o artigo El Área de «Didáctica de la Expresión Plástica»: entre la
búsqueda de reconocimiento, la diversidad de intereses, y la necesidad de afrontar
nuevos desafíos (Hernández, 2002). Perante a especificidade da aprendizagem
das artes plásticas, questionámo-las ainda quanto ao modo como iriam ajudar
as crianças a estabelecer uma relação mais próxima com esta área, contribuindo para prevenir ou superar possíveis dificuldades.
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2. Explorando as artes numa unidade ou projeto

O primeiro desafio apresentado às alunas foi a concepção de uma acção que
implicasse mobilizar conhecimentos e práticas no âmbito das artes visuais,
considerando as orientações para o pré-escolar (Silva et al, 2016) e o programa
do primeiro ciclo (DEB do ME, 2004). Partimos então de uma análise atenta e
crítica destes dois documentos, concluindo uma tendência mais experimental,
no primeiro ciclo, e um entendimento da arte como conhecimento específico,
no pré-escolar, que, curiosamente, sugere a aproximação das crianças a manifestações artísticas de diferentes épocas e do seu tempo, quer no contexto museológico, quer através do convívio com artistas, algo ausente no ciclo seguinte.
De seguida, as alunas organizaram-se em grupos e começaram a decidir que
temas, conteúdos, materiais e estratégicas iriam articular. Neste trabalho, embora fosse facultada uma estrutura na qual se deveriam basear, tiveram liberdade para escolher e conjugar os vários elementos, de modo a que emergissem,
sem qualquer condicionamento, as suas conceções de artes visuais e de como
devem ser aprendidas.
De um modo geral, as propostas foram surpreendentes. Assim, se algumas
consistiram em práticas como a exploração da cor e da textura numa actividade
sensorial com resultados efémeros (Figura 1), a representação de animais a partir do decalque das mãos e/ou dos pés ou a realização de carteiras com embalagens tetra pak, dentro do paradigma da auto-expressão ou da simples manualidade
(Acaso, 2009); outras propuseram a interpretação visual de um poema sobre o
dilema da escolha (Figura 2), a aproximação ao cinema de animação através do
conhecimento histórico e da elaboração de pequenos vídeos, ou ainda o desenvolvimento do pensamento divergente e crítico, assente na análise e recriação
de excertos de uma imagem, que só no final seria revelada, o que denota um entendimento das artes visuais como “cosa mentale” (Leonardo da Vinci, c. 1550),
enquadrando-se num paradigma formalista-cognitivo (Efland, 1979).
Independentemente dos resultados destes exercícios assumirem formas
mais ou menos estereotipadas, melhor ou pior conseguidas, a verdade é que estas
atividades proporcionaram um reencontro das alunas com o fazer e o pensar ar-
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Figura 1 ∙ Manipulação de materiais e exploração
da cor e da textura, a partir de pigmentos extraídos
de frutas e legumes, com resultados efémeros,
durante uma ação desenvolvida por um grupo
\de alunas, Escola Superior de Educação
do Instituto Politécnico de Lisboa, fevereiro
de 2018. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Interpretação visual dos versos “Não
sei se brinco, não sei se estudo / Se saio correndo,
ou fico tranquilo”, do poema Ou isto ou aquilo,
da autoria de Cecília Meireles (1964), através de
colagens, por um dos grupos de trabalho, durante
uma ação dinamizada por um grupo de alunas,
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico
de Lisboa, fevereiro de 2018. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Representação do corpo humano através
do desenho, sobre uma folha de papel colocada
na face oposta à superfície da mesa, durante uma
ação dinamizada por um grupo de alunas, Escola
Superior de Educação do Instituto Politécnico de
Lisboa, fevereiro de 2018. Fonte: própria.
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tístico, o retorno a um prazer outrora sentido, mas entretanto esquecido, a alegria
da experimentação e a inquietação da procura e, nalguns casos, a (re)conciliação
com a arte, numa dinâmica descontraída e sem julgamento, que contribuiu, se
não para superar, pelo menos para amenizar alguns receios e traumas.
Curiosamente, em cada turma, um dos grupos desafiou as colegas a confrontarem-se com a ação de desenhar, algo assumido, pela maioria e desde o
início, como aterrador. Um dos grupos partiu do desenho a pares, para a realização de máscaras que constituíssem retratos psicológicos, o outro grupo inverteu o lugar comum da observação e da representação, deslocando a ação para
o chão e os gestos para a face oposta à superfície da mesa, com o propósito de
fazer (re)pensar o corpo (Figura 3).
Ambas as atividades expuseram e evidenciaram as dificuldades das alunas
em relação ao desenho e a necessidade de uma aprendizagem orientada, como
nunca ou pouco experimentaram nos seus percursos escolares. Assim, e por solicitação sua, foram realizadas três sessões (uma teórica e duas práticas), dedicadas exclusivamente à aprendizagem do retrato. Na sessão teórica, as alunas
aproximaram-se de um entendimento do retrato ao longo da história e no presente, com vista à compreensão de sentido(s) para a sua aprendizagem. Nas sessões seguintes, as alunas realizaram retratos a pares, começando por se observar
demoradamente, descrever e listar as características dos seus rostos, para, só no
momento seguinte, se retratarem efetivamente, já não com o olhar, mas através
do desenho. Com este exercício, as alunas desenvolveram as suas capacidades
de observação, interpretação e representação, racionalizando previamente o que
haviam de “re-presentar”, isto é, apresentar de novo, tornar presente sob a sua
perspetiva, selecionando que elementos iriam omitir ou suavizar e que elementos iriam tornar mais relevantes ou acentuar (Massironi, 1983).
Ainda que não consideremos que o propósito do ensino-aprendizagem do
retrato, quer para as alunas, quer para aqueles que, por sua vez, irão ser os seus
alunos (no pré-escolar e no primeiro ciclo) seja necessariamente uma representação mimética do rosto, a verdade é que uma dinâmica desta natureza, complementada com uma abordagem compreensiva, pode fazer sentido nalguns
contextos ou momentos. Neste caso, poderá contribuir para aumentar ou reforçar a confiança e o conforto em relação ao desenho (das nossas alunas, futuras
educadoras e professoras) ou para passar de uma etapa mais expressiva e solta,
para uma outra, mais figurativa e racional, própria da exigência das crianças
(que serão seus alunos), a partir de determinado momento do seu desenvolvimento. Nesse sentido, este exercício contribuiu para compreender que nem
sempre a liberdade que encerra o “faz o que tu quiseres” é verdadeiramente

A autêntica criatividade é, sem dúvida, a actividade intelectual mais ampla e complexa, pelo que poderemos esperá-la no final do processo educativo e como fruto do
mesmo, mas não no seu começo, quando tudo ainda está por encontrar e fazer. Para
criar, o sujeito tem de dispor de um rico arsenal de materiais; e dificilmente os poderá
ter se, inicialmente, não os recebeu. Assim, a possibilidade do sujeito se encontrar a si
mesmo vem condicionada pela posse de uns dados iniciais (que terão de lhe ser dados),
os quais lhe permitirão orientar a sua procura (Cabanas, 2002:236-237).

3. Criação de um objeto: Ampliando e articulando referências

O segundo e último trabalho de Artes Plásticas II consiste na criação de um objeto simultaneamente artístico e pedagógico, que tenha como função a aprendizagem de algo a partir de um problema, formulado hipoteticamente por
crianças. Para tal, as alunas seguem uma metodologia de projeto, partindo de
uma questão que considerem pertinente para o universo daqueles que serão os
seus alunos, que desenvolvem e exploram num moodboard (ferramenta originalmente utilizada por designers), onde irão depositar e cruzar todas as referências artísticas e pedagógicas recolhidas.
Foi precisamente o entendimento de que só é possível criar algo partir do que
já se conhece, logo, de que quanto mais diversificadas fossem as referências das
alunas, maiores combinatórias poderiam criar em torno de um problema, que resultassem na materialização de um objeto, que nos levou a exigir uma recolha
séria de, por um lado, trabalhos artísticos, e, por outro lado, documentos pedagógicos de carácter científico. A dimensão artística incluiu não apenas obras de
arte, mas também referências da cultura visual (livros, jogos, desenhos animados), conforme proposto por Efland (2005) e Oliveira (2007), que abordassem a
questão em análise. Da dimensão pedagógica fizeram parte entrevistas a profissionais, notícias, livros, teses, entre outros, nos domínios da educação, psicologia
e/ou neurociência, que fundamentassem as opções didáticas do objeto.
À semelhança do primeiro trabalho, as alunas responderam com grande envolvimento ao desafio, colocando questões geralmente coerentes com as pro-
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“libertadora” (passe a redundância), uma vez que poderá resultar no sentimento de impotência e frustração, perante o confronto com a dificuldade de não ser
bem sucedido, por falta de conhecimento e de meios, sendo que os educadores
e professores têm um papel a assumir nestas circunstâncias. Esta compreensão encetou ainda o debate em torno do que é a criatividade e como podemos
fomentá-la, algo a ser explorado no trabalho seguinte: a criação de objetos artístico-pedagógicos.
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blemáticas com que as crianças se deparam no seu quotidiano [Como podemos
proteger os passarinhos? (Figura 4) Como nascem os bebés?] e adequadas às
fases do seu desenvolvimento [Porque sinto medo do escuro?].
Como exemplo mais detalhado (Figura 5), podemos mencionar que um dos
grupos imaginou que uma criança passara férias com os avós no Alentejo e ficara impressionada com o cante alentejano, sendo que, no regresso à escola,
ao partilhar a experiência com os colegas, um deles recordou a ida a uma casa
de fados e questionou-se: Porque é que o fado é tão triste?, o que constituiu uma
oportunidade para explorar um conceito tão complexo quanto o de património
imaterial (o fado) e, por oposição, o de património material (os lenços dos namorados, as bilhas e as navetes), objetos que fazem parte da identidade cultural, todas eles sobre uma temática comum: a saudade (sentimento transmitido
pelo fado) e o amor (de quem oferecia algo feito pelas próprias mãos). Para trabalhar esta questão, as alunas articularam objetos que evocam do património
material e imaterial, introduzindo-os em “gavetas” recortadas numa guitarra
portuguesa, construída em cartão. A este propósito, selecionaram poemas da
língua portuguesa e recorreram a livros e ilustrações infantis, a ser mobilizados
durante a ação com este objeto-guitarra, a partir do qual se explorou para além
das conceções de património, os sentimentos de amor e saudade.
Outras questões visaram a aprendizagem de conteúdos normalizados do
currículo do pré-escolar ou do 1º ciclo, como os cinco sentidos (Porque é que o
Miguel gosta de sopa e eu não?) ou a proporção e a roda dos alimentos (O que é
uma alimentação equilibrada? Em que se baseia uma alimentação saudável), a
maioria partiu de problemas que mobilizaram vários conhecimentos em torno
de temas pertinentes para as crianças, por vezes de carácter social [Cor da pele
de quem? (Figura 6)] ou Porque é que as mulheres recebem menos do que os
homens?) ou competências intra e interpessoais, como a empatia, geralmente
pouco exploradas [Amigo, o que é que tens? (Figura 7)], numa possível articulação com Educação para Cidadania, dentro de uma perspetiva construtivista
crítica da educação (Hernández, 2002), com vista à mudança social, a partir da
ação de cada professor com as crianças, desde a mais tenra idade, na escola.
Conclusão

Ao desafiarmos as alunas do 2º ano da Licenciatura em Ensino Básico da ESELx, por um lado, a conceberem ações pedagógicas que promovessem a aprendizagem das artes plásticas e, por outro lado, a criarem objetos que fossem simultaneamente artísticos e pedagógicos, contribuímos para uma aproximação
a este campo do conhecimento humano, numa dupla perspetiva, a de professo-
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Figura 4 ∙ Moodboard construído a partir da
questão: Como podemos proteger os passarinhos?,
concebido por um um grupo de alunas da turma 2º
D, Licenciatura em Ensino Básico, Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, maio de
2018. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Moodboard construído a partir
da questão: Porque é que o fado é tão triste?,
concebido por um um grupo de alunas da turma 2º
D, Licenciatura em Ensino Básico, Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, maio de
2018. Fonte: própria.
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Figura 6 ∙ Moodboard construído a partir
da questão: Cor de pele de quem?, concebido
por um um grupo de alunas da turma 2º C,
Licenciatura em Ensino Básico, Escola Superior
de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa,
maio de 2018. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Moodboard construído a partir
da questão: Amigo, o que é que tens?, concebido
por um um grupo de alunas da turma 2º C,
Licenciatura em Ensino Básico, Escola Superior
de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa,
maio de 2018. Fonte: própria.
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ras-autoras (de unidades didáticas que implicaram a mobilização de conteúdos
próprios das artes plásticas) e a de criadoras (que engrenaram num processo
artístico, com propósito pedagógico). Nesse sentido, embora numa fase inicial
as tenhamos deixado vivenciar as artes plásticas de modo mais livre, enquanto
assumiram o papel de alunas, das colegas que implementaram as ações; quer
no planeamento destas, quer ao nível da conceção dos objetos, facultámos referências diversificadas, contribuindo para que ampliassem o seu entendimento das artes plásticas, e introduzindo ainda as artes visuais e a cultura visual,
não só enquanto conteúdos, mas também enquanto meios potencializadores
de aprendizagem, numa abordagem educativa construtivista, assente numa
abordagem transdisciplinar que considerámos apropriada aos níveis de ensino
a que irão lecionar.
Ao longo desta experiência, apercebemo-nos de que as alunas, futuras educadoras de infância e professoras do 1º ciclo do ensino básico, embora revelem
dificuldades e receios em relação a esta área, estão muito recetivas a conhecê-la
melhor, fruírem da sua prática, compreenderem as suas potencialidades específicas e transversais a outros domínios, logo, a apreciarem-na e valorizarem-na
como relevante no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças que terão a responsabilidade de educar.
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Resumo: Este artigo apresenta um percurso no

Abstract: This article presents an interweaving

entrelaçamento entre pesquisa, extensão e ensino, na formação inicial de professores, para
a conceção e criação de materiais didáticos e
objetos de aprendizagem a serem utilizados no
Ensino de Artes Visuais, na Educação Básica. É
abordada a discussão sobre o conceito de material didático, na perspetiva de uma atuação
propositiva e de caráter participativo.
Palavras chave: material didático / objeto
propositor / objeto de aprendizagem poético
/ professor propositor / dispositivos sensíveis
para aprendizagem.

path through research, extended learning and
teaching at the teachers´ initial academic training stage for the conception and preparation of
didactic materials and learning objects to be used
in the Teaching of Visual Arts, in Basic Education.
The discussion concerning the meaning of didactic material is approached, in the perspective of a
propositional and participatory action.
Keywords: didactic material / proposer object /
poetic learning object / proposer teacher / sensitive
devices for learning.
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Introdução

O projeto de pesquisa intitulado “Criação de material didático como ato poético”, que faz parte de uma trajetória iniciada em 2009, tem foco investigativo
sobre a questão da produção, uso e avaliação de materiais didáticos ou objetos
de aprendizagem para o Ensino de Artes Visuais na Educação Básica. Desde o
início das atividades, a investigação se conduz num percurso de entrelaçamento entre pesquisa, extensão e ensino, na formação inicial de professores.
As ações se pautam pela busca e discussão de alguns conceitos que criam
parâmetros para a produção e fundamentam todo o trabalho. Pretende-se contribuir com as reflexões sobre como se opera a aprendizagem em Artes Visuais
a partir da utilização de materiais propositivos e interativos. Os conceitos de
objeto propositor, objeto propositor poético, professor propositor e dispositivos
sensíveis para a produção de experiências de aprendizagem são algumas das
balizas entre as quais nos movemos.
O trabalho e a reflexão a partir desses conceitos levaram à busca de referenciais artísticos, além dos referenciais teóricos, estabelecendo-se relações entre
produções artísticas que propõem uma experiência ao participante da obra e
materiais didáticos para o Ensino de Artes Visuais na Educação Básica.
1. Sobre o percurso investigativo

O atual projeto de pesquisa pretende aprofundar o estudo sobre produções artísticas em que se opera com a proposição de experiências para o público, buscando possibilidades para a criação de materiais a serem utilizados em situações de aprendizagem na disciplina de Ensino de Artes Visuais, na confluência
entre produções artísticas e proposições pedagógicas.
Tem-se em vista a intervenção poética sobre a construção de conhecimentos em artes visuais, pretendendo-se a proposição de modos diversos de aprender. Dessa forma, a pesquisa é também uma reflexão mais ampla sobre aprendizagem em arte, intermediada pela utilização de recursos didáticos poéticos.
A pesquisa, assim como já pretendeu o projeto anterior, visa apontar possibilidades para a inserção de novos recursos pedagógicos no contexto escolar ou
em outros espaços educativos, focando a ação do professor/propositor/pesquisador e a produção de situações de aprendizagem que possibilitem uma vivência aproximada àquilo que pode ser produzido em contato com obras artísticas
que propõem participação e ação do público.

O professor propositor não “dará aulas”, mas comporá e trilhará percursos de
aprendizagem com os aprendizes. E também criará materiais para participarem
do processo de aprender, de forma a que realizem a mediação entre arte, cultura e conhecimentos. É importante que o próprio professor viva experiências com
arte, para poder acompanhar e propor estes percursos junto aos aprendizes.
Ter experiências significativas com arte, fazer curadoria e criar ações mediadoras são desafios
colocados hoje para o professor. E quando o professor passa da figura que executa aulas de arte
para aquele que escolhe, arranja e media acervos artísticos com focos em conceitos e processos,
ele deixa de ser um professor que dá aulas de arte para ser um educador que propõe percursos
estéticos, poéticos, artísticos e educativos. [...]. Nesta conceção de aula de arte o professor é um
propositor de percursos (Utuari, 2012: 55-6).

Em outras palavras, pretende-se que a conceção e a produção de objetos de
aprendizagem ou material didático para Artes Visuais se abra à dimensão poética, levando a experiências de aprendizagem singulares e significativas — ou
mesmo pensadas como experiências artísticas de aprendizagem, já que situadas em terreno poético e tendo como objeto de estudo a produção artística.
Este projeto de pesquisa está entrelaçado a um projeto de extensão, criado
e em atuação desde 2012. Trata-se do Núcleo de criação de objetos de aprendizagem para artes visuais — NOA. O NOA tem o intuito de produzir materiais
educativos e jogos para o ensino de Artes Visuais, junto a educadores e outros
interessados em produzir e utilizar esse tipo de material e refletir sobre a importância da presença de materiais didáticos e objetos de aprendizagem em diversos contextos educativos, ligados às artes visuais.
A disciplina Laboratório de Construção de Material Didático faz parte do
currículo de Curso de Licenciatura em Artes Visuais, e pretende trabalhar com
a elaboração de projetos específicos para a construção de materiais didático-pedagógicos, visando a formação de professores para o Ensino de Artes Visuais
na Educação Básica. Tem como mote a compreensão de aspetos teóricos sobre
o desenvolvimento do ensino de arte, vinculados à prática, na elaboração de
projetos para a construção de materiais didático-pedagógicos. Propõe a discus-
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Lygia Clark nos alimenta com suas ideias em que a arte é propositora, nos convida a fluxos de
criação. Outros artistas também são propositores e nos apresentam a Arte não apenas como
oportunidade de contemplação e sim de interação. Ideias que nutrem a conceção de ensino artístico que propõem que o educador passa daquele que dá aulas de Arte, para um educador
que seja um professor propositor. [...]. Um professor propositor que compreenda o seu papel
de curador e mediador ao selecionar e apresentar patrimônios culturais históricos e contemporâneos aos alunos (Utuari, 2012:53).
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são de diferentes abordagens sobre o Ensino de Artes Visuais para subsidiar a
elaboração de projetos de aprendizagem com utilização de material didático.
Além de refletir sobre aspetos do trabalho escolar e educativo com artes
visuais, abordando conceções de aprendizagem e de ensino na área, os estudantes de graduação produzem materiais didáticos experimentais, com e sem
uso de tecnologias. Esses materiais, entendidos como objetos propositores, dimensionados a partir de uma perspetiva poética, são apresentados, utilizados
e avaliados, com o objetivo de que o processo de reflexão e elaboração sobre os
mesmos se estenda para além do trabalho na disciplina (Figura 1).
Muitos dos estudantes continuam reelaborando suas propostas no estágio supervisionado obrigatório e levam suas experiências e reflexões teóricas a respeito
das produções, para o Trabalho de Conclusão de Curso (Figura 2). Outros se dedicam mais intensivamente a esta pesquisa participando do grupo de extensão a ela
ligado ou atuando como bolsistas de iniciação científica junto ao projeto.
2. Conceitos (des)norteadores

O conceito de material didático, geralmente é tratado com uma abertura tal
que não nos permite aproximações com a ideia de um material especialmente
produzido, com características peculiares, com intenções orientadas no sentido de participar de situações de aprendizagem. As definições, em geral, tratam
do material didático como “qualquer coisa que ajude para facilitar a aprendizagem” de algum conhecimento (Tomlinson, 2004, apud Vilaça, 2009:4). Ou:
“qualquer coisa empregada por professores e alunos para facilitar a aprendizagem” (Salas, 2004, apud Vilaça, 2009:5).
Uma definição que se abre para tentar dar conta das funções que exerce um
material didático, é dada por Parcerisa Aran, conforme segue:
Os materiais didáticos, em geral, cumprem a função básica e essencial de mediação no processo
de ensino e aprendizagem, constituem-se em meio e instrumento através do qual o conhecimento
é organizado, estruturado e apresentado pelo professor ao aluno. Esta função geral [...] se desmembra em diversas funções específicas: inovadora, motivadora, estruturadora da realidade que
é apresentada, configuradora da relação do aluno com o conteúdo, controladora dos conteúdos
a ensinar, solicitadora de ação, comunicativa, formativa ou estritamente didática (Parcerisa
Aran, 1999 apud Trojan & Rodríguez, 2008: 55).

Loyola, referindo-se especificamente a materiais didáticos para a disciplina
de Ensino de Artes Visuais, aponta algumas características importantes. Conforme o autor, “o material didático para a Arte deve ser instigante e despertar
a curiosidade dos alunos, deve tocá-los esteticamente, no sentido de provocar
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Figura 1 ∙ Material didático criado por Diane Sbardelotto,
2014. Consiste em roupas não usuais para serem
experimentadas, vestidas pelos participantes. A experiência é
antecedida por um jogo de perguntas instigantes, apresentadas
através de fichas trabalhadas também com costuras. Produção
na disciplina de Laboratório de Construção de Material
Didático, de Curso de Licenciatura em Artes Visuais. Fonte:
arquivo pessoal.
Figura 2 ∙ Caixa Metamórfica, 2016. Lucas Lima Fontana.
Produção ligada ao Estágio de docência em Artes Visuais e
ao Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Artes
Visuais. Fonte: Fontana, 2016.
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estímulos e interesse em saber do que se trata, do que é feito, da possibilidade
de experimentá-lo e compreendê-lo, etc” (Loyola, 2010:1).
O autor discorre sobre a importância de os materiais apresentarem os conceitos, conteúdos e procedimentos ligados à produção contemporânea, à cultura visual, às experiências de vida do aluno e que permitam compreender diversos modos de produzir e pensar arte, de diversos contextos e tempos. E o
desejável é que cada material seja pensado e construído de acordo com aquilo
que estará presente como conteúdo, como ideia sobre arte ou cultura, como
questão problemática a ser desvendada. A conceção do material didático estará
vinculada a uma conceção de ensino de arte.
Se o professor vai pensar material didático para uma aula ou projeto sobre uma obra do artista
Hélio Oiticica, por exemplo, na qual o artista propõe experiências sensoriais ou de uso da cor com
intenção de intervenção no espaço e no ambiente não será, provavelmente, apenas a apresentação
de imagens no livro impresso que provocará nos alunos o desejo de “mergulho” nas proposições
estéticas do artista. É preciso ir além e pensar e abordar o espaço (Loyola, 2010:2).

Um dos principais conceitos norteadores de nosso trabalho, e que nos ajuda a pensar também numa concepção de aprendizagem em arte, é o de objeto
propositor, elaborado por Miriam Celeste Martins, com um grupo de pesquisa
sobre mediação cultural e curadoria educativa. Esse conceito aproxima a criação de material didático da forma de operar de alguns artistas, nos anos 60 e 70,
no Brasil, que inventaram uma arte participativa, propondo e oportunizando
a experiência no contato com a obra. Intencionava-se que esta fosse uma experiência transformadora, que proporcionasse uma vivência e interação entre
sujeitos. A obra passa a ser um acontecimento e os autores são todos os que participam da experiência. Lygia Clark é uma dessas artistas, que em determinado momento passa a se nominar de propositora. Daí surge o conceito de objeto
propositor, entendido como “suporte, aberto e múltiplo, para o desafio de promover encontros significativos com a arte e a cultura.” (Martins, 2005:94)
Utilizamos esse conceito como motivador para a produção de materiais que
tenham abertura para a criação imaginativa, a reflexão participativa e crítica e o
engajamento de cada um em seu próprio processo de aprender, com a consciência de que só será aprendido aquilo que se experimentar de forma ativa e prazerosa. Os materiais precisam propor algo a ser feito, experimentado, pensado e
sentido, criando memórias e afetos.
Um objeto propositor que proporcionou a experiência de aprender de forma lúdica, ativa e engajada, criando acontecimentos produtores de memórias afetivas, é
apresentado no trabalho de Rafaéli Knabach Andrade (2013) (Figura 3 e Figura 4).

Em conexão com as ideias de Gilles Deleuze e Félix Guattari (2007) sobre os agenciamentos maquínicos, apresentamos os Objetos de Aprendizagem Poéticos (OAP), como máquinas para construir territórios de subjetivação em contextos de educação. Trata-se da apropriação da conceção
de Objetos de Aprendizagem (OA), que aparece no começo do século XXI na literatura associada, por uma parte, ao uso de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na
educação, geralmente por pesquisadores do campo das média digitais, tecnologia e educação;
e por outra, ao discurso da denominada Economia da Aprendizagem (Learning Economy) (Fernández e Dias, 2015: 2).

Para estes pesquisadores, os OA, de acordo com o contexto em que surge
sua conceção, numa visão mecanicista e econômica da aprendizagem, “podem ser instrumentos de hegemonização na educação, enquanto os OAP
apontam processos de singularização que conduzem à pluralidade, ocupando o espaço conceitual da educação e da arte por caminhos invisibilizados”
(Idem). Quer dizer que:
Os OAP são, portanto, objetos especialmente pensados para reinventar e reconstruir conhecimento que continua a se transformar. Isso significa provocar novas formas de pensar e se relacionar
com os conhecimentos. Assim, pensar na construção de OAP já é, em si mesmo, um ato poético
que exige pensar nas dimensões em que acontece a experiência estética e pedagógica (Fernández
e Dias, 2015:9).

Outro modo de conceber os materiais didáticos nesta perspetiva, e em diálogo com as ideias até agora apresentadas, e que nos interessam em nossa investigação e produção, é a de dispositivos sensíveis para provocar experiências
de aprendizagem. Esta conceção de material didático ou pedagógico foi encontrada no Caderno do Professor de um material educativo produzido junto à exposição LUPA — Ensaios Audiovisuais, ocorrida em junho e julho de 2016, no
Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte, MG.
Elaborado pela equipe do Programa Educativo do museu, o material se
apresenta inserido no campo poético aberto pelas obras expostas, intencionan-
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Outro conceito ao qual chegamos a partir do desejo de atuar poeticamente na docência, é o conceito de Objetos de aprendizagem poéticos (OAP), com
referência em Tatiana Fernández e Belidson Dias. A proposta intenciona desterritorializar uma conceção de educação inserida na formação do conceito de
Objeto de aprendizagem — OA para virá-lo e transformá-lo em OAP. Este se posiciona em um território poético.
O aporte teórico desta visão transformada de Objeto de Aprendizagem é baseado no pensamento de Deleuze e Guattari sobre agenciamentos maquínicos:
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Figura 3 ∙ Passaporte Utopia, 2013. Rafaéli Knabach Andrade.
Mapa do jogo Caça ao tesouro Passaporte: o passaporte perdido
que abre as portas para a utopia. Produção ligada ao Estágio de
docência em Artes Visuais e ao Trabalho de Conclusão de Curso
de Licenciatura em Artes Visuais. A referência desse material é uma
produção artística (Passaporte de Ulisses, 2002, de Lenir de Miranda).
Fonte: Andrade, 2013.
Figura 4 ∙ Passaporte Utopia, 2013. Rafaéli Knabach Andrade.
Material do jogo Caça ao tesouro Passaporte — Enigma III, inserido
no espaço da escola. Produção ligada ao Estágio de docência em
Artes Visuais e ao Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em
Artes Visuais. Fonte: Andrade, 2013.

3. Produções artísticas para repensar proposições pedagógicas

Além dos referenciais teóricos que buscamos para embasar nossas criações e
reflexões, buscamos uma aproximação com algumas produções artísticas que
ativam a participação do público e que só existem nesta interação. Alguns trabalhos são concebidos como objetos propositores ou dispositivos sensíveis para
ativação de uma experiência — assim como já mencionado em relação a proposições de Lygia Clark.
Citamos como exemplo o trabalho intitulado Polvo, de 2000, de Michel
Groisman. Trata-se de um jogo de cartas a ser efetivamente jogado pelas pessoas que quiserem conhecer o trabalho. Diz o artista:
Você não vai mais saber quantos braços você tem, quantas pernas, o que é braço, o que é perna,
pois vai se transformar em um Polvo. Polvo é um jogo de cartas através do qual as pessoas se relacionam consigo mesmas e com os outros de modos diferentes. Os jogadores brincam de combinar
as cartas e reproduzir as combinações com o corpo. O baralho é constituído de 64 cartas de 16
tipos, produção industrial, impressão em PVC. (Groisman, s/d).

O jogo proposto envolve os participantes numa relação próxima, lúdica,
curiosa e provocadora de reflexões sobre o corpo, sobre si, sobre o outro. Há
intenções de produzir outro olhar sobre o corpo e suas relações, sobre o espaço
e sobre modos de convivência.
Outra proposta deste mesmo artista é a Máquina de desenhar, de 2008. “Com
a máquina de desenhar cada um experimenta o seu traçar conectado ao traçar do
outro. Ao final, o desenho sobre o papel registra a relação entre os participantes”
(Groismann, s/d). A Máquina de desenhar é um dispositivo de agenciamento coletivo, que provoca uma experiência única a cada vez que um grupo de pessoas a utiliza. É um suporte aberto que produz múltiplos resultados. Abre-se a um devir, é jogo
que envolve corpos, registros de movimentos, articulados e tensionados. Pode provocar reflexões a respeito de como se fazem os agenciamentos não programados,
por exemplo. Este modo de operar do artista, interessado em propor uma situação
vivencial, pode sugerir modos de construção de materiais para uso educativo.
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do aproximações com os trabalhos artísticos e suscitando abordagens diversas.
Busca “ativar a perceção, a observação, a livre interpretação e a conversa”. Pretende fazer ouvir “as diferentes vozes provocadas pela arte” (LUPA, 2016: 3).
Este material combina elementos diversos, com o intuito de ativar discussões,
potencializar diálogos e interações geradoras de sentido. Há imagens, perguntas e palavras entendidas como proposições ativadoras e questionadoras, que
se pretende que colaborem no contato e discussão com e sobre arte.
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Conclusão

Entende-se que, ao considerar o trabalho do professor propositor como ato poético e as experiências de aprendizagem como experimentações poéticas e singulares, a dimensão do pensamento utópico, presente no ato criativo, é também
atuante. Trabalhar com Ensino de Arte e criar materiais de trabalho poéticos e
propositivos, pressupõe criar brechas. Exige transpor concepções cristalizadas
historicamente e propor alternativas para o cotidiano escolar. Os materiais de
trabalho são tão importantes neste processo como o são os sujeitos envolvidos.
O pensamento de Ernst Bloch, pensador e propositor da utopia, é referência
para situar a reflexão e a produção num registro desviante, em relação a práticas
e pensamentos condicionados e condicionantes (Bloch, 2005).
Pretende-se, através dessa pesquisa e seus desdobramentos, contribuir para
o desenvolvimento de um pensamento crítico sobre esse relevante tema, ainda
pouco abordado no âmbito da pesquisa e do ensino em Artes Visuais, considerando-se a importância do uso de materiais didáticos na aprendizagem. Esse
trabalho visa qualificar a formação inicial de professores de Artes Visuais para
a Educação Básica.
Muito há, ainda, a ser feito neste campo de pesquisa e na prática docente,
no que diz respeito ao uso e, principalmente, à criação de materiais de trabalho
que sejam abertos e instiguem uma aproximação efetiva dos estudantes com a
produção poética — por isso defendemos a ideia de que estes materiais, em si
mesmos, sejam objetos propositores poéticos.
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Resumo: Desenvolvido no âmbito da Fábrica de
Projetos com o Agrupamento (TEIP) de escolas
de Marrazes em Leiria, foi desenhado em conjunto com 2 professoras e 40 alunos (entre os10
e os 18 anos) conta com a parceria da Sociedade
Filarmónica e Centro de Dia locais. Centra-se
nas questões da memória, migrações e identidade, procura a criação de uma identidade coletiva, representativa desta comunidade. Parte da
abordagem da obra de arte e do acervo das nossas
coleções e desenvolve-se entre o museu e a escola
num diálogo ativo, crítico e criativo.
Palavras-chave: identidade / memória /
comunidade / criação / criatividade.

Abstract: Developed within the scope of the Pro-

ject Factory with the TEIP group of Marrazes
shools in Leiria, was designed together with 2
teachers and 40 students (between 10 and 18
years old) with the partnership of the Philharmonic Society and the local Day Center. It focuses
on issues of memory, migration and identity, seeking to create a collective identity, representative
of this community. Engages with the approach to
the work of art and our collections and builds up
in the work between the museum and the school in
an active, critical and creative dialogue.
Keywords: identity / memory / community /
creation / creativity.

Este foi o convite lançado publicamente dentro da nossa programação do
serviço educativo e ao qual responderam duas professoras, uma de Educação Visual e uma Animadora Sociocultural, do Agrupamento de escolas de
Marrazes, em Leiria, inserido num contexto de Território Educativo de Intervenção Prioritária-TEIP. O seu objetivo era trabalhar de alguma forma a
multiculturalidade da escola, nascida num bairro de ex-colónias portuguesas e construída para receber quem voltava do ultramar, atualmente com
forte expressão marroquina, cabo verdiana e cigana, em que a arte fosse o
ponto de partida, envolve-se a comunidade e aposta-se nas questões da memória e identidade. Mantinham uma colaboração com o Centro de Dia local e também com a Sociedade Filarmónica, fazia então sentido envolve-los
neste projeto, dando continuidade a essa parceria e promovendo a transdisciplinaridade e o contato intergeracional. Interessava ainda poder envolver
outros professores de outras áreas.
As professoras estão ligadas a um clube de teatro e de fotografia a funcionar
dentro da escola e por esse motivo determinou-se que os alunos a selecionar
para o projeto seriam os envolvidos nestes clubes, os do Curso de Educação e
Formação de Cerâmica, e ainda alguns de 5º e 6º escolhidos de acordo com a
mais-valia que poderiam retirar em puderem estar neste processo e usufruírem
das pesquisas e trabalhos desenvolvidos.
Decidimos usar a dança como ferramenta, uma vez que o gabinete de mediação de conflitos da escola tem experimentado usar a música e a dança como
promotoras da resolução de atritos, com sucesso.
Ficou ainda definido que partiríamos da obra de arte e de visitas específicas ao nosso museu como base de trabalho e que usaríamos a música e a dança como processos de experimentação, pensamento e construção sobre a arte,
identidade, cultura e memórias.
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FÁBRICA DE PROJETOS
Sinopse: Tem uma ideia? Gostava de fazer um projeto com o Museu? Venha falar connosco! Queremos desenhar projetos a meias. Este ano estamos a preparar uma programação
em torno da ideia do cruzamento de culturas, das diásporas e das emigrações, e estamos a
apostar em projetos que nascem entre professores, alunos e o nosso museu. Gostávamos de
conversar mais, de encontrar projetos comuns, de desenhar em conjunto, de nos tornarmos
um verdadeiro ponto de encontro!
Traga as suas ideias, vamos criar juntos.
Este projeto destina-se a professores e educadores de infância ou outros mediadores.
Requer marcação de reunião prévia e avaliação das propostas de trabalho e da capacidade
de resposta do nosso museu.
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Como surgem os Guardiões de Memórias?
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Como objetivo último gostaríamos que destas ideias e processos nascesse um
resultado representativo da comunidade local, onde as suas histórias, origens
e memórias serão transformadas através da linguagem da arte e dos processos
artísticos e devolvidas à comunidade através de uma apresentação performativa
que se espera cheia de novas memórias impregnadas de uma renovada consciência do eu e do outro, o reforço positivo da interligação cultural e a promoção da
tolerância, respeito e amizade num processo inclusivo e participativo.
Como se desenvolve?

Após o desenho da linha estrutural do projeto, apresentada no ponto anterior,
convidámos os alunos a vir ao nosso museu, conversar sobre as ideias que tínhamos para este projeto de parceria, iniciar as atividades pensadas para eles e
pensar com eles como o desenvolver.
Aderiram muito bem, demonstrando curiosidade e vontade de participar.
Como primeiro desafio receberam uma caixa de papel que construímos para
cada um deles, feita para comunicação, onde deveriam guardar as memórias
de como cada participante chegou ao bairro dos Marrazes, qual a viagem que
fez, quais as histórias de família que estão envolvidas nessa viagem, e juntar
pequenos mapas que resumam os sonhos, expetativas e emoções associadas,
para além dos percursos das deslocações feitas.
Ainda no mesmo dia, e com o intuito de incluir a contribuição Sociedade
Filarmónica, com a qual alguns dos alunos frequentam aulas de música, no processo e criar pontes para uma possível experimentação de construção musical
por parte do grupo, experimentaram atividades ligadas à interpretação da obra
de arte através do som, uma explorando a relação entre som e imagem e criando uma composição sonora com o resumo de um percurso pelo museu e uma
outra em que se cria uma pequena composição musical explorando vários instrumentos e compondo com uma metodologia de orquestra.
Seguiram-se visitas que abordaram a matéria-prima das obras e de como os
processos e materiais são determinantes na nossa perceção das mesmas e que
como a escolha feita destes influencia o discurso do artista, abrindo possibilidades de explorar materiais ou técnicas forma diferenciada para obter resultados
e expressões diferentes. Concluiu-se com uma conversa sobre as experiências,
sensações e opiniões sobre o dia.
Num segundo momento de visita ao museu, para além de trazerem as caixas já com informações, objetos e emoções, pedimos-lhe que trouxessem um
objeto pessoal que estivesse associado às memórias de viagem até aos Marrazes ou que fosse muito importante nas suas vidas. Alguns decidiram mesmo
criar esses objetos, em cerâmica, para partilharem a importância que a sua re-
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Figura 1 ∙ Trabalho de participantes. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Trabalhos de participantes. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Trabalhos de participantes. Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Trabalhos de participantes. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Trabalhos de participantes. Fonte: própria.
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ligião — muçulmana tem na sua forma de estar na vida. Surgiram mesquitas e
outras representações.
Trabalharam técnicas de movimento, composição e performance explorando as obras de arte a partir do corpo e do movimento e também a construção de
histórias, narrativas múltiplas que nascem das pinturas e esculturas e se transformam em objetos/cenários com personagens, ações e aventuras. Fechámos
novamente o dia com uma conversa e partilha em que vamos recolhendo as
suas opiniões e ajustando as linhas orientadoras do projeto, pareceu-nos importante um outro momento de exploração da riqueza da diferença cultural e
da igualdade enquanto seres humanos.
Nasceu por isso um terceiro momento onde o tema foram as migrações e
cruzamentos, das obras de arte, das culturas e das pessoas, com visita no museu
seguida de debate com uma jornalista especializada em direitos humanos que
partilhou a sua experiência de estar num dos campos de refugiados na Grécia.
Avançámos depois para exercícios de movimento, corpo e espaço criando experiências de dança e performance que irão iniciar o trabalho de criação a desenvolver daqui em diante ao longo do projeto.
Em cada um dos momentos estiveram presentes os professores de música
da filarmónica e juntou-se a professora de cerâmica do curso CEF. Estes três
momentos de atividades foram espaçados no tempo, um momento por mês,
permitindo aos alunos, e professoras, terem ideias e trabalharem sobre os tópicos lançados e experiências realizadas. Isso permitiu que nascessem novos
trabalhos e novas ideias: os alunos de CEF, com o apoio e orientação da professora da disciplina de cerâmica, organizaram um momento de partilha dos
seus conhecimentos ensinado os colegas e os seniores do centro de dia local a
trabalhar a técnica da placa e aplicação de pintura na mesma, todos fizeram a
sua efígie como nas moedas antigas que viram no museu.
Desenvolveram os trabalhos das suas caixas de memórias, de acordo com
as orientações dadas para cada uma, fizeram um grande mural com as silhuetas
de todos os participantes do projeto e surgiram horas de almoço com música e
dança de várias partes do mundo, em que outros alunos da escola se envolvem e
em que o mote é demonstrar e ensinar a dançar, entre outros momentos espontâneos de partilha e cumplicidade.
Para uma maior interação com o centro de dia propusemos um momento de
contato e partilha em que visitaram o centro e cada um contou uma história a
partir dos seus objeto a um idoso, recebendo de volta histórias contadas pelos
objetos e memórias dos mais velhos.
Estava no momento de iniciar a segunda parte do projeto e começámos a
desenvolver trabalho com o grupo já no território da escola.
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Figura 6 ∙ Trabalhos de participantes. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Trabalhos de participantes. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Trabalhos de participantes. Fonte: própria.

Como se define?

Como um projeto transdisciplinar e intergeracional, que se apoia na música, dança e artes plásticas como ferramentas de trabalho e parte da obra de arte e das coleções de um museu para trabalhar temas como a multiculturalidade e a inclusão
usando a memória de pessoas, famílias e de toda uma comunidade trabalhando a
partir desta, guardando e preservando-a ao mesmo tempo que a transforma através da linguagem artística e a apresenta de novo a esta comunidade.
Este projeto tem sido um desafio criativo a cada passo e para todos os seus
participantes. Uma incessante procura de partilha, de conhecimento e de construção, de fazer com um resultado em aberto que se constrói a cada encontro.
Descobriram o museu como um espaço que podemos tomar como nosso,
onde se realizam descobertas e aprendizagens, que as obras de arte são múltiplas de interpretações e apropriações, que o som e o movimento também exis-
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Na primeira deslocação aos Marrazes levámos a expetativa e aquela sensação boa de voltar a estar com um grupo que se entrega de corpo e alma às propostas e fomos recebido por trabalhos dos alunos, que foram desenvolvendo
entre as visitas ao museu e nossa vinda, expostos pela escola.
Lançámos um mapa de ideias feito de palavras nossas e deles que resumissem
o que é ser para eles Guardiões de Memórias. Desse mapa partimos para dinâmicas
criativas de composição coreográfica para contarmos esta história de todos.
Estão programadas mais seis deslocações à escola para desenvolvimento da
performance. Esperamos ainda conseguir juntar uma música que reúna múltiplas sonoridades de culturas diferentes composta pelos alunos com apoio da
filarmónica.
A dinâmica gerada com as professoras e com os alunos é contagiante e os
processos estão sempre em mutação e transformação. Decidimos juntar os seniores ao trabalho performativo, contando as suas histórias em gestos e teatro
de imagens, incluímos solos propostos pelos alunos e danças partilhadas no
horário do almoço, criámos e compusemos em plena parceria de vontades e
decisões com quarenta alunos que couberam de forma espantosa num pequeno espaço da sala da biblioteca escolar onde juntos dançámos, sorrimos, partilhámos pensamentos e movimentos e criámos cumplicidades e o início de uma
coreografia em que todos têm voz.
Um dos intuitos deste projeto era o de poder devolver à comunidade esta
ideia que estamos a contruir dela, fez-nos sentido que houvesse uma apresentação pública do trabalho do grupo, e assim em poucos minutos ficou acordado
que seria no espaço público da cidade de Leiria num festival que costuma acontecer anualmente. Lá estaremos.
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Figura 9 ∙ Trabalhos de participantes. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Trabalhos de participantes. Fonte: própria.

“No 9º ano (este) apareceu-me uma viagem até um museu, foi um dos melhores
dias da minha vida.”
“Gostei muito da parte da música. Voltaria a repetir a experiência vezes sem
conta.”
“Este trabalho é único e diferente do que os que eu tenho feito.”
“Acho que o projeto “Guardiões de Memórias” me ajudou a entender que a
partir de algo simples podemos ter vários pontos de vista muitíssimo diferentes e
ajudou-me ainda a perceber que tudo tem uma explicação.”
“Estou a gostar do projeto, acho-o inovador, interessante e estou a gostar de
conhecer melhor o passado, bem como de fazer trabalhos. Gosto de estarmos
nisto em grupo e de nos ajudarmos uns aos outros, de aprender, de que interajam
connosco. E estou a gostar muito do facto de ir com amigos e ter com quem partilhar esta felicidade, de estar com idosos, de os ter conhecido melhor, de saber as
histórias deles, de poder saber o motivo de estarem aqui. Por estes motivos estou
a adorar o projeto.”
“Fomos visitar o museu e eu gostei, porque foi uma visita diferente, foi uma experiencia única. Dançamos, vimos peças de arte, libertamos a nossa imaginação.”
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tem num espaço expositivo, que todas as nossas ideias são válidas e passiveis de
serem incorporadas num processo de diálogo e de construção crítica de conhecimento, que o corpo é uma ferramenta viva e que das memórias se pode construir uma dança. Uma dança que conta muitas histórias, fala de várias culturas,
de diferentes tempos e que da identidade de muitos constrói uma nova.
Ser Guardiões de Memórias é preservar memórias de muitos tempos e de
muitas culturas, guardar tempos de família, de conversa, saber que somos
importantes uns para os outros, que conhecermos as nossas origens e as dos
outros é fundamental se nos queremos conhecer e guardar o que somos e que
a obra de arte e os processos artísticos são formas de ver o mundo e de poder
intervir nele.
Reforço que a adesão e empenho deste grupo de quarenta alunos, de idades
e turmas diferentes, tem sido extraordinária e com um entusiasmo que nos comove e contagia, e que a expetativa da apresentação pública é muito grande e
vista com orgulho.
Ainda falta muito trabalho pela frente mas que encaramos com otimismo e
uma expetativa feliz.
O impacto que o projeto teve no grupo foi muito forte, melhorou a integração, corrigiu comportamentos disruptivos, originou um reforço positivo da
identidade, melhorando a autoestima e autoconfiança, promoveu a tolerância,
inclusão e a amizade.
No âmbito de metodologia participativa em que o processo importa mais
que o resultado partilho como conclusão alguns dos pensamentos dos participantes e protagonistas:
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“O que mais gostei foi de dançar entre molduras e de imaginar que estamos a
andar dentro de gelatina, água fria, água quente, e etc…”
“Vimos objetos extraordinários, completamente incríveis e eu gosto de estar
lá, é um espaço sossegado.”
“Estou a adorar esta experiência. Ficamos a conhecer novos museus, exposições, escultores e alargamos horizontes.”
“Ir ao museu foi uma experiência única e especial porque fomos ver coisas
estranhas, novas, fantásticas, antigas, etc…Fizemos muitas atividades sobre o
nosso corpo.”
“Acho que posso ganhar conhecimento e enriquecer a minha cultura com o
projeto.”
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Resumo: O trabalho apresenta uma expe-

Abstract: This work presents an experience of

riência de oficinas pedagógicas para produção de fotografias e leitura de imagens.
O tema desenvolvido por este estudo foi a
produção fotográfica dos alunos da Escola
Municipal Rural de Ensino Fundamental da
Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema,
localizada na Floresta Amazônica, estado
do Acre, Brasil. O objetivo foi utilizar a fotografia como produção visual, despertando a
percepção crítica do mundo em que vivem e
sua cultura. A oficina pedagógica como metodologia estimulou os alunos a revelarem
o modo de vida extrativista da comunidade.
Palavras chave: Fotografias / Leitura de imagens / Cultura Extrativista / Oficina pedagógica.

pedagogical workshops for the photographs production and image reading. The theme developed
by this study was the photographic production
by the students of the Rural Municipal School of
Primary Education of the Extractivist Reserve of
Cazumbá-Iracema, in the Amazonian Forest of
State of Acre, in Brazil. The objective was the use
of photography as visual production, wakening
the critical perception of the world in which they
live and of their culture. The use of pedagogical
workshop as methodology allowed the students to
reveal the extractive way of life of the community.
Keywords: Photography / Image reading / Extractive culture / Pedagogical workshop.
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A linguagem fotográfica
como recurso pedagógico
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Introdução

Reservas Extrativistas (Resex) são Unidades de Conservação (UC) ambientais
e regidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). São utilizadas por populações tradicionais que vivem no local. O Decreto nº 98897,
de 30 de janeiro de 1990, no seu Art. 1º define que “Reservas Extrativistas são
espaços territoriais destinados à exploração autossustentável” (Brasil, 1990).
A Resex (Reserva Extrativista) do Cazumbá-Iracema se localiza na Floresta
Amazônica, estado do Acre, e possui uma área de 751 mil hectares. Nela vivem
cerca de 1,3 mil pessoas, que procuram manter sua identidade cultural e história carregadas de lutas e conquistas sociais. A luta por permanecer e sustentar-se na floresta teve sua origem na história do seringueiro e líder sindical Chico
Mendes (1944 — 1988).
Como forma de retratar a dimensão dos valores culturais dos moradores dessa Resex, bem como sua identidade extrativista, foram desenvolvidas oficinas pedagógicas na comunidade visando a produção de fotografias que pudessem revelar como essas pessoas vivem, proporcionando uma discussão reflexiva sobre as
questões sociais ali presentes. A fotografia é considerada uma linguagem artística:
a arte, como área do conhecimento humano, abarca um amplo espectro de expressões
e manifestações. Constitui um elo privilegiado entre o homem e o seu mundo, proporcionando, assim, uma renovação, na qual passado e presente se unem (Stori, 2003:15).

Dessa forma, o processo fotográfico desenvolvido com os alunos dessa reserva foi um prazeroso percurso de (re)descobertas e (re)aproximações com a
suas heranças culturais extrativistas.
A leitura das imagens proporcionou o resgate e valorização do modo de vida
tradicional dessa população. A arte-educadora Rosana Medeiros afirma que
“ler uma imagem é o que fazemos ao refletir sobre aquilo que estamos vendo,
é relacionar o conteúdo da imagem com o contexto no qual estamos inseridos”
(Medeiros, 2010:286). E, segundo Martins “certos saberes, habilidades e sensibilidades só são experimentados inventivamente quando feitos nas linguagens
artísticas” (Martins, 2010:192).
1. Metodologia

As atividades, objeto deste estudo, foram realizadas durante o ano 2017 na forma de oficinas pedagógicas. Foi proposto aos alunos do ensino fundamental e
médio que desejassem participar das oficinas criativas a produção de imagens
fotográficas contando sua história, seu modo de vida na floresta, revelando características de sua identidade cultural (Figura 1).
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Figura 1 ∙ Produção de imagem fotográfica,
2017. Fonte: própria
Figura 2 ∙ Despertar de mais um dia,
2017. Fonte: Aluno 1.
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Figura 3 ∙ Estesia fotográfica. 2017.
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Jundiá amarelo, 2017.
Fonte: Aluno 2.

quanto mais as crianças tiverem possibilidade de contato e reflexão a partir de diversificadas imagens, mais preparadas elas estarão para olhar criticamente para o
mundo (Medeiros, 2010: 286).

Para muitos alunos foi a primeira vez que tiveram contato com a fotografia. Puderam experimentar e perceber seus elementos constitutivos e a possibilidade de mostrar a vida ao redor, numa representação estética resultante do
processo de criação/construção do mundo próximo, valorizando os cenários do
entorno. Constituiu-se como grande estímulo natural à sensibilidade humana
por meio da imagem construída, de forma a captar o olhar contemplador, despertando assim, o estado de estesia. Martins afirma:
Estesia apresenta-se hoje em aliança com a palavra estética, tendo origem no grego aisthesis, que significa basicamente a capacidade sensível do ser humano para
perceber e organizar os estímulos que lhe alcançam o corpo (...) Seu contrário, a
“anestesia”, é a negação do sensível, a impossibilidade ou a incapacidade de sentir
(Martins, 2010:23).

Nas primeiras fotos apresentadas aos moradores da Resex ficou evidente
que provocaram a estesia dos moradores. Muitos perguntavam se aquelas imagens eram mesmo da reserva, numa estranha e positiva perplexidade. Puderam
contemplar muitas belezas que já conheciam na realidade, agora expressas nas
fotografias (Figura 3).
As oficinas propunham metodologias participativas, que levam em consideração os saberes de todos aqueles implicados na construção deste conhecimento.
O processo de aprendizagem teve como foco a busca por coisas que dão prazer e
significado ao cotidiano, de maneira que puderam aumentar a força e potência

175
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

A primeira parte foi teórica, sendo oferecido aos alunos alguns conhecimentos simples e básicos sobre a linguagem visual da fotografia como composição,
regra dos terços, enquadramentos e luzes. Foi uma preparação para que cada
um pudesse produzir imagens significativas.
Em seguida ocorreram algumas semanas de desenvolvimento das atividades práticas para a produção das fotografias. Durante o ato fotográfico, os alunos foram motivados a despertarem especialmente sua percepção, memórias e
criatividade (Figura 2).
Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer fotos produzidas ao longo de
cinco anos de visitas a Resex (2012-2017) por Vasconcelos (autora) e Matsuchita
(acervo particular dos fotógrafos) que foram expostas e analisadas pelo grupo,
sendo uma fonte de inspiração à produção autoral de cada um. Para Medeiros,
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para fotografarem e apresentarem suas imagens cheios de contentamento.
2. A cultura extrativista revelada na produção fotográfica dos alunos

Muitos temas sobre o modo de vida local surgiram, pois realizaram a captura das
imagens dentro do contexto da reserva extrativista. Fotografaram a processo de
fazer a farinha de mandioca, as técnicas de pesca, as paisagens da Floresta Amazônica, o dia-a-dia na escola, suas famílias, os rios como fonte de vida e beleza.
As fotos foram tiradas e apresentadas ao grupo, todos tiveram a oportunidade de falar sobre elas, seus sentimentos e percepções. Apresentamos algumas
imagens produzidas pelos alunos, não identificados para preservar o anonimato, em que podemos observar os aspectos culturais presentes nas fotografias,
que os permitiu estabelecer maior aprofundamento e diálogo no contexto cultural e pessoal.
O tema mais fotografado e que despertou grande interesse dos alunos foi a
pesca. Vale destacar que essa atividade é uma das mais coletivas: as famílias se
reúnem no rio para realização dessa prática que envolve o lazer, tradição, coragem e conhecimento. A diversidade de peixes na região é muito grande (Figura
4). Os pescadores utilizam tarrafas e malhadeiras, que são linhas de nylon trançadas por eles mesmos.
Existe, ainda, uma forma bem exclusiva e característica de pesca local, que
é o visgo ou bicheiro, que consiste no uso de um aparato formado por um grande
anzol preso num pedaço de madeira e amarrado numa corda. Dessa forma, o
pescador mergulha com esse instrumento e, submerso tateia os peixes que estão próximos ou sob os balseiros (troncos e galhos flutuantes) nas águas escuras
e turvas do rio. Ao perceber o peixe, ele o visga, que é o ato de enfiar no peixe o
visgo ou bicheiro. O peixe luta e tenta escapar, mas acaba sendo puxado à superfície pela corda amarrada no bicheiro (Figura 5).
Outra atividade muito desenvolvida é produção de farinha de mandioca. É
uma ação que também envolve toda a família e das mais tradicionais na reserva. Ocorre o ano todo, representando a maior parte da renda familiar. Existem
muitas etapas no processo de produção da farinha de mandioca: a preparação
do solo, o plantio durante o ano inteiro, a colheita, além do preparo da mandioca para consumo que consiste em descascar (Figura 6), lavar, cortar, ralar,
prensar, peneirar, chegando a uma base preparatória para a torrefação.
Durante a torrefação (Figura 7) alguns extrativistas inovam, acrescentando
elementos como castanha-do-Brasil, coco e condimentos.
A vivência fotográfica desenvolvida com os alunos foi um processo que desen-
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Figura 5 ∙ Peixes pescados por bicheiro/visgo,
2017. Fonte: Aluno 3.
Figura 6 ∙ Retirando a casta da mandioca.
Autor: Aluno 5. Ano 2017
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Figura 7 ∙ Torrando a farinha-de-mandioca, 2017.
Fonte: Aluno 6.
Figura 8 ∙ Espaço de ação educativa na escola de
Cazumbá-Iracema, 2017. Fonte: Aluno 11.
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cadeou novas ações educativas além daquelas normalmente realizadas, valorizando os espaços culturais estabelecidos para leitura e aprendizagem (Figura 8).
Para Medeiros,

3. A comunidade acolhe as oficinas de fotografia

As oficinas proporcionaram um rico espaço de manifestações estéticas e aprendizagens mútuas, pois a comunidade demonstrou interesse e desejo de se envolver com a linguagem fotográfica. Martins nos confirma que “as produções
artísticas são ficções reveladoras, criadas pelos sentidos, imaginação, percepção, sentimento, pensamento e memória simbólica do ser humano” (Martins,
2010:22). Essa ideia é o que fez despertar o envolvimento da comunidade para
fotografar e revelar suas produções.
Fotografar o entorno permitiu a valorização da cultura e identidade da comunidade, por meio da percepção vivenciada e narrativas visuais da fotografia.
Segundo Rosana Gonçalves da Silva,
a formação humana deve ser aquela que incorpore uma visão amorosa da vida e que
regenere nossa capacidade de compreender que o conhecimento se tece em suas complexas relações de forma contextualizada e interligada. A formação humana capaz
de construir um humanismo, que não acolhe a prepotência de dominar o universo,
mas estabelece a solidariedade entre humanos, todas as formas de vida e as forças
cósmicas — máquinas vivas de todo processo de autocriação do universo (2016:337).

A construção de visualidades, neste caso elaborada em fotografias, provocaram um mundo de sentimentos, impressões sobre o que o meio ambiente
representa para o ser humano e a importância de se preservar a natureza. No
Acre existe uma grande diversidade de animais que vivem e são preservados na
floresta (Figura 9). Eles chamam muito a atenção de pesquisadores e da comunidade em geral. Ao restabelecer a integração com os ambientes naturais, no
entanto, o ser humano encontra muito mais do que a garantia de sobrevivência,
pode encontrar equilíbrio interior e respeito aos seres vivos.
Segundo Stori,
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a imagem poderá possibilitar aos alunos um momento de reflexão sobre esses artefatos
culturais, uma vez que as imagens nos ensinam mesmo que, num primeiro momento,
nós não percebamos esses ensinamentos (Medeiros, 2010: 286).
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Figura 9 ∙ Bicho preguiça, 2017. Fonte: Aluno 9.
Figura 10 ∙ Paisagem de Cazumbá-Iracema,
2017. Fonte: Aluno 10.
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o ser humano é naturalmente multifacetado, constituindo-se num todo que inclui os
aspectos cognitivos, emocionais e sociais, voltamo-nos para a busca da efetiva integração de ambientes (Stori, 2003:11).

As imagens fotográficas registraram também a intervenção social no ambiente habitado (Figura 10).
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Conclusão

Durante as oficinas foi possível perceber que os alunos estabeleceram uma boa
circulação de informações, troca de experiências, ampliando as esferas de diálogo, descobertas, aprendizados e a compreensão das imagens apresentadas
por eles e pelos colegas.
Foram levados a refletir sobre seu modo de vida, surgindo assim, transformações no modo de ver sua cultura, valorizando mais as atividades extrativistas e estabelecendo maior abertura para à comunicação.
Espera-se que este estudo inspire reflexões sobre os conhecimentos que
emergem das práticas cotidianas, vislumbrando outras possibilidades de ação
educativa com oficinas pedagógicas voltadas às linguagens artísticas.
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Resumen: Desde el principio de mi labor do-

Abstract: From the beginning of my teaching

cente me pregunto cómo introducir, en una estructura tan reglamentada como la educación
secundaria obligatoria, las prácticas artísticas
contemporáneas y concretamente la acción. Se
propuso hacer una acción individual, otra por
parejas o tríos, y otra acción colectiva con todo
el grupo: ¿soy parte de la naturaleza?
Palabras clave: Performance / acción / educación secundaria.

I wonder how to introduce, in a structure as
regulated as compulsory secondary education,
contemporary artistic practices and specifically
action /performance. It was proposed to do an
individual action, another in pairs or trios, and
another collective action with the whole group.
The starting question: Am I part of nature?
Keywords: Performance / action / high school
education.

La realidad en la que estoy

Realicé mi primera acción por las calles de la ciudad alemana de Hamburgo en
1997 y en 2002 empecé a dar clases como profesora del departamento de dibujo
en distintos institutos de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid. Al
principio estas dos realidades funcionaban paralelamente, pero con el paso del
tiempo se han ido conectando más y más, hasta llegar en ocasiones a ser una
misma cosa.
Desde el principio de mi labor docente me pregunto cómo introducir, en
una estructura tan reglamentada como la educación secundaria obligatoria, las
prácticas artísticas contemporáneas y concretamente la acción.
Resulta muy difícil ver la rendija de acceso para una práctica que por definición es antinormativa, dentro de una realidad tan estandarizada y pensada
para modelar los comportamientos y los pensamientos, establecer las formas
de relación entre las personas según las normas políticas y morales de lo establecido. Cuando hablamos de la educación, no nos referimos solo a una serie
de asignaturas que el alumnado habrá de asimilar; también hablamos de actitudes, criterios y emociones que se desarrollarán a lo largo de este periodo. Por
esta razón hay que generar dinámicas de aprendizaje encaminadas a evitar que
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¿Cómo podemos introducir las prácticas artísticas contemporáneas en la educación reglada no universitaria? Sin duda, moldear la legislación vigente, las
programaciones y la mentalidad de los centros educativos, para hacerle un hueco a otras prácticas educativas con las que aprender utilizando las herramientas
del arte contemporáneo, es un gran reto. Estas nuevas formas de hacer y entender el hecho artístico, se convierten en dispositivos de una enorme importancia
a la hora de transmitir valores útiles para la vida y la realidad de nuestros días y
para aquélla a la que en un futuro cercano tendrá en enfrentarse el alumnado.
Las personas que se hallan actualmente en su etapa de crecimiento y aprendizaje, necesitan más que nunca adquirir habilidades que les permitan entender las complejas experiencias de la vida contemporánea.
Las enseñanzas artísticas, y concretamente el arte de acción, son una excelente herramienta para generar un espacio y un tiempo en el que descubrir, desarrollar y fortalecer las cualidades del alumnado. Y a través de la experiencia,
enseñarles a visualizar nuevas formas de vida en las que su identidad y deseos
puedan formar parte esencial en la construcción y la gestión de la realidad, de
tal manera que comprendan su responsabilidad en el diseño y empoderamiento de sus vidas.
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Figura 1 ∙ Negociando la acción colectiva. 28 de
noviembre 2017. Fuente: Propia.
Figura 2 ∙ Acción por tríos. 28 de noviembre 2017.
Fuente: Propia.
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Figura 3 ∙ Acción individual. 5
diciembre 2017. Fuente: Propia.
Figura 4 ∙ Acción individual. 4
diciembre 2017. Fuente: Propia.
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la educación sea una herramienta de control que impide que los individuos se
independicen, tal como advertía Chomsky.
En una situación tan adversa, el reto es encontrar la forma de generar un espacio y unas relaciones educativas en las que se puedan imaginar, experimentar y pactar identidades y actitudes. Generar una realidad abierta y ambigua,
en la que nada esté cerrado, y en la que poder repensar y explorar otros planteamientos de posibles órdenes de la realidad, políticos, sociales y relacionales.
“¿Qué tipo de infraestructuras y servicios necesita la multitud para producir
más cooperación, más libertad, más autonomía, más creatividad, más alegría
colectiva?” (Expósito, 2012).
El alumnado se enfrenta al mundo de la globalización, las migraciones, el
colapso ecológico y la tecnología; deben estar preparados para vivir en una realidad que cambia rápidamente, por lo que se hace indispensable que su educación les prepare para esta situación poliédrica y dinámica, e integre la versatilidad emocional y actitudinal, tanto individual como grupal, para que logren
conformar su identidad y una comunidad basada en una red de afectos, resistente en lo colectivo y respetuosa con lo singular.
Ante una situación así, el cuerpo se convierte en el mejor lugar para el suceder.
Enseñanza y aprendizaje de la acción

Parece incoherente pretender transmitir una herramienta de conocimiento tan
abierta y libre como es la acción, dentro de un escenario tan planificado y predecible como es la educación secundaria obligatoria, pero son varias razones
las que hacen de la acción una potente herramienta educativa en este presente
que vivimos.
Para empezar, el arte de acción corta de raíz la jerarquía que se plantea en
el hecho educativo, y en la transmisión de conocimiento, tal cual se ha dado
siempre. El conocimiento es gestionado por las diferentes disciplinas del conocimiento, que lo han acotado en diferentes parcelas intelectuales en las que se
gestiona el saber de manera estanca. Dichas disciplinas se encargan asimismo
de decidir lo que es parte de ese conocimiento y lo que no, legitiman a los que
se encargarán de transmitirlo y deciden quien lo adquiere y quien no; deciden
qué y quiénes pertenecen a ese espacio artístico, intelectual o científico. En un
escenario así, ¿cómo encaja una práctica como el arte de acción, que afirma
que cualquiera puede realizarlo y que cualquier cosa es acción? De un plumazo se democratiza la práctica artística borrando cualquier jerarquía, no existen
expertos ni aprendices, todas las personas involucradas en esta forma de conocimiento se encuentran en igualdad ante una experiencia que todos vivirán
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juntos y en la que todos podrán, con lo que allí se proponga, errar o acertar, asumir o rechazar, integrar o abandonar.
Hay que pensar también en lo que significa que la educación se de en escenarios normativizados hasta la extenuación. Leyes, ordenamientos, programaciones, contenidos, pruebas, calificaciones… todo lo que tiene que ver con la adquisición de un conocimiento esta reglamentado. Incluso los lugares y objetos
relacionados con esta experiencia están estandarizados, llama la atención que
la arquitectura y el mobiliario de los centros de enseñanza sean iguales o muy
parecidos. “Las infraestructuras organizan una vida sin mundo, suspendida,
sacrificable, a merced de quien las gestiona.” (Comité invisible. 2015:95). Con
todo ello, uno no puede dejar de preguntarse si todo este ordenamiento existe
para que aflore la identidad de cada una de las personas que pasan por este periodo educativo, y con ello dotarlas de herramientas para vivir. O por el contrario, está planificado para modelar a las personas en una dirección que conviene
al orden que planifica la educación de esta manera.
Hay que añadir además que el arte de acción requiere de una actitud totalmente activa por parte de quien lo practica, no vale ser un mero receptor pasivo que asimila lo que recibe, como ocurre normalmente en una experiencia
educativa. La práctica de la acción no permite periodos lectivos al uso, en los
que el alumnado ya sabe como van a ser las cosas y lo que se espera de él. Hay
que abandonar una postura pasiva para entrar de lleno en una situación que te
pone en el ahora de manera radical, y te empuja a revisar tu relación con el espacio, el tiempo y lo que te rodea, implicando por igual al resto de las personas
que formen parte de esa experiencia, incluyendo al docente o a cualquier otra
persona. De esta manera, poniendo el foco de atención en el cuerpo, se puede
percibir el secuestro del presente y la programación externa del futuro, se produce el afloramiento de la subjetividad a través de la percepción de lo que nos
ocurre. Y con ello se toma conciencia de la necesidad de cuestionar la llamada
constante de unos deseos, que quizás hasta ese momento no se han percibido
como ajenos, y así se permite que surjan los propios desde nuestra singularidad, y desde la convivencia. Una acción propicia la experimentación con uno
mismo, con nuestro cuerpo, nuestra imagen, nuestras ideas y principios, nos
permite acceder a un lugar donde nunca hemos estado. Y aunque eso produzca
extrañamiento e inseguridad, también nos hace ver otras opciones, permitiéndonos percibir la libertad y el tiempo presente, y así poder cambiar actitudes,
emociones o pensamientos que construyan la realidad de otra manera.
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El trabajo de redistribución de las relaciones entre las cosas, las imágenes y las palabras (...) una manera de cambiar los modos de representación sensible, de variar los
marcos, las escalas y las velocidades de manera que se produzcan una nueva configuración de lo que es perceptible, decible y posible en un mundo común, una manera pues
de cambiar la distribución de las “competencias. (Ranciére, 2007)

Asimismo, hay que subrayar la importancia del grupo en estas experiencias.
El aprendizaje normalmente se entiende como una práctica individual, que
solo va a revertir en nosotros mismos y en nuestro futuro. Pero en una situación
como la que plantea una acción, se genera un sentimiento compuesto por muchas individualidades que encuentran un espacio común del que todos sienten
que forman parte. Las afinidades afectivas que surgen en una experiencia compartida, en la que se han negociado los tiempos y los espacios comunes, producen una red de afectos que se teje con el material más resistente que pueda
haber para producir comunidades fuertes, capaces de defender su singularidad
como grupo y la de todos sus integrantes.
¿Qué papel tiene el docente en todo esto? Parecería que ninguno pero, justamente por todo lo anteriormente expuesto, es el docente el encargado de provocar la experiencia, planteando sus premisas. Y dependiendo de su habilidad
para gestionar el ahora y la relación de todos los participantes con lo que ocurra,
tendrá mayor o menor acierto. La realidad es que el medio es tan hostil y las
estructuras tan férreas que, sin un docente que se comprometa a introducir esta
práctica en semejante escenario, sería imposible esperar que se diera de manera espontánea. Su responsabilidad es la de incitar y facilitar la experiencia,
buscar lugar y tiempo para que ocurra. Ha de ser capaz de generar una situación de confianza en la que una variedad de individualidades se sumen en un
todo creado por la experiencia que allí se dé, que rompa con las dinámicas de
la rutina para centrar la atención en el ocurrir, en el estar con nuestro cuerpo y
el de los demás. De tal forma que, sin haber explicado lo que es inexplicable, la
explicación y el entendimiento lleguen a través de lo vivido.
¿Así que no quieren asumir ninguna responsabilidad? Entonces también es un problema
de saber/conocimiento (knowledge; connaissance), de ignorancia/desconocimiento (misknowledge; méconnaissance) y de acuse de recibo/reconocimiento (acknowledgement; reconnaissance). Pero, ¿cómo impartir conocimiento en alguien que se niega a conocer? ¿Cómo
abrir los ojos? ¿Cómo desarmar las defensas, las protecciones, los estereotipos, la mala voluntad, las políticas de avestruz de quien no quiere saber? Es con esta pregunta siempre en mente
que Farocki considera el problema de toda su película. Es con esta pregunta en mente que su
mirada vuelve a la lente de la cámara y Farocki pasa a la acción. (Didi-Huberman, 2013:19)

Un ejemplo

Cuando propongo este tipo de experiencias intento aplicar estas tres estrategias:
— Variar la estructura espacial y/o arquitectónica del lugar donde ocurre.
— Romper con las jerarquías entre las personas participantes.
— Que lo que pase de una manera u otra este construido por todos los
que integren la experiencia.
Tres premisas que siempre tengo presentes, y que pongo en práctica en cada
ocasión, aunque sea por separado.
Un ejemplo práctico de esta metodología fue, durante este pasado curso, la
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Una herramienta de conocimiento tan potente no puede quedar fuera de las
enseñazas regladas, no puede ceñirse a experiencias puntuales en lugares de acceso restringido, normalmente reservado para pocos participantes. En esto también hay una responsabilidad por parte del docente, si entiende la educación como
uno de los pilares básicos en una sociedad igualitaria, en la que el acceso al conocimiento debe ser horizontal y universal. Sí es verdad que el espacio y tiempo dedicado a las enseñanzas artísticas en España, dentro de las enseñanzas oficiales es
cada vez más reducido. Esto no facilita en absoluto ningún margen de maniobra o
experimentación, es el docente el que habrá de crear las estrategias y maneras para
que este tipo de situaciones educativas ocurran. Deberá generar experiencias en
las que se facilite la toma de conciencia de lo planificado frente a lo espontáneo,
de lo ordenado frente a lo caótico, de lo real frente a lo imaginado. “Cuando nos
sumergimos en lo que vivimos, vemos, sentimos y percibimos. En todo ello hay
un método de conocimiento y una regla de acción.” (Comité invisible, 2015:15).
Estas experiencias pueden crear situaciones fallidas, en las que los alumnos no entiendan nada y lo vean todo como algo malogrado o inútil. Aunque
la realidad es que, en una práctica continuada, terminan por entender que esa
extrañeza, ese estar divagando o haciendo cosas que no tiene nada que ver con
lo que normalmente ha de hacerse en el aula, les ha llevado de una forma muy
natural a preguntarse por su relación con el entorno en el que transitan a diario,
a realizar conexiones de emociones y pensamientos que habían olvidado, o que
no habían tenido la ocasión de establecer. Es muy paradójico que, cuando la
educación se centra tanto en ser la preparación para una vida futura, haya que
recordar que para ese fin es imprescindible saber cómo vivir el ahora y no dejar
de ser consciente de ello. Reivindicar el ahora más radical para plantear el presente y construir el futuro.
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asistencia a la exposición antológica de la artista Esther Ferrer que programó el
Museo Nacional Reina Sofía. Visitamos esta exposición con un grupo de tercero
de la ESO que cursa la asignatura optativa de Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión. En la exposición había partituras de diferentes acciones para
ser interpretadas por los visitantes, y nosotros realizamos varias. Esto despertó
la curiosidad de los alumnos hacia el arte de acción, y por ello se planteó más
tarde en el instituto la realización de acciones. (figura 1)
Se propuso hacer una acción individual, otra por parejas o tríos, y otra acción colectiva con todo el grupo con estas tres premisas:
— A través de la acción debíamos plantearnos la siguiente pregunta:
¿soy parte de la naturaleza?
— En cuanto al espacio, se propuso trabajar en un huerto. Y para llevar
a cabo la acción valía cualquier cosa que hubiese en ese espacio.
— En cuanto al tiempo, se puso un límite de un minuto para las acciones individuales, y para las de parejas/tríos y un margen más amplio
para la colectiva.
Una vez establecidas estas pautas –relación con la naturaleza, espacio/huerto,
un minuto de tiempo–, todos comenzaron a buscar su forma de llevar a cabo estas
tres acciones, mi papel como docente se diluyó y el grupo comenzó a funcionar
con una dinámica propia. Se empezó a reflexionar sobre lo que se quería contar,
con respecto a ese lugar concreto, con ese tiempo y esas pautas, desde la singularidad de cada uno y las relaciones establecidas entre todos nosotros. A partir
de estas tres pautas se generó un ambiente de creación y trabajo en el que nos
convertimos en una entidad que se dispersaba en partículas individuales, se juntaba en pequeños corpúsculos o se unía en un solo cuerpo, para meditar, ya fuese
como unidad, pareja, trío o grupo, nuestra relación a esa situación. Una rama, un
montón de hojas, el viento entre los árboles, el sonido de los pájaros, unas rocas,
incluso la basura allí abandonada; cualquier cosa era susceptible de generar diálogos que nos ayudaran a entrar en sintonía con aquella situación, lo cual nos
permitió reflexionar, durante varios días, acerca de nuestra relación con la naturaleza de una forma práctica, teniendo como resultado acciones, en las que se
condensaron las experiencias que cada uno tuvo. (Figura 2, Figura 3 e Figura 4)
Concluyendo

El impulso y la energía requeridos para abrir un hueco espacio-temporal en esta
realidad educativa es proporcional al impulso y energía que impone su inercia
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diaria para evitar cualquier intrusión. Por tanto, es imprescindible huir de lo
espectacular y de pretender resultados brillantes para no consumirse en el intento. Puede que el éxito de esta labor resida en su capacidad para integrase en
el paisaje y pasar desapercibida. Me gusta mucho utilizar el símil del caballo de
Troya: llegar a ser aceptado como algo habitual, que no suscita sospecha ni hostilidad, aunque tus objetivos sean exactamente los contrarios a los del entorno
en el que nos queremos infiltrar.
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Resumo: Projeto desenvolvido com uma turma

Abstract: Project developed with a 6th grade class

do 6º ano, nas disciplinas de Educação Visual e
de Educação Tecnológica. Refletiu-se sobre-se
o meio ambiente, interligaram-se conteúdos
disciplinares, promoveram-se práticas de atividade expressiva, exploraram-se meios e matérias de representação, observaram-se obras de
arte, estimulou-se a imaginação.
Palavras-chave: áreas naturais protegidas /
animais / arte / criatividade.

in Visual Education and Technological Education. Environment reflections were made, contents
were related, works of art were studied, expression
practices were promoted, means and materials
of representation were explored, hence exploring
the imaginary.
Keywords: protected natural areas / animals
/ art / creativity.

1. Sala de aula e meio envolvente
1.1 Saberes curriculares, saberes transversais
e educação para a cidadania

A ação educativa “Asas das Serras e do Boquilobo” pretende estabelecer elos
de ligação entre as aprendizagens de sala de aula e o meio envolvente. O estabelecimento de ensino encontra-se inserido num município que contacta com
áreas naturais protegidas — o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
e a Reserva Natural do Paul do Boquilobo. Tendo em atenção esta localização
geográfica procurou-se dinamizar um projeto que desse a conhecer o património natural da região e alertasse os alunos para a importância da sua proteção.
O projeto foi alicerçado a partir da articulação de conteúdos das disciplinas
de EV e de ET. Na disciplina de EV foi dado destaque a saberes sobre Património / Domínio: Discurso. Tendo em atenção o foco do projeto foi dado realce

Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

Em Portugal o rasto de devastação dos incêndios ocorridos em outubro de 2017 perdura no nosso pensamento. Desapareceram florestas com memórias de reinados
longínquos, pessoas, animais e meios de subsistência. Às cicatrizes do fogo acrescentam-se os danos causados nos cursos de água, nomeadamente com as descargas poluentes lançadas ao rio Tejo. Estas ocorrências movimentaram a sociedade civil, intensificaram a discussão sobre questões relacionadas com o Ambiente
e deixaram os cidadãos mais alerta para os problemas que afetam a Natureza.
A nível local ou global assistimos, diariamente, a discussões promovidas por
entidades privadas e organismos internacionais sobre temáticas relacionadas
com sustentabilidade, diminuição de pluviosidade, recursos hídricos, fenómenos
atmosféricos extremos, espécies em vias de extinção, aquecimento global, etc.
A atualidade destes discursos e os acontecimentos recentes que afetaram
o território nacional motivaram a estruturação de um projeto que auxiliasse a
sensibilizar os alunos para a necessidade de terem uma voz ativa em ações de
proteção das espécies e do meio ambiente.
O projeto “Asas das Serras e do Boquilobo” teve como objeto de estudo o
conteúdo Património natural e foi desenvolvido com alunos do 6.º ano, nas
disciplinas de Educação Visual (EV) e de Educação Tecnológica (ET). A ação
pedagógica sugere a realização de representações de animais que povoam as
áreas naturais do município, onde a escola se insere. A persecução deste objetivo foi ativada pela observação de obras de arte, dando a conhecer diferentes
discursos visuais e contribuindo para incentivar os alunos a envolverem-se em
atividades exploratórias.
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a objetivos gerais cujas aprendizagens versam sobre: valor e identificação de
diferentes tipos de património; importância do património natural de cada
região, para a afirmação da identidade de cada uma (Ministério da Educação,
2012a: 9). A interligação com a disciplina de ET decorreu da aplicação de conteúdos sobre Materiais e Estrutura / Domínios: Técnica e Projeto. Dada a natureza das atividades foi atribuída mais importância a objetivos que remetem para
a interiorização de conhecimentos sobre: identificação de propriedades de materiais; função das estruturas; realização de estruturas considerando materiais
e processos de construção; desenvolvimento de ações e capacidades direcionadas para a realização de um objetivo; identificação de recursos e procura e
avaliação de soluções (Ministério da Educação, 2012b: 8-11).
O desenvolvimento do projeto educativo assenta na abordagem destes saberes mas é importante considerar as aprendizagens transversais respeitantes
a atitudes e valores de cidadania. Neste âmbito é essencial anotar que:
a Escola não se pode limitar a um mero espaço de transmissão de saberes académicos (…) tornando-se imperioso que se preocupe com a formação dos jovens enquanto
cidadãos de pleno direito, preparando-os para o exercício de uma cidadania ativa,
responsável e esclarecida face às problemáticas da sociedade civil (Direção-Geral da
Educação, 2017:7).

A educação ambiental é parte integrante da educação para a cidadania, a
qual prevê a formação pessoal e social dos alunos através da promoção de valores, atitudes e competências essenciais às exigências da sociedade atual.
Assim, e de acordo com o Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, sugere-se o incremento de projetos que dotem os alunos de conhecimentos para:
interpretar e avaliar a realidade envolvente, (…) sustentar posições e opções, competências (…) fundamentais para a participação ativa na tomada de decisões (…)
face aos efeitos das atividades humanas sobre o ambiente (Direção-Geral da Educação, 2017:7).

Estas noções encontram-se enunciadas na Lei de Bases do Sistema Educativo. Os princípios gerais do sistema educativo e os objetivos do ensino básico
apontam que a escola deve ajudar: ao desenvolvimento da personalidade, do caráter, da cidadania, proporcionando capacidades que auxiliem à reflexão consciente sobre valores estéticos, morais e cívicos; proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de cidadãos responsáveis e democraticamente intervenientes na vida comunitária (Lei n.º 46/86, 14 outubro: 3068-70).
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Figura 1 ∙ Estudo de um morcego. Desenho
a lápis de grafite. Trabalho de aluno do 6.º ano.
(2018). Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Estudo de uma garça. Desenho
a lápis de cor. Trabalho de aluno do 6.º ano.
(2018). Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Alunos a explorar diferentes materiais
durante o estudo de aves que povoam a Reserva Natural do Paul
do Boquilobo. Carvão e guache. Trabalhos de alunos
do 6.º ano. (2018). Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Alunos a explorar diferentes materiais durante
o estudo de aves que povoam a Reserva Natural do Paul do
Boquilobo. Carvão e guache. Trabalhos de alunos
do 6.º ano. (2018). Fonte: própria.
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Tendo por base estas considerações o projeto incluiu reflexões sobre: a importância de adotar comportamentos que contribuem para a preservação futura dos recursos naturais e da Biodiversidade; estabelecer interligação entre os
elementos da paisagem e a identidade local, identificar ameaças que afetam o
ambiente e feitos resultantes da produção excessiva de resíduos (Direção-Geral da Educação, 2017:17).

pesquisa e experimentação

As aprendizagens no domínio da linguagem visual assumiram relevância para
alcançar a ideia nuclear do projeto — sensibilizar os alunos para questões que
envolvem o meio ambiente. Esta intenção motivou a conceção de uma ação
pedagógica cujas linhas orientadoras privilegiam a interiorização de saberes
através da realização de atividades de investigação experimental e práticas de
expressão e criação visual. A concretização destes objetivos foi impulsionada
pela observação de obras de arte, através da qual foi ancorada a abordagem de
assuntos inerentes à perceção, representação e comunicação de ideias, materiais e meios de registo e foi importante para estimular a imaginação e para lançar desafios à turma.
A análise das obras e o contacto com múltiplas referências visuais e atividades são necessárias para auxiliar o aluno a adquirir um acervo interior de
elementos, entendido como unidades de um código linguístico essenciais à
construção das mensagens visuais. Na posse destes recursos o aluno tem ao seu
dispor mais informação que poderá utilizar e explorar em novas combinações,
ao desenvolver os seus registos plásticos. Vygotsky (2009:17-8) refere que a atividade da imaginação da criança será mais produtiva com a riqueza, a variedade da experiência acumulada e a abundância dos elementos que possui.
1.3 O projeto — fases de desenvolvimento

A ação educativa foi delineada considerando quatro fases, com ações complementares nas disciplinas de EV e de ET: (1) abordagem de conteúdos e pesquisa
de informação, (2) observação de obras de arte, (3) atividade prática, (4) reflexão sobre processos de trabalho e resultados alcançados.
1.3.1 EV — obser var, conhecer, desenhar

Na disciplina de EV depois de explicitadas as noções património, ambiente,
áreas naturais protegidas procedeu-se à pesquisa de informação sobre os parques em análise (caracterização sumária dos habitats e identificação da fauna).
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1.2 Sala de aula e obra de arte — espaço de aprendizagem,
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Figura 5 ∙ Entreajuda durante a fase de elaboração
das linhas de estrutura do morcego. Modelação com arame.
Trabalho de aluno do 6.º ano. (2018). Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Aluna a modelar arame para configurar
o pássaro. Trabalho de aluna do 6.º ano. (2018).
Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Aluno a revestir a estrutura do animal com gaze
engessada. Alunos do 6.º ano. (2018). Fonte: própria.

1.3.2 ET — elementos lineares: do projeto na folha
de papel às formas em volume

O desenvolvimento das representações tridimensionais foi materializado
na disciplina de ET. A modelação em arame foi feita a partir de projetos nos
quais os alunos haviam assinalado as principais linhas de estrutura, essenciais
à sustentação e à configuração dos animais. Durante esta fase de estudo a turma apresentava-se ansiosa por iniciar os trabalhos com arame. Mas, quando
houve oportunidade de manusear o novo material, o entusiasmo foi afetado
porque os alunos não conseguiram perceber como poderiam transpor os traçados lineares, dos desenhos, para formas com volume. Apesar de terem sido
demonstrados alguns procedimentos os mesmos tinham dificuldades na realização das formas — “isto não está igual ao desenho?”, “é muito difícil, não fica
seguro, está sempre a ficar enrolado e dobrado!” Perante os obstáculos foi feita
a exemplificação das ações a partir de um dos projetos, implementado trabalho
de pares e apontadas algumas estratégias que ajudavam a definir as formas pretendidas. A cooperação (Figura 5) foi importante para minimizar situações de
insucesso, superar constrangimentos e manter a dedicação às atividades. Durante o decorrer das aulas observou-se que os alunos ficaram mais autónomos
e, de um modo geral, melhoraram as capacidades de destreza na aplicação da
técnica de construção de volumes com arame (Figura 6).
1.3.3 A superfície das formas — espaço de invenção

A fase destinada ao revestimento das estruturas foi antecedida pela observação de imagens representativas de esculturas (por exemplo de: J. Vasconcelos, J.

199
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

A especificidade dos ecossistemas direcionou o projeto para o estudo de algumas espécies animais: populações de morcegos, existentes em grutas, e algumas aves que povoam as zonas aquáticas.
A fase de registo visual foi antecedida pela observação de imagens de obras
de arte (J. Resende, J. Pomar, P. Rego, P. Picasso) em que os autores desenvolveram representações de/com animais. A visualização destas obras teve como
intuito mostrar que existem diferentes modos de percecionar o meio, expressar
ideias e que cada artista procura encontrar uma linguagem que o identifica.
Após a contextualização do projeto foram realizados estudos gráficos dos
animais, com exploração de diferentes meios: lápis de grafite e lápis de cor (Figura 1 e Figura 2), sanguínea, carvão e guache (Figura 3 e Figura 4), tendo sido
abordadas noções sobre: perceção da forma; identificar particularidades dos
animais; simplificação; porporções, relação entre as partes e o todo.
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Figura 8 ∙ Aluno a revestir a estrutura do animal
com plasticina.
Figura 9 ∙ Aluna a explorar técnicas de pintura com
influência de processos de J. Pollock . Aluna do 6.º ano.
(2018). Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Aluna com trabalho final. Aluna do 6.º ano.
(2018). Fonte: própria.

Conclusão

A proteção do meio ambiente é uma responsabilidade individual e simultaneamente coletiva. É importante que face às alterações climáticas, às questões relacionadas com a poluição, a destruição de ecossistemas e os riscos de extinção
que afetam muitas espécies, se desenvolvam práticas que sensibilizem o indivíduo a refletir sobre as suas ações e que promovam uma alteração de atitudes.
Tendo em atenção estas fragilidades é necessário que a educação fomente
práticas pedagógicas que auxiliem ao desenvolvimento de capacidades cognitivas, críticas e participativas. O incremento de projetos que cativem o aluno,
proporcionem o contacto com técnicas diferenciadas que exerçam algum fascínio sobre o mesmo, podem levar a um maior envolvimento emotivo no processo de interiorização de conhecimentos, auxiliar a dar sentido às aprendizagens
e estimular a adoção de uma postura mais informada. De acordo com C. Rogers
(apud Sousa, 2003: 143):

201
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

Vieira, J. Koons, P. Picasso), nas quais os autores exploraram meios invulgares.
A análise das imagens foi importante para fazer menção a processos e a percursos de indagação que os artistas fazem quando procuram novos recursos e
soluções singulares, para suscitar a curiosidade dos alunos, incentivá-los a pesquisarem materiais variados e a fazerem experimentações originais.
A superfície das formas transformou-se num suporte de registo e num espaço de exploração e de invenção. A atividade proporcionou o manuseio de
recursos diversos: gaze engessada (Figura 7), cera, plasticina (Figura 8), lã, película aderente, cimento, etc. Permitiu, ainda, experienciar novos modos de
pensar e de fazer, percecionar possibilidades expressivas de materiais, analisar
os resultados (positivos e negativos) e partilhar conhecimentos. Através desta
dinâmica pedagógica procurou-se surpreender os alunos, promover a atividade
exploratória, reforçar o envolvimento no projeto e deixar “memórias” afetivas
positivas que contribuíssem para a interiorização de princípios e responsabilidades cívicas para com o meio ambiente.
A nível de modos de estar em sala de aula a intervenção proporcionou situações de ensino/aprendizagem onde foi possível observar, de modo evidente, a
motivação dos alunos, o empenho nas atividades e o entusiasmo dedicado ao
projeto (Figura 9), tal como a satisfação com o resultado final (Figura10), seja
em termos individuais ou de grupo.
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a única coisa que se aprende de modo a influenciar significativamente o comportamento é resultante de um trabalho pessoal de descoberta, de algo que é captado pelo
indivíduo.

Os inúmeros desafios que se colocam ao indivíduo, e as constantes alterações geradas pelas dinâmicas socioeconómicas do mundo moderno, requerem que o mesmo esteja atento a diferentes realidades, possua capacidades de
resposta rápida, de colaboração e cooperação social. Perante estes requisitos,
provocados pelo progresso científico e tecnológico, revela-se fundamental a
implementação de uma “educação projetiva” — procura-se que o aluno interiorize saberes que aplicará no futuro. A assimilação de aptidões de adaptação,
de reação e o desenvolvimento de um pensamento aberto, inovador e criativo
requer a organização de ações pedagógicas que falem de criatividade. Projetos
que proporcionem o treino das inteligências para se tornarem mais plásticas, o
treino de capacidades de fazer descobertas, de se ultrapassar problemas desconhecidos e de se encontrar soluções. Estas propostas, alicerçadas em ações
promotoras da imaginação, são ainda fundamentais para ajudar a desenvolver
o olhar crítico do sujeito em relação ao meio, capacitando-o para levantar questões, a pensar por si próprio, defendendo-se da forte pressão ao consumo exercida pela propaganda comercial (Sousa, 2003:196-8).
A ação educativa, aqui apresentada, articulou saberes de domínios inerentes à linguagem visual e tecnológica, cidadania e educação ambiental, e vai ao
encontro de enunciados da Lei de Bases da Política do Ambiente que reconhecem
o papel fundamental da educação na promoção da Educação Ambiental, com o
intuito de dotar os cidadãos com competências ambientais, promotoras de uma
cidadania participativa e responsável em ações de proteção e preservação do
meio ambiente (Agência Portuguesa do Ambiente, 2017:11)
O projeto foi estruturado segundo princípios pedagógicos que proporcionam a aquisição e a construção de conhecimento pela atividade prática. A essência experimental e exploratória das atividades de sala de aula foi apoiada
pela observação de obras de arte, o que se revelou fundamental para suscitar a
curiosidade, estimular a imaginação e envolver os alunos no projeto.
Reconhece-se que os alunos têm uma natureza inquieta; gostam de explorar, testar limites, manusear e de fazer novas descobertas, pelo que é importante incrementar projetos que considerem espaço de experimentação e de invenção. Os programas disciplinares de EV e de ET preconizam a implementação de
ações que auxiliem a desenvolver a criatividade e a imaginação, proporcionem
vivências de diferentes universos visuais, possibilitem a operacionalização de
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ações e de experiências práticas que se transformam numa parte ativa do conhecimento, (Ministério da Educação, 2012a: 3; 2012b:3). No entanto, as constantes alterações dos currículos resultaram na “secundarização” de áreas que
envolvem a expressão e criação visual, o que condiciona a implementação de
projetos que procuram promover o contacto com a obra de arte/cultura, o desenvolvimento do pensamento criativo, a literacia visual, assim como a aquisição de competências no âmbito da cidadania e da literacia ambiental — aprendizagens que necessitam de continuidade e de múltiplas formas de abordagem
para serem assimiladas e utilizadas como forma de comunicação.
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Resumo: O artigo relata uma experiência interdisciplinar, unindo arte, alfabetização e datas
comemorativas, realizada por meio do PIBID/
CAPES,UNIUBE no decorrer do ano de 2017. A
proposta, possibilitou à comunidade escolar a
apreensão do significado dessas comemorações
nas escolas, tantas vezes equivocado, e permitiu a
construção de valores, a manifestação da criatividade, liberdade e autonomia das crianças.
Palavras-chave: Alfabetização / Arte / datas comemorativas /conscientização.

Abstract: The article reports an interdisciplinary

experience, uniting art, literacy and commemorative dates, carried out through PIBID / CAPES,
UNIUBE during the year 2017. The proposal allowed the school community to apprehend the
meaning of these celebrations in schools, so often
mistaken, and allowed the construction of values,
the manifestation of creativity, freedom and autonomy of children.
Keywords: Literacy / Art / commemorative dates
/ awareness.
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Este trabalho relata uma experiência interdisciplinar envolvendo Arte, alfabetização e datas comemorativas do calendário escolar. Nele apresentamos as
atividades e intervenções realizadas por alunos do curso de Licenciatura em
Pedagogia da Universidade de Uberaba em uma escola pública do município de
Uberaba, Minas Gerais, Brasil, com alunos do 3º ano do Ciclo Inicial de Alfabetização, no decorrer do ano de 2017, por meio do projeto “Cores, formas, sons
e movimento: a presença da arte no processo de alfabetização” - Programa de
Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID (CAPES).
A proposta foi desenvolvida com um total de cinquenta alunos dos 3° anos
do Ciclo Inicial de Alfabetização, onze pibidianos do curso de Pedagogia, duas
professoras supervisoras regentes da escola parceira e uma coordenadora da
área do subprojeto da UNIUBE.
A equipe da escola envolvida no projeto, conscientizando-se em relação ao
significado tantas vezes equivocado dessas comemorações nas escolas, passou
a percebê-las não apenas como um passatempo interessante ou o cumprimento
burocrático de uma determinação externa, mas como momentos significativos
para a construção de conhecimentos artísticos, históricos, sociais e culturais,
dando maior visibilidade a essa proposta envolvendo várias turmas da escola.
Por meio das expressões artísticas propostas pelo projeto para as datas comemorativas do calendário escolar as crianças envolveram-se com alegria e apresentaram resultados significativos no processo de alfabetização, compreendendo a importância da arte e do trabalho contextualizado.
A metodologia utilizada seguiu quatro passos importantes e complementares para a preparação de cada execução e avaliação de cada data comemorativa.
Primeiro passo: estudo e discussão das propostas com alunos do curso de Pedagogia, professoras supervisoras e coordenadora do programa; participação
em oficinas de formação e planejamento das atividades na UNIUBE. Segundo
passo: apresentação da proposta para a aprovação da direção da escola. Terceiro
passo: realização das atividades em sala de aula com o acompanhamento pelos
pibidianos por meio da observação e análise das produções artísticas e registros
escritos das crianças. Quarto passo: avaliação de todo o processo com a participação tanto dos alunos da graduação, quanto da comunidade escolar parceira.
Integraram esta proposta, entre outras que não fazem parte desse relato, as
seguintes datas comemorativas do calendário escolar brasileiro: “Dia do Índio”
- 19 de abril, com a releitura da cerâmica Marajoara; “Festa Junina” – todo o
mês de junho – com a releitura das obras dos artistas: Alfredo Volpi com foco
no ícone bandeirinhas, e Lu Morgado, artista Naif que expressa temas da cultura popular em suas obras; e o “Dia da Consciência Negra” - 20 de novembro,
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envolvendo literatura infantil e expressão plástica com a criação de “Panôs” e
oficina de argila (Galinha d’Angola).
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1. A proposta

A arte desenvolve a capacidade criativa, interpretativa e expressiva da criança,
colaborando para o seu desenvolvimento poético e a construção de uma nova
maneira de olhar o mundo. Por isso, é importante que o professor propicie momentos para observações e experiências coletivas que envolvam processos criativos e experiências artísticas.
Muitas vezes a arte não é prestigiada no ambiente escolar como forma de conhecimento, ficando em segundo plano como atividade apenas de lazer ou para
ocupar espaços “vazios” no planejamento das atividades do dia. No entanto, ela
representa um importante recurso para abordar conhecimentos de geografia,
história, português, literatura, matemática ou seja, é uma forma de possibilitar
a interdisciplinaridade e resgatar a cultura, favorecendo a apropriação do tempo e espaço em que a criança está inserida. E por que não a tornar presente na
busca de uma releitura mais significativa das datas do Calendário Escolar em
que são comemorados momentos da história do país e outros eventos de caráter
cultural, social, religioso? Pensando nisso a proposta foi elaborada com a participação de todos os pibidianos e a aquiescência da escola parceira.
O professor, enquanto mediador da aprendizagem precisa planejar as atividades adequando-as de acordo com a realidade das crianças para que elas se
tornem prazerosas, significativas considerando a criança como sujeito inteligente e em formação, uma vez que
A criação artística desvela em imagens – sonoras, visuais, cênicas – o nosso modo
singular de captar e poetizar a realidade. Cada um de nós, combinando percepção,
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).

Por isso ela Arte é tão importante na educação escolar como elemento essencial para formação humana. O ensino da arte relacionado às datas comemorativas possibilita uma observação mais significativa do sentido dessas datas
para o processo de aprendizagem das crianças, a desconstrução de estereótipos
e a experimentação de atividades que valorizem o lúdico e favoreçam a construção de valores.
Na fase do planejamento da proposta houve a realização de estudos e as diferentes práticas foram vivenciadas pelos pibidianos em oficinas que aconteceram, primeiramente, em reuniões semanais de formação. Já na escola, inicial-

1.1 Detalhamento das atividades
1.1.1 A propósito da data comemorativa do Calendário Escolar:
“Dia do Índio” - 19 de abril

Na fase do planejamento foram realizadas pesquisas sobre a cultura indígena
no Brasil e escolhido como foco dos estudos os indígenas da Ilha de Marajó, no
estado do Pará com sua cerâmica, considerada a mais antiga arte cerâmica do
Brasil e uma das mais antigas das Américas. As cerâmicas que são muito diversificadas, incluindo objetos rituais (urnas funerárias), utilitários (vasilhames
diversificados, brinquedos) e decorativos (estatuetas) produzidos pelos antigos
ocupantes da Ilha de Marajó, são muito elaboradas, possuem muitos detalhes e
utilizam várias técnicas de ornamentação que encantaram as crianças em suas
releituras. Esta cerâmica é considerada uma das maiores riquezas da cultura do
Norte brasileiro.
O “Dia do índio” foi marcado pela reflexão sobre a necessidade do respeito e
valorização da sua cultura. As crianças conheceram a maneira própria dos indígenas marcarem a passagem do tempo por meio de uma espécie de calendário,
criado por alguns professores indígenas, que mostra como os povos que vivem
no Parque indígena do Xingu, estado de Mato Grosso associam a passagem do
tempo aos fenômenos naturais e às atividades agrícolas que eles desenvolvem
nos diversos meses do ano.
Em seguida criaram os seus próprios calendários e compararam e discutiram as principais diferenças entre o calendário indígena e o delas.
Para enfatizar a expressão artística dos povos indígenas, as crianças fizeram
releituras de peças da Cerâmica Marajoara e organizaram uma bela exposição
de seus trabalhos socializando-os para toda a escola.
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mente foi apresentada a vida e as obras de cada um dos artistas escolhidos para
as datas comemorativas em específico.
Desta forma, foi propiciado aos alunos momentos de construção de conhecimentos relacionados à arte e incentivo à curiosidade em relação ao conteúdo
que seria explorado com relação ao calendário de festividades escolares.
Para dar início às atividades práticas em sala de aula, as crianças foram incentivadas a se expressarem sobre o que foi aprendido. Assim foi trabalhada a
oralidade e, ao mesmo tempo, pode-se perceber como se concretizou a construção do conhecimento individual e coletivo dos alunos com relação à proposta.
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Figura 1 ∙ Calendário Indígena. Belo Horizonte – MG:
Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG – Centro
Pedagógico, 2010. Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.
br/fichaTecnicaAula.html?aula=25449
Figura 2 ∙ Calendário de uma criança, escola Municipal
Uberaba, Uberaba, MG, mês de abril de 2017.
Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Dia do índio - releitura da cerâmica “Marajoara”,
escola Municipal Uberaba, Uberaba, MG, mês de abril
de 2017. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Dia do índio - releitura da cerâmica “Marajoara”,
escola Municipal Uberaba, Uberaba, MG, mês de abril
de 2017. Fonte: própria.
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1.1.2 A propósito da data comemorativa do Calendário Escolar:
Festa junina - mês de junho

Em junho, foi abordado como tema a tradicional “Festa Junina”. Após a apresentação da vida e obra de dois artistas, Alfredo Volpi e Lu Morgado, a ênfase
dada foi à releitura das obras bandeirinhas de Alfredo Volpi; e com mais um
detalhe: nas bandeirinhas as crianças usaram as características da pintura de
Lu Morgado (pintora NAIF brasileira), que trabalha vários temas populares, incluindo as festas juninas. E, desta forma, foi decorado o espaço da escola para
a festa junina.
Esta atividade de releitura das obras desses dois artistas foi realizada na praça em frente à escola. Os alunos produziram belos trabalhos e também cuidaram da preservação do ambiente não deixando sujeira no local.
Também confeccionaram pipas tendo como referência as obras de Alfredo
Volpi e Lu Morgado para os painéis da festa junina.
1.1.3 A propósito da data comemorativa do Calendário Escolar:
Dia da Consciência Negra – 20 de novembro

Os pibidianos e professoras supervisoras participaram do planejamento, execução e avaliação das atividades para a comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra em que foram feitas reflexões sobre a importância da cultura africana e sua influência no Brasil e sobre o preconceito que ainda persiste hoje em
muitos locais. Esse dia é celebrado no Brasil em 20 de novembro, com várias
manifestações reflexivas sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A
data foi escolhida por coincidir com a morte de Zumbi dos Palmares, importante figura guerreira da história do Brasil, em 1695. Zumbi foi o último dos líderes
do Quilombo de Palmares, o maior quilombo do Brasil no período colonial.
Como ponto de partida para o trabalho com as crianças foi utilizada a obra
de literatura infantil de Gersilga de Almeida – “Bruna e a Galinha d’Angola”.
A autora escolheu a bela imagem-símbolo da galinha d’Angola, originária da
África, para com ela contar uma história que resgata mitos da África em tempos
imemoriais e estimula a reflexão sobre a diversidade.
As crianças leram a história, assistiram um vídeo, adaptação deste livro
e, a partir daí, elaboraram seus registros escritos e de expressão plástica para
uma exposição com desenhos de “panôs” e trabalhos em argila sobre a galinha
d’Angola. A comunidade escolar pode observar os resultados do trabalho e refletir sobre a importância dessa data para a necessária conscientização e formação cidadã de todos.
Durante todo o desenvolvimento da proposta os pibidianos participaram e
realizaram o acompanhamento das atividades, observando e analisando as pro-
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Figura 5 ∙ Pintura na praça, Uberaba, MG, mês de junho
de 2017. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Releitura das obras bandeirinhas de Alfredo Volpi
com características da pintura de Lu Morgado (pintora NAIF
brasileira), escola Municipal Uberaba, Uberaba, MG,
mês de junho de 2017. Fonte: própria.
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Figura 7 ∙ Barco com bandeirinhas e pássaros – releitura
artista Volpi, escola Municipal Uberaba, Uberaba, MG,
mês de junho de 2017. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Releitura das obras pipas de Lu Morgado (pintora
NAIF brasileira), escola Municipal Uberaba, Uberaba, MG,
mês de junho de 2017. Fonte: própria.
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Figura 9 ∙ Expressão plástica a partir da obra de Literatura
infantil de Gersilga de Almeida – “Bruna e a Galinha
d’Angola”, Galinha d’Angola - trabalho em argila, escola
Municipal Uberaba, Uberaba, MG, mês de novembro
de 2017. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Desenho de Panô a partir da obra de Literatura
infantil de Gersilga de Almeida – “Bruna e a Galinha
d’Angola”, escola Municipal Uberaba, Uberaba, MG,
mês de novembro de 2017. Fonte: própria.
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duções artísticas e registros escritos das crianças que foram organizados em exposições nos painéis da escola. Após a realização do evento na escola, foi feita
uma avaliação levando em conta a identificação das significações pessoais do que
foi apreendido pelas crianças considerando: houve entendimento do significado
histórico e social da data comemorativa do Calendário Escolar? As crianças se
expressaram por meio de diferentes linguagens? Houve melhoria no processo de
alfabetização das crianças por meio da expressão de diferentes linguagens?
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS, 1997: 14), documento oficial
do Ministério da Educação – MEC, elaborado como auxílio ao professor para a
execução do seu trabalho e referência para as propostas educativas na escola,
ao tratar da importância da arte na educação consideram que:
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao
realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas.

Assim, a realização dessa proposta possibilitou que as crianças usassem
seus sentidos para construir conhecimentos, desenvolver a criatividade, a sensibilidade, ampliar sua visão de mundo e avançar significativamente no desenvolvimento da leitura e escrita. Todo esse processo tornou-se muito mais prazeroso e significativo com o envolvimento da Arte.
Conclusão

A proposta de relacionar alfabetização, arte e eventos comemorativos do calendário escolar obteve resultados muito positivos. Foi possível trabalhar a literatura, a língua portuguesa e estabelecer a interdisciplinaridade incluindo
conhecimentos artísticos, história e geografia ao ser explorado com as crianças
temas sobre a história de vida e as obras dos artistas. Foram incluídas também
questões relacionadas a valores como respeito às diferentes culturas como a
arte indígena e a cultura africana.
As atividades artísticas envolvendo as datas comemorativas e o ensino da
leitura e escrita, deram maior significado a essas comemorações, o que foi reconhecido e ressaltado por toda a comunidade escolar e permitiram a criatividade, liberdade e autonomia, além de favorecer a inclusão, pois todos compartilharam suas dificuldades, sucessos e alegrias. Dessa forma, os alunos aprimoraram a leitura e a escrita, libertaram-se dos estereótipos em suas expressões
e fortaleceram o respeito, a cooperação e a socialização no grupo a partir da
mediação da arte e o registro escrito das atividades.
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Foi possível perceber que a prática pedagógica por meio da arte, mais do que
ensinar a ler e escrever, possibilita aprender, ensinar, criar e, principalmente,
compreender o quanto o belo e o sensível tem um significado importante para
cada um. As crianças ficaram mais curiosas, mais interessadas e compreenderam a necessidade do uso da leitura e escrita para fazer o registro das suas vivências, dando sentido ao processo de alfabetização.
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Resumo: Este foi um projeto desenvolvido com

Abstract: This project was developed with stu-

alunos de 8º ano do Ensino Fundamental II no
Colégio dos Jesuítas de Juiz de Fora, Brasil. Pretende-se refletir sobre como os alunos, a partir
de uma sensibilização, apreciação e contextualização, relacionadas a uma temática proposta
pelo professor, desenvolvem ideias próprias
em grupos, para a realização de trabalhos artísticos coletivos, onde a autoria se torna diluída.
Palavras chave: Arte / educação artística /
arte coletiva / ponchos / imagem e cultura.

dents of 8th-grade from Colégio dos Jesuítas’s
Elementary School II, Juiz de Fora, Brazil. The
intention is to reflect on how students, based on
a sensitization, appreciation and contextualization, related to a thematic proposed by the
teacher, develop their own ideas in groups, for
the accomplishment of collective artistic works,
where the authorship becomes diluted.
Keywords: Art / art education / collective art /
ponchos / image and culture.

O objetivo deste artigo é apresentar um projeto realizado com turmas de
alunos de 8º ano do Ensino Fundamental II no Colégio dos Jesuítas de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, Brasil. A Proposta Triangular de Ana Mae
Barbosa (2009:XXIII) foi o pilar de fundamentação para o ideário, reflexão,
questionamento e sugestões aos alunos, numa dinâmica interativa do ver/
contextualizar/fazer e suas diversas combinações, durante o processo.
A ideia inicial foi expor a proposta de uma ação de criação artística coletiva,
que explorasse uma temática capaz de promover a imersão em uma cultura cuja
expressividade visual fosse diferente da nossa. Assim, a ideia de se pesquisar a
indumentária de outros povos latinos, permitiria ‘a observação do outro’ para
desencadear a ‘percepção de si próprio’. Seria um deslocamento do olhar para
o tradicional e cotidiano de um tema — a indumentária de outros povos, cujo
ato de tecer, escolher os materiais e cores como atividade do cotidiano. Cada
um poderia perceber a criação da vestimenta como ato cultural e discernir o
ato de vestir como elemento de consumo e subordinação a um mercado de e
aos padrões /estilos de moda. Até que ponto a criação de uma roupa é um ato
cultural, de construção da identidade ou submissão a padrões que são distantes
da realidade das pessoas? O ato de tecer, criar as roupas como expressão de uma
cultura revelam um ato de submissão a antigos padrões, ou podem representar
um ato de revolução silenciosa, e de resistência perante outras culturas que se
apresentam como mais dominantes?
Para Barbosa (2008a:99), “dentre as artes, as visuais, tendo a imagem
como matéria-prima, tornam possível a visualização de quem somos, de onde
estamos e de como sentimos.”
Pretende-se refletir sobre como os alunos, a partir de uma sensibilização e
contextualização, relacionadas a uma temática proposta pelo professor, serão
capazes de criar ideias próprias, debatê-las em grupos, para a realização de
trabalhos artísticos coletivos. A autoria do trabalho finalizado se apresentará
diluída em cada grupo. Os objetivos essenciais, dentre os demais relacionados
ao conhecimento do contexto de outras culturas e suas reflexões decorrentes,
são: estimular a criação, a integração, o debate, a partilha e a criação conjunta,
que demanda um consenso entre os participantes e o desenvolvimento da
habilidade em lidar com as diferenças e divergências de pontos de vista.
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Na Arte, os contextos geram diferentes metodologias.
Ana Mae Barbosa (2017)
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1. Metodologia para a aplicabilidade da proposta

Esta proposta se realizou em 6 aulas de 50 minutos, podendo ser implementada ou
adaptada, conforme a sequência que aqui se apresenta nos itens a seguir 1.1 a 1.9.
As aulas foram ministradas para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental
e não possui requisitos prévios para sua aplicação, podendo ser desenvolvida
pelo professor em outras séries, de acordo com suas expectativas, objetivos e
maturidade dos alunos na questão da cooperação e consenso do trabalho em
grupo. Poderá ser aplicada também com outros tipos de materiais que a escola
fornecer, ou que os alunos puderem levar, ou até mesmo, com a utilização de
materiais reaproveitáveis, em que caberá ao professor inovar ou ser criativo
para adaptar o tema às realidades de cada escola.
1.1. Apresentação do tema aos alunos (aula 1)

O poncho — é uma peça criada com o objetivo de preservar o corpo aquecido.
Pode ser também feito de um material à prova d’água, para manter a pessoa
seca, em momentos de chuva. Foi difundido em inúmeros países. Ponchos e
mantas já eram utilizados na América, mesmo antes da chegada dos europeus e
apresentam características identitárias:
“También corresponde a un momento de la historia de Chile en el que el poncho se
usa en un contexto urbano y que a veces fue asociado a una determinada tendencia
política, y a conjuntos folklóricos” (Alvarado & Guajardo, 2011:9-59).

O poncho é geralmente confecionado como uma única peça grande de
tecido, que envolve todo o corpo, com uma abertura no centro, por onde se passa
a cabeça. Alguns ponchos rainproof apresentam prendedores que possibilitam
fechar as laterais, mas com aberturas para a saída dos braços. Alguns possuem
capuzes para proteger a cabeça da chuva e do vento. Estas vestimentas
tradicionais possuem nomes locais: Poncho (na maior parte da América Latina,
Espanha e no mundo); Chamanto (somente no Chile central, pois usa-se o
termo poncho no norte e sul deste país); Jorongo, ou Gaban Sarape (no México);
Ruana (em regiões frias da Colômbia). Os ponchos são considerados trajes
típicos muito utilizados pelos povos peruanos. Revelam diversidade de cores
e originalidade em tecidos que configuram uma beleza contrastante com o frio
vivido pelos povos das altas montanhas.
O tema Ponchos Latinos foi exposto em sala de aula, como oportunidade
para os alunos perceberem e valorizarem práticas tradicionais de confecção
da indumentária típica de um povo, como parte da expressão artística de
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uma cultura. “Imersos como estamos em um mundo em que parece que as
diversidades culturais estão diluídas, nos perguntamos quem somos, qual é o
nosso lugar” (Corcuera, 1999).
1.2. Sensibilização/reflexão/leitura de imagens de ponchos variados

1.3. Divisão da turma em equipes e proposta de criação conjunta (aula 2)

Após esta etapa inicial, cada turma foi dividida em grupos. A dinâmica de
realização das aulas foi exposta. Cada equipe deveria criar um tema para
realizar um poncho. Vale ressaltar que na configuração espacial destas aulas,
a sala de Artes dispunha de mesas compridas com capacidade para cerca de 10
alunos cada.
1.4. Escolha de temas por cada equipe / tempestade de ideias (aula 2)

Cada grupo recebeu folhas de papel brancas, lápis e borracha para esboçarem
suas ideias, com liberdade de escolha para definir suas temáticas para os
ponchos. Que imagens iriam pintar? E quais as cores iriam usar? Quais seriam
os elementos visuais que definiriam o poncho da equipe? Qual nome eles
dariam ao poncho?
Os temas definidos e justificados pelas equipes foram: Poncho Religioso
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(aula 1)

Alguns pontos iniciais abordados na primeira aula, em questionamentos sobre as
roupas e a cultura, transformaram-se em debate ‘acalorado’ com toda a turma:
— Questões que surgiram em sala de aula: as roupas definiriam socialmente
uma pessoa? Representam a sua origem? São capazes de classificar um indivíduo
em uma classe social? Definem a posição política de uma pessoa? Podem
revelar as profissões? As roupas identificam o gênero? As roupas expressam
uma cultura, por quê?
Leitura de imagens/contextualização — os alunos conheceram imagens do
vestuário típico de peruanos, chilenos, colombianos e mexicanos, com suas
denominações e características peculiares, referentes a cada país. Perceberam
as cores, formas, fios, texturas e variações estéticas, mediante fotografias
e vídeos da internet. No Paraguai, como exemplo, o poncho é considerado
uma arte ancestral em extinção e este foi um tema também de destaque para
se repensar a sua valorização. Os alunos visualizaram o contexto de criação e
execução deste fazer, muitas vezes como ofício familiar. Conforme Barbosa
(2008b:1) “na arte e na vida memória e história são personagens do mesmo
cenário temporal, mas cada uma se veste a seu modo.”
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(apresentando símbolos da religião católica — alunos que valorizavam muito os
símbolos do cristianismo); Poncho Deus do Sol (diversos tipos de sóis e imagens
do Deus Sol dos Incas — alunos que pesquisaram e se identificaram com a
história deste povo); Poncho Peruano (elaborado com listas coloridas e lhamas
em feltro — alunos que se identificaram muito com a história e costumes dos
povos nas montanhas e os animais típicos da região); Poncho Tropicália (bananas
pintadas como símbolo de alegria e de brasilidade — alunos que desejavam
configurar e valorizar a identidade brasileira); Poncho Sabor do Nordeste (cajus
representando os sabores típicos e especiais de nossas frutas exóticas — alunos
que valorizam a cultura gastronómica brasileira e as bebidas representativas,
como a cajuína) e Poncho Modernista (formas geométricas em cores variadas
com abstração inquietante — alunos basearam-se em afinidades com obras de
alguns artistas brasileiros abstratos, mas também desejavam homenagear a
Semana de Arte Moderna de 1922).
1.5. Material disponibilizado para este projeto (aula 3)

Foi providenciado, pela escola/alunos, tecido neutro de cor bege (americano
cru) ou brim: cru ou branco, com tamanho e corte definido, igual para cada
equipe; lápis 2B e 4B; borrachas; retalhos de feltros coloridos; lãs coloridas;
tintas de tecido de inúmeras cores ou tintas acrílicas (de preferência as tintas de
tecido); canetas marcadores de tecido; pincéis; linhas; agulhas; cola de tecido;
tesouras de pontas arredondadas; um cabide para cada equipe (para exposição
do poncho); etc.
Os tecidos foram entregues, ainda abertos, para serem desenhados e
pintados, antes de serem costurados nas emendas, no momento de fechamento
desta peça. Os ponchos podem ser feitos em forma de manta comprida,
vertical com um orifício para a cabeça, ou o tecido poderá ter duas partes, que
costuradas, formam um quadrado, também com um orifício para a entrada da
cabeça. É necessário que alguém da escola, do conhecimento do professor,
ou sugerido por algum aluno, possa contribuir na costura de fechamento, à
máquina, também para a realização das bainhas, antes da colagem dos recortes
em feltro, ou de fitas coloridas.
1.6. Desenho e pintura dos tecidos (aulas 3, 4 e 5)

Os alunos realizaram todos os desenhos sobre o tecido com o lápis 2B ou 4B
e borracha.
Em alguns temas observamos a repetição de desenhos por todo tecido,
como se criassem um tecido estampado, como no Poncho Tropicália (Figura
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Figura 1 ∙ Pintura coletiva na realização
do Poncho Tropicália. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Pintura coletiva na realização
do Poncho Sabor do Nordeste. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Pintura coletiva na realização
do Poncho do Deus Sol. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Pintura coletiva na realização
do Poncho Peruano e detalhe do desenho
com molde feito pelos alunos, para recorte
da forma de um lhama, em feltro vermelho.
Fonte: própria.

1.7. Etapas de finalização dos ponchos (aulas 5 e 6)

Após a conclusão das pinturas, alguns alunos desejaram contornar as pinturas
com as canetas de tecido. Com a pintura e detalhes concluídos, foi providenciada
a costura dos ponchos (fechamento e bainhas) uma semana antes da aula 6.
Os alunos recortaram as figuras em feltros para serem coladas com cola
quente, espaçadamente, por toda a bainha dos ponchos. Por exemplo, no
Poncho Peruano (Figura 5), os alunos recortaram silhuetas de lhamas em feltros
de diversas cores (Figura 4), para colagem nas bainhas e no tecido também. No
Poncho do Deus Sol (Figura 6), vários sóis amarelos foram recortados e colados
no acabamento final. No Poncho Sabor do Nordeste (Figura 7), vários cajus
foram recortados em feltro laranja. No Poncho Tropicália (Figura 8), foram
bananas amarelas e no Poncho Modernista (Figura 9), vários triângulos e formas
geométricas variadas de cores azul, verde, vermelho, laranja e amarelo foram
recortadas no feltro e depois coladas nas bainhas. Já no Poncho Religioso (Figura
10), os alunos preferiram um retrós azul e branco nas bordas.
Logo após o término, cada equipe elaborou a composição de cordões
com lãs coloridas e colagem dos moldes de feltros nas bainhas dos ponchos,
posicionando-os nos cabides.
1.8. Exposição e desfile

Com a participação total dos alunos, a culminância foi a concretização de uma
exposição aberta ao público, em data agendada pelo professor, em comum
acordo com a escola e os alunos. Um desfile dos ponchos, com um aluno eleito
por cada equipe, foi também um momento de grande motivação. É uma forma
de valorização do trabalho em equipe e reconhecimento dos trabalhos dos
alunos pela escola e familiares neste evento.
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1) e Poncho Sabor do Nordeste (Figura 2). Em outros, a composição foi surgindo
durante a pintura, como no Poncho Modernista, no Poncho do Deus Sol (Figura 3)
e Poncho Peruano (Figura 4). No Poncho Religioso, os símbolos pintados foram
cuidadosamente pensados e distribuídos pelo espaço do tecido.
Em cada equipe observei que havia uma organização natural entre os alunos
de como iriam desenhar, depois de como iriam pintar em grupo. Houve uma
divisão de tarefas gerida por cada mesa. Assim, alguns alunos utilizaram na
pintura, determinadas cores, enquanto outros da equipe utilizavam outras, em
diferentes partes do tecido. Cooperação e flexibilidade foram fundamentais em
todas as aulas, inclusive, na questão de limpeza dos materiais e organização da
sala e das mesas, ao final de cada aula.
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Figura 5 ∙ Poncho Peruano finalizado.
Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Poncho do Deus Sol finalizado.
Fonte: própria.
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Figura 7 ∙ Poncho Sabor do Nordeste finalizado.
Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Poncho Tropicália finalizado.
Fonte: própria.
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Figura 9 ∙ Poncho Modernista finalizado.
Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Poncho Religioso finalizado.
Fonte: própria.

2. Obser vações sobre a metodologia — acesso à aula no Portal do
Professor, MEC

Esta é uma metodologia que facilita a ação e colaboração criativa em equipe.
Ponchos latinos faz parte de um projeto do Ministério da Educação e Cultura
do governo brasileiro, (MEC), em que participei com uma bolsa, em um período
em que lecionava em simultâneo, como professora substituta concursada no
CAP da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): o Colégio de Aplicação João
XXIII. Esta aula foi aceita pela banca de seleção do MEC e disponibilizada online
no site oficial do Portal do Professor, com o objetivo de consulta, partilha, acesso
e download para qualquer professor do país, na URL: http://portaldoprofessor.
mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14263> e já possui 17.179 acessos por
interessados, até a data de 30/04/2018. Esta aula pode ser adaptada à outras
escolas e realidades diferentes, com utilização de materiais diversos.
Considerações finais — o start para uma ação coletiva

A proposta Ponchos Latinos surgiu a partir da intenção em se trabalhar a
construção conjunta de imagens, para a concretização de peças originais criadas
pelos alunos, decorrentes de reflexões e partilhas de ideias em sala de aula.
Para Jean Duvignaud (1970) as diversas visões de mundo dos artistas e
dos intelectuais, podem ser compreendidas, não meramente como condutas
psicológicas ou afetivas, mas como criadoras da sociedade. Assim, pode-se
perceber a trama social de uma época ou sociedade impressa no ideário e no
imaginário das pessoas. Pode-se pensar a longo prazo, que os alunos que temos
hoje em sala de aula serão os futuros criadores das novas realidades sociais,
políticas e econômicas. Eles poderão ser interventores efetivos na sociedade ou
não; poderão trabalhar e viver com espírito crítico ou não; poderão trabalhar

Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

Segundo Pereira (2011), o professor deve estabelecer os critérios de avaliação
de forma clara e evidente, ao apresentar a proposta de trabalho, para que todos
tenham conhecimento do que necessitam desenvolver e consigam atingir os
objetivos almejados. O educador deve incentivar todas as fases do processo
e avaliar a motivação, participação e questionamentos expostos pelos alunos
em todos os momentos de realização das aulas. “Deverá acompanhá-los para
analisar até que ponto envolveram-se com a proposta.” O professor poderá
analisar, em cada aluno, “a capacidade de trabalhar em um grupo grande,
por várias aulas, em torno de um trabalho único e coletivo realizado por cada
equipe” (Pereira, 2011).
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1.9. Avaliação
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coletivamente em grupos e equipes ou não — a sala de aula pode servir como
um laboratório onde se adquire as primeiras experiências de desenvolvimento
de relações humanas fora do âmbito familiar, assim como, simultaneamente se
adquire experiências cognitivas, sensoriais, artísticas e acadêmico-científicas.
Para Pereira (2015:101) é possível compreender a arte como uma ação
coletiva, através da perspectiva de Howard Becker (1997:209) que afirma “o
artista trabalha no centro de uma ampla rede de pessoas em cooperação, cujo
trabalho é essencial para o resultado final. Onde quer que ele dependa de outros,
existe um elo cooperativo”. É este elo de cooperação que se procura trabalhar
também com os alunos na elaboração e constituição do trabalho artístico.
Não se intenciona a formação de artistas em sala de aula, mas principalmente
o desenvolvimento das capacidades, habilidades, competências e sensibilização
para o conhecimento de manifestações culturais e suas contextualizações. Para
Jonh Thompson (2011:181), “os fenômenos culturais devem ser entendidos
como formas simbólicas em contextos estruturados.” A análise cultural deve
ser feita a partir do estudo da “constituição significativa e da contextualização
social das formas simbólicas.” Este autor baseia sua abordagem a partir da
concepção simbólica formulada por Clifford Geertz, que procura definir esta
“análise cultural” como sendo o estudo das formas simbólicas, ou seja, “ações,
objetos e expressões significativas de vários tipos — em relação a contextos
e processos historicamente específicos e socialmente estruturados, dentro
dos quais e por meio dos quais, essas formas simbólicas são produzidas,
transmitidas e recebidas”.
A partir de um tema como a indumentária de um povo, percebemos
determinadas simbologias. Os alunos, ao escolherem suas temáticas, utilizaram
símbolos relacionados aos seus imaginários, universos pessoais e contextos.
Segundo Barbosa e Coutinho (2009:13) “a mediação cultural é social”.
As aulas de Arte também podem ser o momento de formação de diferentes
visões de mundo dos alunos. A partir da leitura de imagens e do conhecimento
de outras culturas, do patrimônio e suas manifestações, relacionando e
questionando as conexões possíveis entre estes contextos e as realidades dos
estudantes, o professor de Arte pode ser o facilitador/mediador, o incentivador
e motivador para que os alunos reflitam o seu próprio tempo e desenvolvam
uma consciência mais crítica, valorizando a interação com os demais, assim
como, repensando o que é ser um cidadão. Torna-se fundamental para a
sociedade o desenvolvimento das mentalidades sensíveis para a valorização
da cultura e sua diversidade.
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Num jogo de aprender e ensinar. Fazemos parcerias.
Não só os outros, mas também parcerias internas.
Porém, só ficamos nesse estado de total cumplicidade com o saber, se este tem sentido
para nós.
Caso contrário, somos apenas espectadores do saber do outro
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testimony about how to learn Art in distance
education, taking as an object of reflection the
Specialization Course in Teaching Visual Arts
- CEEAV / EBA / UFMG. The domain of contemporary technologies, the realization of the course
in the region itself, the immersion in the world of
culture and art, the artistic experience and the
dialogue as powers of the CEEAV are treated. And
as a more evident challenge, the time of study and
the more active participation of the teachers /
students / artists in the discussion forums.
Keywords: Construction of Knowledge / Distance
education / Visual Arts.

Este texto se refere a um depoimento teórico-metodológico sobre o ensino/
aprendizagem em Artes Visuais na Educação a Distância – EaD, especificamente, sobre a reflexão no domínio e uso das tecnologias contemporâneas, a formação continuada de professores na própria região onde moram, a imersão no
mundo da cultura e da arte, a experiência artística e o diálogo como potências
da prática pedagógica no Curso de Especialização em Ensino de Artes Visuais
- CEEAV. O Curso de Especialização em Ensino de Artes Visuais, da Escola de
Belas Artes, da Universidade Federal de Minas Gerais, ofertado somente na
modalidade a distância, que avança, entre vários aspectos, no acesso e democratização das possibilidades de estudos e de formação continuada de professores de Artes Visuais, permite que o sujeito realize seus estudos e atue em seu
território; promove um acompanhamento individualizado para que o sujeito
professor/aluno do CEEAV possa além do acesso a uma formação continuada,
ou seja, que agregue os conhecimentos construídos no CEEAV em sua prática
pedagógica. O desafio na modalidade a distância encontra-se, entre outros, em
evidenciar as questões que no cotidiano e na rotina das práticas presenciais acabam as tornando invisíveis, como, por exemplo, a participação ativa nos processos e propostas do CEEAV e os recursos materiais e tecnológicos para realizar
com sucesso e qualidade sua formação.
O princípio norteador do CEEAV é a formação do professor/artista/pesquisador como um processo humanizador em que os sujeitos vão construindo uma
consciência de si e do meio que o cerca, como sujeito de sua formação na perspectiva de quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (Freire, 1996). O sujeito é um agente aberto às novas aprendizagens, às no-
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Abstract: This is a theoretical-methodological
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Resumo: Este é um depoimento teórico-metodológico sobre como se aprende Arte na educação
a distância, tomando como objeto de reflexão
o Curso de Especialização em Ensino de Artes
Visuais - CEEAV/EBA/UFMG. São tratados o
domínio das tecnologias contemporâneas, a realização do curso na própria região, a imersão no
mundo da cultura e da arte, a experiência artística
e o diálogo como potências do CEEAV. E como desafio mais evidente, o tempo de estudo e a participação mais ativa dos professores/alunos/artistas
nos fóruns de discussão.
Palavras-chave: Construção de conhecimento / Educação a distância / Artes
Visuais.
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vas experiências, logo, é um sujeito que se coloca como aprendiz e aprendente,
portanto, aquele que transforma e é transformado pelo outro e pelo contexto
em que está inserido. (Figura 1)
Essa concepção está expressa, de certa forma, nas respostas dadas a um
questionário on line enviado aos egressos dos CEEAV I, II e III, no ano de 2014,
em ocasião da pesquisa de doutoramento. O questionário teve como objetivo
compreender como esse Curso tem contribuído para a prática pedagógica do
professor de Artes Visuais.
Uma das questões desse questionário está relacionada ao motivo pelo qual
o egresso do CEEAV escolheu o curso para sua formação. O objetivo dessa
questão foi identificar e compreender a motivação do egresso para busca de
sua formação contínua ou continuada. Nessa questão poderia haver marcação
em mais de uma opção. A primeira opção elencada foi Realização profissional,
a segunda foi Atuar como professor (a) de Arte, a terceira foi Aprofundamento em
conteúdos, e as demais foram Primeira formação em Arte, Única oportunidade,
Progressão na carreira, Desejo saber trabalhar com Arte.
Outra questão desse questionário foi sinalizar as razões que levam os sujeitos
a procurarem a modalidade a distância em seu processo de formação continuada:
facilidade de acesso; facilidade com a ferramenta; facilidade com ensino a distância.
Destaca-se a questão em que 47 egressos entre 52 que responderam o questionário on line que a opção por um curso na modalidade a distância foi para conciliar estudo e trabalho próximo de casa. Nessa opção, há duas indicações mais evidentes: 1-a predisposição para a formação continuada, mesmo sendo de forma a
conciliar trabalho e estudo; 2-as questões socioeconômicas para deslocamento.
Muitas vezes, as pessoas estão geograficamente distantes dos espaços acadêmicos e o deslocamento não é compatível com o tempo/espaço que dispõem
para os estudos. O CEEAV permite que esses sujeitos com suas histórias - e marcados por elas - consigam realizar a continuidade de seus estudos, a formação
continuada da condição de ser professor/artista/pesquisador em sua região, a
partir e com o seu o contexto.
Outra questão se refere às condições socioeconômicas para o deslocamento,
pois muitos desses sujeitos não têm como se manter fora do local onde residem
e trabalham. O CEEAV traz a possibilidade de driblar dificuldades econômicas,
que muitas vezes inviabilizam o investimento na formação, como por exemplo,
condições financeiras para gastos com deslocamentos, estadias e custos com a
própria formação.
A proposta curricular é um dos eixos fundamentais para a construção do conhecimento em Artes Visuais, sobretudo, para o professor/aluno/artista, uma
vez que possibilita os sujeitos planejarem seus caminhos de travessias para
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Figura 1 ∙ Ateliê de uma artista e tutora do CEEAV
— local onde aconteceram aulas presenciais do Polo
de Formiga/MG. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Oficina de Monotipia e Impressão.
Fonte: https://www.eba.ufmg.br/ceeav
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novas experiências, vivências e aprendizados, tanto pessoal como profissionalmente. Assim, o currículo ou a proposta curricular não é o único caminho
para esse planejamento de futuros projetos, mas com certeza contribui em muito para sua materialização. Nesse sentido, destaca-se a proposta curricular do
CEEAV, que pode possibilitar a construção de uma autonomia para percorrer
novos caminhos do ser e estar professor/artista e também pesquisador, na medida em que propõe que, “como norteamento geral, durante todo o período de
sua formação, o aluno será estimulado a fazer reflexões acerca da arte, seu estudo, sua aprendizagem e seu ensino, considerados em seus múltiplos aspectos
e tendências. Teoria e prática não serão concorrentes, mas interagentes num
mesmo processo” (Brasil, Ministério da Educação, 2016:20).
A primeira questão a se destacar em relação à proposta curricular é que o
aluno do CEEAV aprende a partir da concepção professor/aluno/artista, uma
vez a construção do conhecimento em Arte e na prática docente de Arte está
pautada na reflexão sobre e da arte, seus aspectos e tendências, na pesquisa de
materiais, suportes, ambientes, bem com o fazer o artístico e poética artística.
A formação continuada do professor/aluno/artista do CEEAV está relacionada à concepção teórico-metodológica que considera que para ensinar/aprender Arte é necessário que o sujeito esteja imerso no mundo da arte e da cultura, além ser necessário que se instrumentalize e vivencie arte para ensiná-la,
que compreenda processos artísticos, para que possa desenvolver uma prática
pedagógico/artística significativa, ou seja, uma prática em que o aluno consiga
construir relações de sentido com sua vida, com seu contexto. A construção do
conhecimento em Artes Visuais se dá pelo viés da experiência em arte. Essa é
uma das formas de aprender Artes Visuais no CEEAV. (Figura 2)
A experiência estética está relacionada às subjetividades, percepções e vivências cotidianas, tensionada pela sua intencionalidade na composição artística, estando relacionada aos processos vitais (Dewey, 2010). A experiência é
consumada por meio da mediação da percepção, porque a ação e a consequência da ação estão relacionadas ao sentido e vivenciá-lo é um aspecto fundamental para uma experiência significativa. Em que pese a importância da experiência em Arte, a formação acadêmica e a imersão no mundo da arte e da cultura
para a construção do conhecimento em Arte e da prática docente em Arte não
são condições para a entrada no CEEAV, entretanto, a maioria dos egressos que
responderam o questionário on line, apontaram essa imersão.
O contato com obras originais nas mais variadas expressões e modalidades
são de suma importância para a fruição da arte, não é a única forma, mas sem
dúvida, uma potente forma de fruir arte. Além da importância do contato com a
produção artística e cultural de sua cidade e ou comunidade, uma vez que para
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compreender os processos criativos é necessário ter experiência em arte como
fruidor e como produtor. Por isso, a experiência estética é fundamental elemento no ser e estar sujeito professor/aluno/artista. A imersão está relacionada ao
envolvimento do sujeito nos processos artísticos de forma efetiva, não somente
o acesso, de forma a acionar e tensionar as experiências para a construção da
percepção, dos sentidos e da memória a serviço da fruição artística.
Um aspecto que também caracteriza como o aluno do CEEAV constrói o
seu conhecimento em Arte é a forma de acompanhamento virtual e presencial durante todo percurso no referido curso, são os professores das disciplinas, os tutores a distância e presenciais e os orientadores da monografia,
além da mediação via plataforma Moodle. No CEEAV o acompanhamento
é muito de perto, atendendo o aluno em suas demandas e dificuldades, sobretudo, no uso das tecnologias contemporâneas, que muitos deles não dominam inicialmente. Há um atendimento mais individualizado a partir das
necessidades indicadas por cada um dos alunos. A aproximação se refere à
condição dialógica estabelecida entre os sujeitos envolvidos no processo de
desenvolvimento do CEEAV e não é somente física. Embora tivessem acesso
aos aparelhos tecnológicos, quem os manipulava eram filhos, sobrinhos ou
amigos. Até que eles conseguissem superar essa dificuldade, dependiam de
outras pessoas para, por exemplo, conseguissem ler as mensagens e tarefas,
ou postarem seus trabalhos no ambiente virtual. Nesse aspecto, é possível um
atendimento imediato ou indagação sobre o motivo pelo qual não participou
dos fóruns ou postou a tarefa. É perceptível quando não acontece a interação, tantos os professores como os tutores os orientam até que consigam que
isso aconteça. Há, também, aqueles que não apresentavam dificuldades em
lidar com a ferramenta, mas que participavam pouco dos fóruns. Isso ficou
evidente no depoimento feito por uma egressa do CEEAV I que se lamentava
por não ter dado muita importância aos fóruns, dizia que na pressa postava
comentários sobre os textos ou materiais disponibilizados pelos professores
de forma “rasa”. Hoje lástima que não aproveitou devidamente a oportunidade de aprofundamento e construção do conhecimento, embora revele que foi
chamada pelo tutor, à época, várias vezes para participar.
A capacidade de buscar os conhecimentos necessários para o desenvolvimento do CEEAV e a construção de conhecimento é fundamental, uma vez
que os cursos EaD, de forma geral, demandam pessoas mais autônomas no seu
processo de formação, justamente pelo seu dinamismo e potência de pesquisa.
No caso do professor/aluno/artista do CEEAV, a interatividade é o eixo central,
uma vez que potencializa o acesso aos movimentos estéticos, obras e artistas de
sua comunidade, região, estado, país e de outros lugares do mundo.
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A construção do conhecimento em Arte pressupõe o caminho via experiência mediada pelas tecnologias. Na fruição da obra de arte, por exemplo, o uso
da internet para ter contato com obras de arte tem sido cada vez mais propício e
potente, sobretudo, em localizações geográficas longe dos circuitos de museus
e galerias. Os museus virtuais se configuram como um recurso fundamental
para a interação fruidor/obra, principalmente para as comunidades que não
dispõem desses equipamentos de forma física. Por isso, o domínio das tecnologias contemporâneas é uma das formas de construção do conhecimento em
Arte no CEEAV.
O diálogo e a relação dialógica estabelecida no CEEAV é também uma das
formas de construção do conhecimento em Arte, uma vez que a aprendizagem
no estabelecimento das relações de trocas e de diálogos seja por meio dos professores ou dos tutores. Isso se configura em processos de aprendizagens alicerçado em relações dialógicas e no aprender a pensar com os sujeitos envolvidos
no processo de formação. A partir da participação ativa nos fóruns, das problematizações realizadas com e a partir dos textos e das propostas no fazer arte,
das oficinas e orientações presenciais ou via chat on line acontece o diálogo.
Segundo o tutor de Araçuaí, a construção do conhecimento em Arte no
CEEAV é um processo de troca, numa relação dialógica que se dá em todo o percurso. Esse aspecto também está previsto na organização curricular do CEEAV
quando aponto os fóruns como ambiente de troca, discussões e problematizações de práticas e conceitos relacionados à arte, seu ensino e suas tendências.
Assim, não é somente uma atitude dos professores, tutores e orientadores de
monografias, como também da estrutura do CEEAV.
Embora haja evidências dessa potência do diálogo na construção do conhecimento em Arte e da prática docente nas falas dos egressos, o fator tempo é
limitador, segundo a maioria dos egressos e tutores entrevistados. O tempo é
muito corrido, pois várias disciplinas têm somente 15 dias para a realização das
tarefas. Isso dificulta que se aprofunde mais e que pesquise mais, reduzindo a
capacidade da própria ferramenta que a educação a distância, aqui o CEEAV,
proporciona que é a interatividade.
Alguns Desafios e Impactos

Reafirma-se o desafio que se configura a construção do conhecimento em Artes
Visuais na modalidade da educação a distância, por isso, a necessidade de trazer em sua proposição a discussão sobre as mudanças, o processo ad infinitum
de busca, o que Freire (2011) chama de inacabamento . Uma condição, segundo ele, de todo ser humano, que precisa ser re-conhecida como uma espécie de
mola propulsora para o ser mais. Esse processo de busca permite ao professor/
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aluno/artista no CEEAV a construção de si e de sua autonomia, uma vez que a
capacidade de pesquisa e novas construções não cessam.
A importância e potência do CEEAV, por acontecer na região em que dos
sujeitos professores/alunos/artistas residem e atuam, seja como professores ou
como agentes de cultura, não está somente em driblar as situações financeiras,
mas também pelos tensionamentos que a imersão no ambiente provoca, que é
potencializadora para a construção do conhecimento em Arte e de ações transformadoras no campo da arte e da cultura. Esse se configura como um impacto
relevante na transformação dos contextos dos sujeitos envolvidos no processo
de ensino/aprendizagem em Artes Visuais, bem como nas práticas educativas
em Artes Visuais e na comunidade em que estão inseridos.
Além da experiência e a imersão nos contextos artísticos e culturais, o
domínio das tecnologias, a organização curricular do CEEAV, bem com a postura e atitude dialógica dos professores e tutores são fundamentais e determinantes na construção do conhecimento em Artes Visuais e da prática docente
em Artes Visuais de forma significativa, mesmo havendo limitação do aprofundamento pelo fator tempo e da participação mais ativa nos fóruns. Os impactos
são evidentes na qualidade das práticas, bem como na possibilidade da pesquisa e na diferença em ensinar/aprender arte via experiência.
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Resumen: Experiencia de innovación docente

Abstract: Teaching innovation experience initi-

iniciada en el curso 2012-2013 que invita a un
ex-alumno, con una trayectoria artística interesante y destacada, a presentar sus trabajos a los
estudiantes del ámbito de grabado de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. El ejercicio
continuado de esta propuesta nos ha confirmado la importancia que tiene para el aprendizaje
artístico el conectar la Universidad con el mundo profesional y establecer una relación directa
entre docente, estudiante, artista y profesión.
Palabras clave: Innovación docente / procesos de docencia-aprendizaje / obra gráfica / intercambio de experiencias / reconocimiento.

ated in the 2012-2013 academic year that invites
an ex student, with an interesting and outstanding
artistic career, to present their work to students in
the field of Printmaking at the Faculty of Fine Arts
of Barcelona. The continued exercise of this proposal has confirmed the importance for artistic learning of connecting the University with the professional world and establishing a direct relationship
between teacher, student, artist and profession.
Keywords: Innovation / teaching and learning
processes /graphic works / exchange of experience
/ acknowledgement.
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La comunicación Cicle de Retorn narra la experiencia que venimos realizando
desde el curso 2012-2013 en el Ámbito de Grabado de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Barcelona. Dirigida a los alumnos de Grado, esta actividad
forma parte del Proyecto de Innovación Docente (GID) GINDO-UB/128) que
lleva este mismo nombre.
El proyecto se basa en invitar a un ex-alumno de los talleres de grabado de
la Facultad, que destaque en su trayectoria profesional, para que muestre sus
proyectos, obras y recorrido a los estudiantes actuales. A lo largo de las distintas
convocatorias hemos querido hacer hincapié en diferentes perfiles profesionales como: el artista-autor, el artista-promotor cultural, el artista-docente, etc…
El objetivo del ciclo asienta su propuesta en demostrar a los estudiantes de
qué forma unas investigaciones, iniciadas en la Facultad, se han ido consolidando y mejorando con el tiempo, para llegar a una obra artística madura que ha
permitido a este ex-alumno abrirse a nuevos horizontes artístico-profesionales.
Profesores y ex-alumnos trabajando juntos con un mismo objetivo: facilitar
el aprendizaje y animar a los nuevos estudiantes con diferentes perspectivas y
fórmulas tanto artísticas como profesionales. De esta manera, entendemos el
intercambio como un valor potenciador para que los alumnos comprendan y
trabajen la colaboración.
Otra de las finalidades evidentes de este ciclo es el diálogo directo entre artista y estudiante, potenciando las competencias transversales tan imprescindibles para el desarrollo de aptitudes, conocimientos y valores que lo vincularán
a un entorno profesional posterior. La juventud de los artistas invitados facilita
este acercamiento.
Además, estas prácticas quedan registradas en una publicación digital que
recopila toda la explicación del proceso con diversas imágenes de la actividad,
así como unas entrevistas a los artistas invitados en relación a su experiencia
en la Universidad y su trabajo posterior. Todo este material se incluye en nuestro blog para generar un fondo de consulta dirigido tanto a estudiantes como a
profesores.
Esta propuesta nos confirma la importancia que supone para el aprendizaje artístico el hecho de conectar la Universidad con el mundo profesional y establecer una relación directa entre docente, estudiante y artista. Por lo tanto,
vincular al alumno con la realidad artística contemporánea, abrir un diálogo
directo entre el artista profesional y el estudiante, mostrar un recorrido competente y hacerlo extensivo al colectivo académico son valores que creemos imprescindibles para conseguir buenos resultados de reciprocidad y de feed-back.
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2. Desarrollo y objetivos

El proyecto Cicle de Retorn. Procesos de aprendizaje y futura profesionalización se ha desarrollado a lo largo de seis ediciones y basa su propuesta en los
valores del intercambio y la colaboración entre un ex-alumno que muestra su
trayectoria profesional y los alumnos del ámbito de gráfica. El objetivo de esta
colaboración es el de obtener un conocimiento más amplio y profundo de las
materias desarrolladas en la Universidad con perspectiva de futuro. Se trata de
que algunos de los alumnos que han estudiado en nuestra Facultad, y que en
la actualidad sobresalen en su campo, puedan mostrar su obra y su recorrido a
los estudiantes que en este momento esten cursando nuestros estudios. De esta
forma, nosotros como docentes podemos estimular y reforzar su aprendizaje y
los estudiantes constatan como, a partir de unas investigaciones iniciadas en la
Universidad, ha sido posible una obra artística sólida y madura que se proyecta
al exterior.
Igualmentee se pretende un reconocimiento por parte de la Universidad al
trabajo de este estudiante y hacerlo extensivo a todo el colectivo académico. En
el proceso se abre un diálogo entre artista y estudiante que potencia el acercamiento, las competencias trans- versales imprescindibles para el desarrollo de
aptitudes, conocimientos y valores que lo vincularán a un entorno profesional
posterior.
En primer lugar seleccionamos un alumno con el qual hemos mantenido
más o menos contacto y del qual conocemos el recorrido y sabemos que se desenvuelve con soltura en el terreno profesional. Un terreno que aparece de distinta forma en cada uno de ellos. Algunos han apostado por la faceta artística
como terreno exclusivo de desarrollo y otros la han alternado y complementado
con la actividad docente, con el diseño o con otras modalidades propias del grabado. En la mayoría de casos son importantes las experiencias adquiridas fuera
de nuestro país con otros artistas y talleres. A lo largo de estos años se ha intentado escoger personas con distintas peculiaridades que mostrasen un abanico
amplio de opciones profesionales.
Una vez escogido al ex-alumno, se le invita a presentar su pensamiento, su
proceso artístico y su obra. En primer lugar, la persona invitada interviene delante de los alumnos mostrando su trabajo en los propios talleres de la Facultad
donde él mismo había ejercido de estudiante, por lo tanto en el mismo entorno y
en las mismas condiciones de cuando estudiaba. Desde este espacio conocido y
cercano expone sus ideas y sus trabajos, facilitando el intercambio de experiencias. Este primer encuentro permite a los alumnos ver al artista invitado como
alguien muy próximo con quien pueden intercambiar experiencias, consultar,
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Figura 1 ∙ Cicle de Retorn. Sandra March. Taller de
litografía Facultad de Bellas Artes, 2013.
Figura 2 ∙ Cicle de Retorn: Las Taradas, Hogar dulce
hogar. Sala de exposiciones, curso 2013-14.
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pedir consejos, etc... Así, en el taller se produce este primer contacto artistaalumno y se inicia una relación de confianza mutua que sería difícil obtener de
otra manera. La actividad se prolonga después con una muestra de su obra en la
sala de exposiciones de la Facultad comentada y dirigida a todos los alumnos y
docentes de todo el Centro.
La sala de exposiciones se convierte en un entorno real de aprendizaje, al
igual que las aulas o los talleres (Figura 1, Figura 3 e Figura 4). En ella, el artista
no sólo nos muestra su obra sino que podemos percibir toda su trayectoria artística, todo un recorrido en el pensamiento iniciado cuando era alumno.
Los espectadores, professores y alumnos, no solamente tienen la posibilidad
de contemplar y admirar la obra sino que pueden disfrutar de una visita guiada,
abierta a todo el público, donde está presente la reflexión y el cuestionamiento
de la obra desde diferentes vertientes. La experiencia profesional del artista se
convierte de este modo en un recurso para la enseñanza y el aprendizaje.
Este proyecto se inició durante el curso 2012-2013 y su éxito nos empujó a
convertirlo en un ciclo anual con un cronograma de nuevos artistas que quisieran enriquecer los pensamientos de nuestros alumnos.
Descripción de los distintos artistas que han participado en esta propuesta:
En enero de 2013 invitamos a la artista Sandra March quien nos presentó su
última creación I hear you. La instalación se pudo ver en la Sala de exposiciones del 22 de enero al 5 de febrero de 2013. Según sus propias palabras, Sandra
March entiende la práctica artística como un medio para repensar y reflexionar
sobre nuevas y viejas temáticas. Su obra abarca básicamente cuatro ámbitos: el
cuerpo y el concepto de corporiedad, los valores y estereotipos asociados al género, la cotidianidad, la autobiografía y la historia de aquellos seres que conforman su entorno como material artístico capaz de conectar y enlazar con la sensibilidad colectiva. La artista mantiene una voluntad de experimentación con
diferentes disciplinas, con la intención de vertebrar sus propuestas desde un
punto de vista no restrictivo y dándole un enfoque crítico, pedagógico e irónico.
En octubre de 2013, por segunda vez y siguiendo la misma propuesta, invitamos a las artistas Mariaema Soler y Marta Fuertes que conforman el colectivo
Las Taradas. Las dos empezaron a trabajar juntas bajo un mismo nombre a finales de la carrera de Bellas Artes. La temática, la afinidad estética y la técnica
que compartían ha dado lugar a una experiencia artística muy fructífera. Bajo
el título Hogar dulce hogar, Las Taradas mostraron su trabajo en la sala de exposiciones de la Facultad del 28 de octubre al 4 de novembre de 2013. El nombre
de esta pareja de artistas introduce una buena dosis de sarcasmo y humor . El
sexo, la relación con el propio cuerpo y lo que nos reservamos para la intimidad
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y no mostramos aparece desafiando los convencionalismos de la sociedad y del
mundo del arte. Su humor sirve también de herramienta para aproximar sus
obras al espectador con la finalidad de hacerle partícipe de la obra. Nuestros
alumnos descubrieron con ellas una faceta del mundo del arte desconocida: el
trabajo en equipo y el uso del humor como recurso artístico.
En noviembre de 2014, Moreno&Soria nos ofrecía Una biblioteca imaginaria. Esta pareja que trabaja en el campo de la docencia artística y en el montaje de exposiciones, aprovecha su creatividad e imaginación para crear conjuntamente un original mundo plasmado en la autoedición de libros de artista.
Del 10 al 21 de noviembre de 2014 mostraron en la sala de exposiciones de la
Facultad sus creaciones y dieron una charla explicando uno por uno cada libro
expuesto. En este caso, los estudiantes pudieron ver que el libro de pequeño
formato y su autoedición podía ser un medio de expresión muy útil para dar alas
a toda la imaginación contenida en su pensamiento.
En noviembre de 2015, Àlex Costa nos presentaba su taller Print Workers de
Barcelona, un centro donde se reúnen distintos profesionales del arte para llevar a cabo sus producciones (diseñadores, arquitectos, artistas…..); una especie
de co-working donde encontrar soluciones a los proyectos pensados. Además,
el espacio consta de un taller de serigrafía, especialidad que había cursado Àlex
Costa en la Facultad, donde se imparten cursos y se estampa obra propia y de
otros artistas. Una pequeña galería de arte abre el espacio de Print Workers, un
espacio que visitamos con los estudiantes y donde pudimos ver la gran variedad
de posibilidades de un trabajo en equipo. Del 5 al 13 de noviembredde 2015, Àlex
Costa mostró en la Facultad una exposición de serigrafías realizadas en su taller
bajo el nombre de Back to basics.
En noviembre de 2016, invitamos a las fundadoras del taller Oslo Graphic
Barceloneta, Mariya Alipieva y Núria Guerra, dos ex-alumnas que al acabar sus
estudios de Bellas Artes montaron este espacio para crear su propia obra e invitar a otros artistas a elaborar sus trabajos y a editarlos con ellas. Las obras personales de estas artistas se mostraron en la sala de exposiciones de la Facultad del
9 al 15 de noviembre de 2016 bajo el nombre de Human Layers. Paralelamente a
la exposición, realizamos una visita a su taller donde los estudiantes pudieron
ver in situ como se estructura un taller de gráfica y como se llevan a cabo los
trabajos profesionales realizados, básicamente, en grabado y en serigrafía.
Por último, en marzo de este año 2018, la artista invitada fue Carla Arenas,
una ex-alumna que actualmente imparte docencia en la Escola Llotja de Barcelona, en la especialidad de tipografía.
En esta ocasión, Carla Arenas presentó una exposición con los trabajos
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Figura 3 ∙ Cicle de Retorn. Las Taradas. Presentación.
Taller de grabado, Facultad de Bellas Artes, 2013.
Figura 4 ∙ Cicle de Retorn: Oslo Graphic Barceloneta,
Humans layers. Visita al taller, curso 2016-17

3. Breves Conclusiones

La propuesta del Cicle de Retorn nos confirma la importancia que tiene para el
aprendizaje artístico el hecho de conectar la Universidad con el mundo profesional y establecer una relación directa entre docente, estudiante y artista.
Hemos visto lo positivo que ha sido potenciar el valor del intercambio, de
abrir un diálogo directo entre el artista profesional y el estudiante y de extender
lazos entre el mundo universitario y el mundo exterior.
A lo largo de las seis ediciones de este ciclo hemos ido descubriendo algunos aspectos implícitos en los objetivos, pero también otros de nuevos que no
teníamos previstos.
Los alumnos de los distintos ciclos han valorado muy positivamente la posibilidad y la facilidad de establecer un diálogo directo , en primera persona,
con un artista joven, próximo a ellos, tanto por edad como por motivación e intereses, todo ello con un lenguaje llano y sencillo que propicia valores como la
empatía y la visión de futuro como artistas.
Algunos de los artistas invitados transmitieron a los alumnos la necesidad
de aprovechar las plataformas de soporte dirigidas a los artistas jóvenes y que
ellos mismos habían utilizado para producir sus obras, nos referimos a los concursos, las becas, las estancias en talleres o centros de arte nacionales e internacionales, todo ello como una buena manera de ir consolidando los propios
proyectos y generar curriculum.
El descubrimiento de nuevas formas de trabajo en equipo o de colaboración
también ha generado una nueva herramienta para compartir conocimientos y
contraponer maneras de pensar. Se han hecho evidentes una serie de posibilidades para nuevas estrategias artístico-profesionales que los alumnos nunca
hubieran imaginado.
Después de la experiencia de estos seis años, podemos afirmar que el contacto directo entre el artista ex-alumno y el estudiante se convierte en una
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surgidos en la Facultad y los trabajos de distintos alumnos que han pasado por
sus clases (Figura 2). Bajo el título Mirando Atrás, se mostraron y se comentaron
todas estas obras del 13 al 21 de marzo, en la sala de exposiciones de la Facultad.
Por otro lado, y como actividad paralela a la muestra, Carla Arenas realizó un
workshop en el taller de la Escola Llotja para que los alumnos participantes del
Cicle de Retorn pudieran experimentar el trabajo en equipo de una pequeña
edición en tipografía. Carla Arenas es una artista muy joven, con mucha energía que supo transmitir a los alumnos su pasión por el arte, por la docencia y por
la estampación tipográfica.
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forma de aprendizaje vivo y destacable, que refuerza la relación de aquello que
sucede entre la Universidad y el exterior, la profesión y el mundo laboral. Una
relación que en seguida se hace visible en los resultados de los alumnos: nuevas
perspectivas del propio trabajo, posibilidades inimaginables anteriormente,
madurez en las decisiones a tomar, mejor comprensión de los aspectos artísticos gracias a la visualización de otras maneras de pensar el arte…
En definitiva, el intercambio y la posibilidad de cuestionar las diferentes temáticas y opciones escogidas directamente con el artista es sin duda una fuente de conocimiento. El diálogo se convierte en una herramienta básica para la
maduración del proceso creativo y de sus propuestas y se configura como una
metodología necesaria e imprescindible para la producción artística.
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Resumo: Este artigo narra uma experiência di-

Abstract: This article is about a didactic ex-

dática relacionada ao PIBID, programa que coloca alunos de licenciatura em contato com escolas de ensino fundamental e médio. Partindo
da abordagem triangular, foram vistos aspectos
da formação cultural brasileira, a respeito das
contribuições das tribos indígenas, estudamos
as bonecas da tribo Karajá; vimos seu modo de
fazer, sua estética e importância para a tribo.
Palavras chave: meta-artigo / conferência /
normas de citação.

perience related to PIBID, a program that
places undergraduate students in contact with
elementary and senior schools. Starting from
the triangular approach, some aspects of the
Brazilian cultural formation were seen. For instance, we studied the dolls of the Karajá tribe;
we saw their way of doing it, with its aesthetical and philosophical importance. This way we
regarded the indigenous tribes contributions.
Keywords: meta-paper / conference / referencing.
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1. Contexto da atividade desenvolvida

Apresentamos resultados do trabalho conjunto entre professores e alunos do
curso de licenciatura em Artes Visuais do Instituto de Artes da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), participantes do programa PIBID (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência).
Knobel (2017:9) diz que o referido Programa foi criado em 2007 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). e teve seu
início na Unicamp em 2010, reunindo 11 unidades desta universidade que “são
responsáveis pela formação de professores nas áreas de exatas, biológicas, humanidades e artes, com 23 cursos de graduação (diurno e noturno).”
O(A) aluno(a) ingressante no Curso de Artes Visuais da Unicamp pode optar pela licenciatura e assim torna-se legalmente apto(a) a lecionar a disciplinas
de artes no ensino fundamental e médio. A descrição do(a) profissional no catálogo do curso (DAC-Unicamp, 2017) define o(a) licenciado(a) em artes como
alguém que reúne as capacidades de artista visual com as competências do
trabalho educacional, envolvendo o conhecimento de teorias, aspectos legais e
políticos da educação, assim como a prática em sala de aula; é isso o que busca
o PIBID (http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid).
O(a) aluno(a) participa do projeto de algum(a) professor(a) que atua em curso de licenciatura, desenvolvendo o projeto nas escolas públicas em conjunto
com algum(a) professor(a) que atue em escola pública de nível fundamental ou
médio e assumirá o papel de supervisor(a) do projeto na escola. Tivemos como
supervisora, a professora de artes e os alunos da EMEF (Escola Municipal de
Ensino Fundamental) Edson Luis Lima Souto, localizada no Bairro São Martin,
município de Campinas — SP.
A escola funciona nos períodos da manhã e tarde e à noite é dedicado ao
EJA (Educação de Jovens e Adultos). A escola possui doze salas de aula e doze
turmas. As atividades foram desenvolvidas com três turmas de 6ºs anos.
Os planos de ensino foram elaborados com base nas Diretrizes Curriculares
da Educação Básica para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos
Anos Finais (Godoy, 2010). No ano de 2017 adotou-se também o livro didático
“Por toda pARTE 6º Ano” (Ferrari,2015) fornecido pelo Programa Nacional do
Livro Didático do governo federal.
2. Cultura

A atividade envolveu o conceito de cultura, englobando o conjunto das tradições, a religião, a música, a culinária, o modo de vestir, de falar, entre outros
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elementos. O ambiente cultural existe antes de um indivíduo nascer e deixa
uma marca nele, que Morin (2000:28) chama de imprinting cultural.

Por outro lado, embora o ambiente cultural esteja dado, trata-se de algo dinâmico e em constante mudança em função da atuação dos indivíduos.
Esse é nosso entendimento de Cultura em termos genéricos, a definição não
é simples, mas fica mais complexa quando definimos as características de um
ambiente cultural específico como o brasileiro.
A sociedade brasileira é multicultural. Povos diferentes contribuíram para
a formação da cultura brasileira, por isso é importante desenvolver conteúdos
que dão visibilidade às contribuições deles. Destacamos os povos indígenas,
porque, junto com os portugueses e africanos foram os primeiros povos a compor a base da formação da cultura nacional.
Ao abordarmos a formação cultural não pretendemos resgatar a ideia de
democracia racial; como afirma Darcy Ribeiro (1995:19): “surgimos da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios
silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como
escravos.”
O elemento identitário que surgiu em nosso país como algo diferente das matrizes de onde partiu é resultado de embates físicos, mas também de conflitos nos
quais os elementos de uma cultura estão em choque com os elementos de outra
em um processo de luta por ser o elemento hegemônico (Bakhtin, 1979).
Dessa batalha alguns aspectos da cultura indígena venceram e deixaram
sua marca em palavras de origem indígena, tais como: abacaxi, caju, mandioca,
tatu, maracanã, Jacaré, etc. foram incorporadas à língua portuguesa. Alimentos
como a mandioca e seus derivados e ervas medicinais como alfavaca e boldo,
assim como o hábito de descansar em redes.
2. Objetivos da atividade

O projeto se organizou em torno do tema: ‘Tolerância e Fronteiras’. A retomada das origens da formação cultural brasileira teve a intenção de incentivar os
alunos do ensino fundamental a perceberem, refletirem e valorizarem suas heranças culturais.
Foram usados os textos do livro didático, vídeos, desenhos e pinturas para
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O imprinting cultural marca os humanos desde o nascimento, primeiro com o selo da
cultura familiar, da escolar em seguida, depois prossegue na universidade ou na vida
profissional. (Morin, 2000:28)
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fortalecer conceitos importantes como racismo, preconceito, diversidade, tolerância, cultura e herança cultural.
Buscou-se reconhecer e valorizar a cultura africana, indígena e portuguesa
como formadoras dos fundamentos da nossa cultura e promover o respeito às
diferentes etnias, assim como identificar a constante presença dessas culturas
na música, culinária, arquitetura, criatividade na forma de viver, de pensar, de
dançar, de rezar, etc.
Além disso a atividade visava permitir aos estudantes de graduação e alunos
a exploração de materiais, técnicas e linguagens artísticas também diversificadas, como o desenho, o recorte, a pintura e a modelagem. O processo foi mediado pelo uso do livro Didático já mencionado, como complemento às Diretrizes
Curriculares que norteiam os conteúdos.
3. A super visão docente

O campo da educação é um campo de forças, tensões e interesses em nome da
melhoria na qualidade do ensino. As instituições de formação de professores
se ajustam e buscam atender a qualidade, ampliando as possibilidades de formação dos graduandos. Nessa perspectiva o professor(a) supervisor(a) dos(das)
estudantes de graduação é fundamental na acolhida e condução do trabalho no
período em que os(as) estudantes estão em campo. A primeira experiência entre a não docência e o porvir da docência deixa marcas na construção da identidade docente que, aliada às memórias de quando eram alunos da educação
básica, vão compor o perfil do novo profissional da educação.
O papel de supervisão é definido por Alarcão & Tavares (1987:18), como um
“Processo em que um professor, em princípio, mais experiente e mais informado, orienta um outro professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento humano e profissional.” Uma ação cuja responsabilidade ocorra dentro
de um cenário reflexivo, ou seja, aprender, fazer e pensar sobre esse fazer. Uma
prática docente reflexiva possibilitará uma ação formativa reflexiva.
4. Desenvolvimento do Trabalho

Em consonância com o tema do ano foi desenvolvido o projeto ‘Brasil, um país
multicultural’ nas turmas dos 6ºs anos. As atividades abordaram aspectos da
herança cultural negra e portuguesa, mas citaremos aqui a atividade que envolveu a cultura dos povos indígenas, em especial a criação de bonecas feitas
pelos Karajás.
Por pressuposto conceitual, tomamos como referência a Proposta Triangular elaborada por Ana Mae Barbosa, que envolve a interligação entre a
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Figura 1 ∙ Bonecos de argila da tribo Karajá. Fonte:
http://www.brasil.gov.br/cultura/2014/11/modo-defazer-boneca-karaja-e-considerado-patrimonio-imaterialbrasileiro/@@nitf_custom_galleria. Março 2018.
Figura 2 ∙ Expressão sobre a boneca Karajá em massa de
modelar com mistura de cores. 2017. Fotografia dos autores.
Figura 3 ∙ Expressões sobre a boneca Karajá. 2017.
Fotografia dos autores.
Figura 4 ∙ Expressões sobre a boneca Karajá. 2017.
Fotografia dos autores.
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contextualização histórica da arte, a apreciação das manifestações artísticas,
realizadas por meio de diferentes linguagens e o fazer artístico e porque se mostra como relevante recurso metodológico.
Houve uma boa recepção da proposta por parte dos alunos e contamos com
as contribuições e participações de alunos com necessidades especiais.
As avaliações foram feitas ao final de cada unidade para retomar os conceitos trabalhados e verificar se foram apreendidos. Foi elaborado um vídeo pelos
estudantes do PIBID, contendo uma avaliação geral, em que os alunos afirmam
as suas aprendizagens com a proposta.
5. Povos Indígenas

Uma importante manifestação cultural dos povos indígenas é a cerâmica, um
exemplo sempre lembrado são os potes produzidos pelos Marajoaras ornamentados com grafismos, mas temos também a cerâmica dos povos Karajá, com as
bonecas Ritxòkò; o modo de fazer tem sido transmitido por muitas gerações e
foi reconhecido como Patrimônio Cultural Brasileiro (IPHAN, 2012).
Para abordar esse assunto foi apresentado um vídeo (Mosaicos Do Brasil,
2012) que mostra o significado que as bonecas têm para a tribo ao representar o
seu cotidiano e o papel social de cada um. Por meio da brincadeira com as bonecas as crianças compreendem a organização geral da tribo. (Figura 1)
Após exposição do vídeo sobre as obras da tribo foram levantadas questões
sobre o cotidiano exposto no filme. As respostas foram variadas e de modo geral demonstraram o entendimento da organização da tribo e dos papéis sociais
desses indígenas, expressa nas obras da tribo; as bonecas como brinquedo para
as crianças, assim como os conceitos de cultura e patrimônio cultural.
Os(As) alunos(as) também perceberam a importância da arte Karajá como
fonte de renda para a economia da tribo; a função das mulheres na confecção
das bonecas e da colaboração dos homens nas etapas iniciais, que envolvem a
coleta, preparo e queima da madeira, cujas cinzas são misturadas a argila, o que
confere uma particularidade a esse material.
Essas percepções ganharam forma visual na modelagem produzida
pelos(as) alunos(as) que receberam massa de modelar nas cores azul e laranja
para a confecção das personagens em seus afazeres com liberdade na representação das bonecas.
Ao representarem o cotidiano da tribo por meio das bonecas, com suas cenas figurativas e narrativas, tendo o cuidado em reproduzir a pintura corporal por
meio de traços abstratos e geométricos, simétricos ou não, eles(elas) demonstraram esforços em modelar a massa para se aproximar das figuras apresentadas.

Considerações finais abordando os resultados obtidos

As atividades tiveram dois objetivos: promover a inserção dos estudantes de
graduação no cotidiano das aulas de arte e, com relação aos alunos e alunas do
ensino fundamental, por meio dos conteúdos das aulas de arte, valorizar as culturas afrodescendentes, portuguesas e indígenas, reconhecendo a sua presença
de forma positiva nos diversos segmentos da sociedade, no que diz respeito à
literatura, arte, culinária, religião música, dança, etc.
Cabe destacar que, embora a reflexão em torno do tema ‘diversidade étnico-racial’ de forma integrada ao currículo escolar aproxime as diferentes disciplinas: língua portuguesa, história, geografia, matemática, ciências e artes, ainda
é recente e ocorre de forma incipiente. Para Ana Mae Barbosa (2006), a arte
estimula a construção e a cognição das crianças e adolescentes, ajudando a desenvolver outras áreas de conhecimento. Ela afirma que:
Na construção da arte utilizamos todos os processos mentais envolvidos na cognição.
Existem pesquisas que apontam que a arte desenvolve a capacidade cognitiva da criança e do adolescente de maneira que ele possa ser melhor aluno em outras disciplinas.

Faz-se necessário um engajamento maior para que o trabalho destaque o
papel dos povos e da herança cultural que temos como legado; sobretudo vale
destacar o povo africano para além da condição de escravizado, com grande importância e presença na constituição da brasilidade.
Propor atividades conjugadas em forma de projeto de trabalho possibilita
que os(as) alunos(as) articulem os conhecimentos e os ampliem; as propostas
que têm vídeos como desencadeadoras se mostram interessantes e despertam mais a atenção e envolvimento dos(as) alunos(as); as técnicas variadas e

253
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

Consideramos positiva a atuação daqueles(as) que misturaram as duas cores para
obter uma terceira cor, bem mais próxima da cor de pele indígena.
Essa experiência se mostrou riquíssima e provocou muito entusiasmo na
turma, de modo geral, que se portou de forma animada, solidária e cooperativa.
Como forma de registro do processo foram elaboradas fotos das bonecas
(Figura 2) e outros elementos baseados na cultura Karajá que também foram
criados pelos(as) alunos(as) e houve uma exposição com todas as produções
(Figura 3 e Figura 4). A elaboração e desenvolvimento do trabalho contou com o
apoio das alunas graduandas que produziram e editaram os registros em forma
de fotos e vídeos.
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Figura 5 ∙ Expressões sobre a boneca Karajá — o segredo
dos homens. 2017. Fotografia dos autores.
Figura 6 ∙ Expressões sobre a boneca Karajá — o segredo
dos homens. 2017. Fotografia dos autores.
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a avaliação realizada em formato de vídeo e fora do ambiente de sala de aula
também se mostraram potentes e significativas.
A docência exige uma formação reflexiva conjunta entre escola e universidade para gerar novas e melhores práticas docentes. Os esforços conjuntos
entre as universidades e as escolas devem ser amparados por Programas de
Governo (como o PIBID) que garantem o acesso e permanência dos alunos da
graduação nesses espaços formativos.
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Resumo: Nesta comunicação, apresentare-

Abstract: In this presentation, we show a sum-

mos uma súmula das investigações realizadas
sobre as manifestações culturais e manutenção da identidade cultural pomerana na
educação formal das escolas inseridas nas
comunidades Pomeranas do Espírito Santo,
visando formação dos profissionais da educação, a valorização das comunidades e a tradição oral, relacionando as vivências no espaço
escolar e a vida em comunidade.
Palavras chave: identidade cultural / comunidades pomeranas / tradição oral.

mary of the research implemented on cultural
manifestations and maintenance of the Pomeranian cultural identity within formal education
of the schools in the Pomeranian communities of
Espírito Santo, with the aim of training education
professionals, improve value of these communities
and their oral tradition and relating experiences
in school and community life.
Keywords: cultural identity / Pomeranian communities / oral tradition.

1. Imigração Pomerana no Estado do Espírito Santo

Os integrantes das comunidades pomeranas do Estado do Espírito Santo vieram da Pomerânia para o Brasil no final da década de 1850, sendo que os primeiros chegaram Estado em 28 de junho de 1859, se estendendo até a década
de 1870, “Ao todo, mais de 2.300 pomeranos se instalaram em terras capixabas
ao longo do século XIX.” (Granzow, 2009:11).
A maioria dos pomeranos que chegaram ao Espírito Santo eram agricultores, e os poucos que não tinham experiência com a agricultura se declararam
agricultores para conseguir terras do governo da então província capixaba. A
partir de sua chegada ao Estado o povo pomerano enfrentou inúmeras dificuldades, desde falta de infraestrutura, adaptação climática e falta de comunicação com autoridades e comerciantes, tendo que resolver todos seus problemas
sozinhos, o que contribuiu para seu isolamento, fortalecendo suas heranças, a
manutenção dos valores, costumes e identidade culturais.
Os imigrantes pomeranos sofreram perseguições e discriminação, com
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O povo pomerano chegou ao Estado do Espírito Santo a partir da década de 1850
e enfrentou inúmeras dificuldades, desde falta de infraestrutura, adaptação
climática e falta de comunicação com autoridades e comerciantes, tendo que
resolver todos seus problemas sozinhos, o que contribuiu para seu isolamento,
fortalecendo suas heranças, a manutenção dos valores, costumes e identidade
culturais. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, e do isolamento de algumas comunidades, os pomeranos tem papel de destaque no Espírito Santo
devido sua estrutura agrária.
A Língua Pomerana é considerada Patrimônio Cultural do Estado do Espírito Santo, visando a valorização deste Patrimônio Cultural e atender às necessidades das comunidades pomeranas do Espírito Santo, em 2014, a Secretaria
de Estado da Educação (SEDU) iniciou uma série de trabalhos de formação em
Língua Pomerana para professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental
das escolas das redes municipais e estadual do Estado do Espírito Santo atendendo à demanda do Programa de Educação Escolar Pomerana — PROEPO.
Uma das propostas é demonstrar a grande importância destas comunidades e o papel do idoso na tradição oral, no ambiente escolar e para nosso patrimônio cultural.
Pretendemos retratar os impactos culturais experimentados por esses cidadãos quando ingressam na vida escolar, e como o ensino da Arte e a aprendizagem formal interage e influencia suas vidas no âmbito familiar e comunitário.
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Figura 1 ∙ Seminário Formação de Professores.
Fonte: SEDU/ESESP.
Figura 2 ∙ Estacionamento/acesso à EMEIEF Carlos Luiz
Frederico, Baixo Guandu/ES. Fonte: própria.

2. Educação formal e cultura Pomerana no Estado do Espírito Santo

A família tem função primordial na educação das crianças das comunidades
pomeranas. O pai é constituído de autoridade frente à família, mas compete
à mãe a manutenção da tradição cultural, o ensino da língua e todos os valores
instituídos na comunidade. É na primeiríssima infância que as tradições se manifestam e tornam determinantes na noção de pertencimento.
Ao ingressar na escola a criança de descendência pomerana precisa se ocupar de aprender outra língua e atender aos objetivos do período de alfabetização, tendo que aprender a ler e a escrever na língua oficial, o português, abrindo
mão, em muitas localidades, de sua língua materna.
São inúmeros os relatos das dificuldades encontradas por crianças, que só
conhecem a língua pomerana ao entrar no Ensino Fundamental, pois em muitas comunidades as práticas escolares desconsideram sua língua e sua cultura.
Assim, é comum o sentimento de timidez e inadequação devido dificuldade
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maior intensidade, a partir da decada de 1940, por ocasião da Segunda Grande
Guerra, devido uso de língua germana. Os membros das comunidades foram
forçados a entregar seus livros para incineração e proibidos de utilizar a língua
mãe, sendo obrigatório o uso da língua portuguesa nas escolas e templos, resultando maior isolamento das comunidades e contrangimento do uso, em alguns
casos, ainda nos dias de hoje, da língua pomerana em locais públicos.
Em 1945, foi realizada a Conferência de Potsdan. Ao témino da conferência
ficou decidido que “[...] o norte da Prússia Oriental passou a pertencer à União
Soviética. O restante da região, dentre esta também a Pomerânia Oriental, passou a pertencer à Polônia.” (Rölke, 2016:83-4). Outra decisão relevante foi a
permissão, aos dominadores, de expulsar as populações alemãs dos territórios
recém-adquiridos ao leste dos rios Oder e Neisse, o que fez com que a Pomerânia deixasse de existir, e, consequentemente, deixando os pomeranas do Espírito Santo apátridas.
Ainda durante a Segunda Guerra, segundo depoimentos apresentados no
documentário Bate-Paus (Jacob, 2007), enquanto pomeranos eram convocados
para lutar contra o governo alemão pelo exército brasileiro, suas famílias eram
associados aos nazistas e sofriam inúmeras agressões físicas, encarceramento,
invasões e depredação de propriedades, saques, entre outros.
Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, do isolamento de algumas comunidades e das persguições, os pomeranos conseguiram se organizar e prosperar, fortalecendo sua cultura e estrutura agrária, mantendo papel de destaque no Espírito Santo.
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de comunicação. Considerando a falta de estímulo ao uso da língua materna
e dificuldades de comunicação, não raro podemos observar a recusa em falar a
língua pomerana por parte de alguns jovens após alfabetização.
Em 2003, diante da preocupação de pais, mães e membros das comunidades tradicionais pomeranas, pesquisadores e professores em parceria com Secretarias Municipais de Educação de cinco municípios capixabas: Laranja da
Terra, Domingos Martins, Pancas, Santa Maria de Jetibá e Vila Pavão, colonizados por descendentes pomeranos, se reuniram para discutir políticas educacionais em prol da valorização, fortalecimento da cultura, língua oral e escrita
pomerana. Com o apoio dos órgãos públicos municipais, foi criado, em 2005,
o Projeto de Educação Escolar Pomerana — PROEPO, e em 2007, o projeto foi
instituído programa.
Inicialmente, o Programa contava com cinco municípios participantes, em
2014, somavam sete municípios capixabas: Afonso Cláudio, Domingos Martins, Itarana, Laranja da Terra, Pancas, Santa Mª de Jetibá e Vila Pavão. Assim,
foi assinado, por intermédio das Secretarias Municipais de Educação dos municípios participantes, o Termo de Parceria entre os Municípios Participantes do
PROEPO (2014) objetivando “[...] desenvolver um trabalho que valorize e fortaleça a cultura e a língua oral e escrita pomerana [...]”.
A Língua Pomerana é considerada Patrimônio Cultural do Estado do Espírito
Santo (EC nº 64/2011: 46). Considerando o Currículo Básico Escola Estadual —
CBEE (2009) e visando atender às necessidades das comunidades pomeranas do
Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Educação iniciou formação em Língua
Pomerana para professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental das escolas das redes municipais e estadual do Espírito Santo, no ano de 2014 (Figura 1).
Após a primeira etapa de Formação, em 2016, a Secretaria de Estado da
Educação instituiu grupo de trabalho para elaboração de uma nova proposta de
formação de professores, participando destas reuniões: profissionais da educação, membros das comunidades pomeranas e representantes das Secretarias
Municipais de Afonso Cláudio, Baixo Guandu (Figura 2), Domingos Martins,
Itarana, Laranja da Terra, Pancas, Santa Mª de Jetibá e Vila Pavão, e servidores
da Secretaria Estadual da Educação. A proposta elaborada pelo grupo de trabalho tem como objetivo desenvolver formação para professores das Redes Estadual e Municipais de ensino, visando a aprimorar os conhecimentos sobre a
língua pomerana, priorizando uma política pedagógica que valorize e fortaleça
a tradição oral, a cultura e outras tradições.
O ensino da Arte nas unidades escolares do Estado, particularmente nas comunidades pomeranas, se faz necessário a fim de “Reconhecer a importância

3. Mémorias e tradição oral

A tradição oral da comunidade pomerana é um fator marcante para sua identidade cultural. Essas comunidades são, em sua maioria, formadas por indivíduos
bilíngues, sendo que os mais idosos frequentemente falam apenas a língua materna,
o pomerano.
Refletindo em como a comunidade pomerana se organiza (tradição oral, valorização dos idosos, identidade cultural, religiosidade, entre outros) e interagem, podemos inferir que influenciam e são influenciados por outras culturas,
sociedades e etnias, o que contribui para o entrelaçamento entre suas tradições
e as demais.
Os descendentes de pomeranos possuem fortes laços com a religiosidade, rezas, benzeduras e crença na magia, misturando representatividade e significados, marcando a identidade social e étnica dos sujeitos. A utilização da magia
“[...] como forma de pensamento e ação [...]” (Elias, 1994:70) auxilia na obtenção de controle, mesmo que por meio de fantasia, dos eventos do cotidiano.
Podemos observar que na sociedade ocidental contemporânea, o velho é
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da arte e das manifestações culturais na sociedade e na vida das pessoas” (Espírito Santo — CBEE, 2009:177), respeitando a diversidade e valorando a cultura,
patrimônios culturais, saberes e fazeres das comunidades.
Ressaltamos que no ambiente escolar não podemos nos ater às ações que
apresentam especificidades locais, visto que as comunidades pomeranas estão
inseridas em uma cultura coletiva, se fazendo necessárias conexões com as tradições e culturas regionais, nacional e internacional.
Convém mencionar que a apropriação de culturas externas, o reconhecimento do outro, seja individualmente ou coletivamente, não deve suplantar a
singularidade das comunidades, assim, devemos promover um currículo que
respeite e promova a diversidade nacional, e em contrapartida, promova, valorize e estimule a diversidade cultural local.
O reconhecimento de que cada criança possui valores e conhecimentos
prévios, e que estes devem ser respeitados e valorizados pelos professores, é
de suma importância para construção de novos conhecimentos. Os conteúdos
a serem ensinados, bem como a metodologia de ensino, devem considerar os
saberes prévios dos educandos e as informações adquiridas, agregando novos
contextos à aprendizagem, sem desfavorecer a tradição local, e sim, validando-a. A educação pomerana deve ir além do simples ato de ensinar, estabelecendo
relações entre a tradição cultural destes povos e as tradições nacionais, preservando e valorando suas manifestações e patrimônios culturais.
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interditado e excluído, impossibilitado de participação efetiva da comunidade,
destruindo os trabalhos da memória. Segundo Chauí (1979) “a função social do
velho é lembrar e aconselhar”, são os guardiões do passado, os responsáveis por
resgatar e transmitir, às futuras gerações, suas culturas. A convivência intergeracional faz com que o idoso se sinta inserido na comunidade e reviva sua
história, possibilitando reconstruí-la ao contar suas experiências, prestando,
ao mesmo tempo, um grande trabalho à sociedade; mostrando um universo
diferente do atual. A figura feminina também possui papel de destaque na preservação das tradições, ritos e cultura pomerana. Os valores, saberes, fazeres,
cultura, crenças, e outras manifestações, são mediados pela oralidade, compilando o saber sagrado dos antepassados.
Na tradição pomerana, segundo Manske (2015) , destacam-se três ritos, carregados de representações simbólicas: o nascimento, o casamento e a morte.
Os descendentes pomeranos compartilham estes ritos com a família, a igreja e
a comunidade local, incluindo alegrias, tristezas e todos os sentimentos que os
envolvem.
O nascimento, como na maioria das sociedades ocidentais, é cercado de
alegrias e muito cuidado, devido fragilidade dos recém-nascidos. Nas comunidades pomeranas esse período é cercado de crenças e magia. A igreja, Luterana
e Missouri, é o instrumento de ligação entre a família, a criança e a comunidade, e uma das primeiras preocupações dos pais é o batismo, uma obrigação familiar, de cunho religioso e social, onde a criança é apresentada à comunidade.
Acreditam que este sacramento (benção inicial) tem o poder de livrar a criança
dos males, incluisive da morte.
O casamento é considerado um rito de passagem, tanto para o homem,
quanto para a mulher, que inclui elementos do sagrado e popular, envolvendo
toda a comunidade. Estão entre os preparativos os convites a preparação da
festa, registros, escolha dos padrinhos, entre outros. Apesar de algumas mudanças, nenhuma descaracteriza os traços marcantes dos casamentos realizados desde a imigração. São etapas do ritual: o convite, feito e língua pomerana,
recitado nas casas da comunidade e de familiares; o primeiro dia de festa, na
sexta-feira, com o quebra-louças; o casamento, no sábado, com arco de bambu enfeitado de fitas na entrada e um mastro alto com a bandeira contendo as
iniciais dos noivos, carros enfeitados, bandeiras e fogos de artifício; e a continuação da festa até o domingo, sem a presença dos noivos. Após o casamento,
os noivos passam a ter novas atribuições na família, na igreja e na comunidade,
A morte tem grande relevância nas comunidades pomeranas, para eles, um rito
de passagem necessário para o equilíbrio do universo. As cerimônias funerárias

Conclusão

A partir das pesquisas sobre as comunidades pomeranas no Estado do Espírito
Santo, observamos a íntima relação entre a religiosidade e a educação, perspassando toda a sua história entre os ritos, tradições, e toda sua cultura.
Podemos conceber que o isolamento involuntário no decorrer dos anos fortaleceu as tradições pomeranas e seu sentido de pertencimento, contribuindo
para a manutenção de suas tradições, ritos, oralidade e língua. A escolarização,
necessária e de cunho obrigatório, proporciona maior interação social com outras culturas, não apenas para a produção de conhecimento nas comunidades,
mas principalmente, para manutenção, difusão e valorização de seu patrimônio cultural junto à comunidade capixaba, em nivel nacional e internacional.
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iniciam logo após a morte, e delas participam toda a comunidade. Inicialmente os familiares comunicam o falecimento à comunidade, que é convidada a
participar das solenidades, sendo a participação no enterro um compromisso
entre os membros da comunidade. O anúncio também é feito pela igreja, com
três badaladas de sino e a cerimônia religiosa é realizada pelo pastor no cemitério ou na casa do morto. O rito se encerra após a benção e o sepultamento.
Estes ritos, que norteiam as práticas dos descendentes pomeranos, fortalecem o convívio em comunidade.
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Resumo: É habitual a realização de exposi-

Abstract: It is customary to hold school exhibi-

ções escolares nas escolas portuguesas. Nesse contexto, objetivamos investigar como se
deu o surgimento dessas exposições dentro
e fora do contexto escolar formal português.
Para tanto, por meio de pesquisa bibliográfica, identificamos aspectos históricos que
influenciaram a adoção da exposição escolar
como prática pedagógica, o que poderá possibilitar olhar o presente de uma forma crítica.
Resultado de acontecimentos históricos, elas
não são neutras e foram, naturalmente, se
adaptando às novas necessidades.
Palavras chave: exposições escolares / educação artística / história da educação / ensino
da arte.

tions in Portuguese schools. In this context, we
aim to investigate how the emergence of these
expositions occurred inside and outside the formal Portuguese school context. In order to do
so, through bibliographical research, we have
identified historical aspects that influenced the
adoption of school exposition as a pedagogical
practice, which may allow us to look at the present
in a critical way. As a result of historical events,
they are not neutral and were, of course, adapting to new needs.
Keywords: school exhibitions / artistic education
/ history of education / art education.
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A partir de visitas em escolas portuguesas, registradas por meio de fotografias,
tendo como enfoque seus espaços expositivos, percebemos que a realização de exposições escolares é uma prática recorrente. Entre algumas práticas que registramos, de 2016 a 2018, na região norte de Portugal, mais especificamente em escolas
localizadas nas cidades do Porto, de Vila Nova de Gaia, Guimarães e São Tomé de
Negrelos, observamos que, com frequência, essas instituições, sejam elas públicas
ou privadas, destinam locais específicos para as exposições escolares, geralmente
em ambientes de uso comum, como corredores, pátios de recreação e refeitório.
Em uma escola de Guimarães, por exemplo, observamos que, em uma parede do refeitório, trabalhos — inclusive, com molduras — encontravam-se expostos e que uma parte da parede recebeu decoração de modo a combinar com
as molduras desses trabalhos (Figura 1).
Também observamos, em uma escola pública de São Tomé de Negrelos,
trabalhos expostos no corredor, diretamente na parede (Figura 2), prática igualmente observada em uma escola particular de Vila Nova de Gaia (Figura 3).
Constatamos que as exposições mencionadas são práticas recorrentes não
apenas nas instituições escolares, como também em espaços públicos (Figura
4), cujos trabalhos expostos advêm de concursos de desenhos infantis, em sua
maioria, divulgados nos interiores das escolas, onde as escolhas são realizadas
sob o olhar do adulto e os melhores trabalhos concorrem à premiação.
As constatações expostas — de que ocorrem, na contemporaneidade, no interior das escolas portuguesas, seja pela exposição dentro dessas instituições
ou em espaços públicos — nos levaram a questionar: como se deu o surgimento
das exposições escolares dentro e fora do contexto escolar formal português?
Desse questionamento, por sua vez, emergiu o estudo ora apresentado que,
realizado por meio de levantamento bibliográfico, teve, como objetivo geral,
investigar como se deu o surgimento das exposições escolares dentro e fora do
contexto escolar formal português, e, como objetivo específico, identificar aspectos históricos que influenciaram a adoção da exposição escolar como prática pedagógica, o que poderá possibilitar olhar o presente de uma forma crítica.
Entre as principais referências que buscamos, estão teóricos portugueses
que, na primeira metade do século XX, contribuíram para as Diretrizes Curriculares Públicas no que concerne à educação artística em Portugal. Da mesma
forma, disseminaram, no âmbito escolar português, algumas teorias pedagógicas discutidas em escala mundial, especialmente via publicação de artigos
em revistas na área educacional. Assim, neste estudo, detivemo-nos na busca
por edições do período mencionado da Revista Escolar e da Revista Palestra,
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Figura 1 ∙ Trabalhos escolares expostos, em junho de 2017,
na parede do refeitório de uma escola pública de Guimarães,
Portugal. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Trabalhos escolares expostos, em maio de 2017,
no corredor de uma escola pública de São Tomé de Negrelos,
Portugal. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Trabalhos escolares expostos, em março de 2018,
no interior de uma escola particular de Vila Nova de Gaia,
Portugal. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Exposição, em maio de 2016, de desenho infantil
na Biblioteca Pública Municipal de Porto, Portugal, resultante de
um Concurso promovido por uma ONG, com premiações em
dinheiro aos primeiros colocados. Fonte: própria.
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bem como por Diretrizes e Normas Curriculares publicadas pelo Ministéro da
Educação. Nossas principais fontes de pesquisa estão disponíveis na Biblioteca
Pública Municipal do Porto, Portugal.
Alguns dos autores portugueses — que, frequentemente, abordaram a temática e aos quais recorremos, são: Alfredo Betâmio de Almeida, Calvet de
Magalhães, Arquimedes dos Santos e Faria de Vasconcelos. Também trazemos
contribuições do teórico americano Thomas Popkewitz, no que concerne a uma
antiga preocupação com a limpeza e a higiene no interior das escolas durante o
movimento da Escola Nova.
1. Resgate Histórico das exposições escolares em Portugal

O resgate histórico que realizamos nesta seção remonta às exposições escolares
de meados da década de 20 do século XX, época em que a Direção Nacional da
Educação, em Portugal, não determinava apenas os conteúdos e materiais ou a
organização escolar, mas incluía, também, as disposições mobiliárias e os materiais das escolas. Os aspectos materiais, em especial o mobiliário, eram uniformizados, sob a justificativa de que o modo estético com que as salas de aula fossem
organizadas interferiria no bem-estar da criança, sendo justificados também por
uma preocupação com a higiene. Acerca dos arranjos da escola, da localização
dos móveis e dos espaços destinados à exposição de materiais educativos e trabalhos dos estudantes, “os murais”, ainda tão presentes nas escolas, 6encontramos:
Quadros educativos e decorativos- conhecida, como é, a conveniência estética e educativa de adornar a escola por meios de quadros morais, históricos e artísticos, que
despertem e estimulem nas crianças o desenvolvimento das virtudes morais, cívicas,
os sentimentos afectivos, o amor ao trabalho, o horror aos vícios e a compreensão da
beleza, não deve esquecer-se que as respectivas molduras deverão ser simples e lisas, o
que não exclui a elegância e facilita a limpeza (Cabral, 1921: 138-9).

A preocupação com a limpeza e com o asseio é esclarecida por Popkewitz
(2010) que alerta o quanto as ciências eram ressaltadas, no início do século,
nas políticas escolares, metaforizando discursos médicos, sob a justificativa de
uma preocupação com o bem-estar moral da criança. Nesse sentido, o discurso
era que, por meio das escolas, as famílias mais pobres incorporariam tais práticas, prevenindo doenças, como também hábitos da sociedade burguesa.
Atualmente, em algumas escolas, ainda permanecem os murais, enquanto em outras, eles ganharam diferentes configurações, seja por pequenos pedaços de madeira na parede, molduras ou varais (conforme mostramos na
Figura 1 e na Figura 3), mas permanecendo um local destinado às exposições
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Figura 5 ∙ Parte de uma exposição de arte
infantil em uma escola de Portugal na década de
1950. Fonte: Magalhães (1960).
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escolares nos corredores e interiores das salas de aula, evitando assim também
que as paredes sejam sujas ou destruídas na tentativa de prender esses trabalhos.
Na época, ainda em meados da década de 1920, de forma ritualística, ao final
de cada ano letivo, eram montadas exposições escolares, abertas à comunidade,
sendo que cada turma realizava um planejamento estético com o seu professor
antes de sua execução. “O capricho” de cada turma era, durante a exposição, motivo de avaliação por uma banca de avaliadores exteriores à escola que tinham
por intuito atribuir menções honrosas ou premiação aos melhores trabalhos expostos e de decoração das salas. Essas exposições eram resultantes de trabalhos
de diferentes disciplinas escolares e eram populares nas escolas ao final de cada
ano letivo. Vasconcelos (1925 e 1930) teceu críticas, na Revista Escolar, na época,
sobre tais práticas, alertando que o objetivo das exposições havia sido deturpado, que o que norteava as exposições era simplesmente atrair visitantes às escolas e mostrar o excelente trabalho por ela realizado, criando uma fantasia. Isso
porque, para o autor, nas exposições só eram exibidos os melhores trabalhos e
dos melhores alunos, além de que alguns trabalhos eram realizados apenas para
a exposição e outros, em atividades alheias às atividades escolares. Dito de outra
forma, as exposições nem sempre condiziam com a realidade vivenciada no interior das escolas, sendo, por vezes, a manipulação de um processo. Ainda para
Vasconcelos (1925:199), “urge, pois, fazer regressar as exposições o bom caminho e restituí-las ‘ad integrum’ à função que lhes compete, função que deve ter
um alcance educativo”. Vasconcelos (1925) ressalta que a “solução” seria expor
todos os trabalhos, excluindo os que fugissem do objetivo da exposição ou que,
de alguma forma, haviam sido manipulados e que a exposição deveria ser um espaço de aprendizagem, atribuindo aos alunos responsabilidades sobre a escolha
do material, local, organização e até do destino dos trabalhos, de maneira que a
exposição também fosse uma atividade do processo educativo.
A organização do espaço escolar e seus adornos por materiais didáticos e
decorativos produzidos pelos alunos ganharam impulso com a divulgação do
método Decroly, pois:
dá-se à criança a noção de que estas paredes lhe pertencem e que tem o direito de as
ornar a seu belo prazer [...], como os povos primitivos de outrora utilizavam os rochedos para conservar a memória dos seus feitos importantes (Vasconcelos, 1926:213).

Tais práticas também estavam determinadas nos Programas, como no Programa de Ensino Primário Elementar, em vigor pelo Decreto n°14:417, Portaria

Nenhuns trabalhos devem realizar-se visando à organização de exposições escolares.
Nestas devem apresentar-se devidamente seriados todos os trabalhos de cada aluno,
o que permitirá avaliar a acção da escola no seu desenvolvimento. Não devem, porém, conservar-se apenas os trabalhos feitos por cada aluno, em cada ano, mas reunir
todos os executados pelo mesmo durante toda a sua frequência da escola primária
elementar, constituindo-se com eles um precioso elemento de apreciação, não só do seu
desenvolvimento, como das suas faculdades: um trabalho isolado, por muito perfeito
que seja, não tem significado; só uma série extensa permite a formação legítima de
uma opinião. (Portugal, 1927:391-2).

Conforme as instruções supracitadas, os trabalhos não deveriam ser realizados visando a uma exposição, bem como deveriam ser expostos todos os trabalhos de cada aluno realizados ao longo da escola primária elementar.
Nas escolas visitadas, não percebemos a exposição de todos os trabalhos de
cada aluno, mas percebemos que todos os trabalhos realizados pelos alunos se
encontravam expostos, independente da vontade do aluno, mas por uma decisão dos professores. Portanto, a preocupação de escolher os melhores trabalhos
produzidos, conforme citado por Vasconcelos (1925 e 1930), não tem mais ocorrido na contemporaneidade.
Na década de 1950, tiveram início as exposições de Arte Infantil em Portugal, mas se popularizaram na década de 1960. Com a popularização, frequentemente, autores como Almeida e Calvet de Magalhães eram convidados para integrarem a comissão do júri, visto que eram nomes de referência em Portugal,
por publicarem material para o ensino do desenho sob as perspectivas psicopedagógicas. Os demais integrantes dos júris de concursos e exposições eram
artistas plásticos conhecidos na época.
Na Exposição de Arte Infantil, organizada em 1954, sob patrocínio do Ateneu Comercial do Porto, Magalhães, coordenador do júri, explicou qual havia
sido o critério de seleção dos trabalhos de um dos concursos de arte infantil:
[...] a selecção não foi feita sobre a técnica das produções, mas sobre as que reuniam
melhores características, expressivas e firmes, e definiam melhor a psicologia e a sensibilidade infantil (Magalhães in Magalhães e Gomes, 1954:5).

Reunir “melhores características, expressivas e firmes” definir “melhor a
psicologia e a sensibilidade infantil”, conforme citado por Magalhães, é algo
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n° 5:060, de 12 de outubro de 1927. No que concernia ao “Desenho, geometria e
trabalhos manuais”.
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que nos parece extremamente complexo e subjetivo como critério de seleção,
até mesmo para aqueles que dominam as especificidades do desenho e da psicologia. Podemos visualizar uma parte de uma dessas exposições (Figura 5), organizadas em murais, cujos trabalhos estão separados pelas disciplinas de artes
manuais e desenho geométrico.
Conforme mostra a Figura 5, os trabalhos estão expostos em murais e parecem miticulosamente separados entre si e, apesar de a reprodução estar em
baixa qualidade fotográfica, é possível perceber que os trabalhos expostos são
acadêmicos e com cores intensas, cujas formas são facilmente visualizadas.
Almeida (1968) relata que integrar o júri e ter que selecionar alguns trabalhos
foi uma tarefa desconfortável, vislumbrando que, possivelmente, no futuro, se a
pedagogia mudar, poderia ser condenado por fazer parte desses júris e incentivar
a competição entre as crianças. Sob essa perspectiva, o autor relata que,
Sem perder o sentido das convenções e da responsabilidade, o júri decidiu-se por escolher, com observação atenta, os desenhos que pareceram mais úteis para que o resultado do concurso se transformasse numa lição (Almeida, 1968:s/p).

Em defesa das teorias psicológicas na educação, Almeida (1961-62:32) ressalta que “a evolução natural das correntes estéticas” colocou “a arte infantil
no seu devido lugar: a escola”. Almeida discursa sobre as diferenças entre a arte
infantil e arte adulta, apontando que a criança apenas desenha o que já viu,
conhece e o faz de forma inconsciente, limitando-se ao seu desenvolvimento
psicofisiológico, enquanto o adulto pinta de forma consciente e procura o desconhecido. Ainda para o autor,
A criança não é um artista, é simplesmente criança. Mas isto em nada tira valor educativo à prática da sua expressão gráfica [...] mas nunca será obra de arte, resultante
do acto deliberado de querer fazer arte (Almeida,1965-66:96).

Para Herbert Read, “uma exibição de obras de crianças é algo que deve fazer as próprias crianças, pois podem aprender assim como equilibrar formas e
tamanhos de papel num espaço” (Read, apud Almeida, 1965-66:71).
As exposições popularizaram-se em Portugal, tanto no interior das escolas
como em espaços expositivos já consagrados e outros que se adaptaram a essas exposições, como clubes, cassinos e Sociedades Empresariais. As temáticas
das exposições e os concursos eram as mais diversas, indo, sob a perspectiva
das crianças, desde a cidade ou o país até meios de transporte, pesca, temáticas

Conclusão

Por meio deste estudo, verificamos, no que se refere às exposições escolares em
Portugal, que aspectos materiais, em especial o mobiliário, eram uniformizados,
sob a justificativa que o modo estético com que as salas de aula fossem organizadas, interferiria no bem-estar da criança. De forma ritualística, ao final de cada
ano letivo, eram montadas exposições escolares abertas à comunidade. As exposições nem sempre condiziam com a realidade vivenciada no interior das escolas,
sendo, por vezes, a manipulação de um processo. Além da preocupação com o
embelezamento das escolas e a prática das exposições escolares, popularizaram-se os estudos de viés psicológico a partir dos desenhos das crianças.
As exposições de Arte Infantil em Portugal, fora do ambiente escolar, iniciaram-se na década de 1950, mas se popularizaram na década de 1960. Com a
popularização, frequentemente, autores como Almeida e Calvet de Magalhães
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relacionadas à própria infância como seus brinquedos e temas relacionados
aos patrocinadores dos concursos (geralmente empresas ou associações). Em
algumas dessas exposições, as crianças recebiam premiação; em outras, apenas menções honrosas pela participação. Entretanto, na maioria dos catálogos,
ainda disponíveis para consulta, o que nos chamou a atenção foram as crianças
sempre ao lado de seu nome e colocação no concurso, a identificação das escolas que frequentavam, ou seja, as escolas eram coparticipantes desses concursos e estimulavam, em seu interior, a participação em massa, o que, por fim,
lhes rendia alguma publicidade. Pondera-se que o público dessas exposições
era garantido, poi, caso contrário, não teriam se popularizado e recebido patrocínio para realização. A realização dessas exposições de arte infantil, bem
como os concursos, eram realizados pelas Câmaras Municipais, Organizações
não Governamentais e empresas privadas.
O “modismo” das exposições infantis em Portugal da década de 1960 não
sobreviveu na década de 1970 e perdeu seu encantamento, não sendo mais encontrados registros de sua realização nesse período. Foram retomadas, de forma esporádica, na década de 1980, em Lisboa.
O resgate histórico realizado e as nossas visitas, na contemporaneidade, a
escolas portuguesas apontam, conforme ja mencionado, que ainda ocorrem no
interior das escolas portuguesas, exposições escolares. Também aponta que,
sob alguns aspectos, elas são realizadas de forma similar às exposições de meados do século XX, e que, sob outros aspectos, foram naturalmente se adaptando
às novas necessidades. Igualmente, não são neutras e advêm de uma construção histórica, ocorrida no início do século XX.
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eram convidados para integrarem a comissão do júri, visto que eram nomes de
referência em Portugal, por publicarem material para o ensino do desenho sob
as perspectivas psicopedagógicas.
Atualmente, nas escolas, mantém-se a prática das exposições escolares e,
além delas, os concursos de desenhos por Organizações Não Governamentais (ONG’s), percebemos que, dentro da escola, ainda são mantidos espaços
destinados às exposições, especialmente corredores, o que denota ainda uma
preocupação de ambientar os espaços com trabalhos produzidos pelos alunos,
bem como valorização desses trabalhos, servindo também como mostra das
atividades desenvolvidas em seu interior para a comunidade. Pelos registros
que fizemos, também verificamos que os trabalhos não são selecionados para
as exposições, sendo que todos são expostos, sem uma preocupação meticulosa
com a estética, preocupação presente no resgate histórico realizado.
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Resumo: Discutiremos a aplicação do Referen-

Abstract: This paper discusses what are the rel-

cial de Educação para os Media no desenvolvimento de competências sociais relevantes para
a Educação da Cultura Visual. Utilizamos uma
metodologia de inspiração etnográfica, baseada na investigação-ação, para o desenvolvimento de uma ação pedagógica com alunos do
sexto ano do colégio Pedro Arrupe em Lisboa.
Refletiremos, portanto, acerca dos resultados
obtidos nessa ação desenvolvida durante os
meses de janeiro e fevereiro de 2018, envolvendo quatro professores de artes visuais e 126
alunos.
Palavras chave: cultura visual / educação visual / redes sociais / meme / educação para os
media.

evant and urgent social media skills for a visual
culture education curriculum. In order to answer
this, a theoretical-practical methodology is applied. Starting with the theoretical framework
of the Visual Education program, and finishing
with a practical pedagogical action intended
to be implemented among sixth grade students
at Pedro Arrupe school in Lisbon. Herewith, we
present and discuss the results of that classroom
research, which involved four teachers and 126
students, taking place between November 2017
and February 2018.
Keywords: visual culture / visual education /
social media / meme / media education.

Introdução
Discutiremos neste artigo uma proposta de aplicação do Referencial de
Educação para os Media (Pereira et al, 2014) no desenvolvimento de competências sociais relevantes para a Educação da Cultura Visual (Duncum, 2015; Hernandez, 2009). Refletiremos, assim, acerca da inclusão de habilidades sociais
de empoderamento visual no desenvolvimento curricular da Educação Visual,
propondo a criação intertextual de memes. O objetivo é explorar o poder que
nós, alunos e professores, podemos exercer e sofrer nas redes sociais através da
apropriação e remix de imagens em sala de aula.
Neste sentido, propomos uma metodologia teórico-prática de inspiração etnográfica baseada na investigação-ação, unindo vivências com a comunidade
escolar e enquadramentos teóricos, para o desenvolvimento de uma ação prática pedagógica com os alunos do sexto ano do colégio Pedro Arrupe na cidade
de Lisboa. Refletiremos, portanto, acerca dos resultados obtidos nessa ação desenvolvida durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018, envolvendo quatro
professores de artes visuais e 126 alunos.
A investigação-ação aqui apresentada constitui-se, especificamente, no desenvolvimento de uma rede social em sala de aula para a conscientização e o
debate acerca dos problemas ambientais relacionados com o Currículo do Mar
e a Literacia dos Oceanos (Figura 1), tema central do projeto educativo do colégio. Neste sentido, experimentamos a implementação curricular para o desenvolvimento de práticas e competências mediáticas (Jenkins, 2010; Pereira
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Figura 1 ∙ Captura de ecrã da comunidade
“Literacia dos Oceanos” (referência e hiperligação
ocultas para manter anonimato dos autores
nesta fase)
Figura 2 ∙ Conteúdos disponibilizados pelos
docentes na comunidade “Literacia dos Oceanos”
(referência e hiperligação ocultas para manter
anonimato dos autores nesta fase)
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& Moura, 2017), como a apropriação/remix, o play, a cognição distribuída e a
inteligência coletiva.
1. Investigação-ação e netnografia

Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

— investigar com a prática pedagógica

Ao basearmos nossa investigação em ações em sala de aula, encaramos o fazer pedagógico como um processo de pesquisa, reflexão e transformação da
realidade. Nosso paradigma metodológico é, logo, de inspiração etnográfica,
mesclando processos da investigação-ação baseada em sala de aula (Hopkins,
2008), a procedimentos de observações e vivências online e offline descritos
pela etnografia para internet (Hine, 2015; 2013).
Deste modo, buscamos construir uma investigação que tenha como base a
ação social dentro e fora da internet, sendo concebida e realizada no sentido de
resolver ou intervir sobre problemas pertinentes e urgentes para a comunidade
onde nós, professores-investigadores atores do problema, estamos inseridos.
Buscamos neste projeto, portanto, reconhecer e valorizar o envolvimento entre
professores e alunos enquanto comunidade, tratando de localizar elementos de
identidade social, no sentido de propiciar relações de colaboração para a solução de problemas relativos ao empoderamento visual nas redes sociais.
2. Contextualizando a comunidade escolar
— O mar como elemento identitário

A partir das nossas vivências no colégio, reconhecemos o “mar” como elemento identitário transversal da comunidade educativa, sendo o “currículo do mar”
e a “literacia dos oceanos” temas norteadores do Projeto Educativo da Escola.
Essa relação identitária justifica-se pelo fato do colégio encontrar-se às margens orientais do rio Tejo, uma região da cidade de Lisboa que foi revitalizada
para a ocasião da Expo 1998, localidade reconstruída a partir da temática do
mar. Neste sentido, as ruas, avenidas e parques dessa região possuem designações que evocam o mar e os oceanos, incluindo a morada do próprio colégio
Pedro Arrupe, que se chama “Estrada dos Heróis do Mar”. O mar representa,
portanto, um elemento unificador, que liga o passado dos descobrimentos portugueses ao futuro dos desafios ambientais, referência de cultura e de identidade não apenas do colégio, mas de toda a comunidade onde ele se insere.
O Colégio Pedro Arrupe é uma instituição de ensino privada que se define
como cristã de inspiração Inaciana. Percebemos que é uma característica do
colégio dar abertura a práticas pedagógicas inovadoras, principalmente no que
toca às novas tecnologias e ao uso de dispositivos móveis em contexto de sala
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de aula. Um dado importante que sublinhamos sobre os alunos participantes
neste projeto é que praticamente todos, no sexto ano de escolaridade, com média de idade entre 11 e 12 anos, possuem acesso e familiaridade com o uso de
smartphones.

Quadro 1. Síntese das etapas planificadas para o projeto. Autoria própria
ETAPAS

DESCRIÇÃO

Sessão 1

Debate e sensibilização sobre os
problemas ambientais no mar. Lançar
o desafia de criar uma campanha em
rede para a sensibilização. Divisão das
equipas e criação dos slogans
Escolha, contextualização e apropriação
de obras da história da arte que tenham o
mar como tema central.

Sessão 2

Sessão 3

Sessão 4

Sessão 5

COMPETÊNCIAS

Ed. para os Media (EM)
“compreender como
os media são agentes
de construção social e
influência”
Ed. Visual (EV)
“Identificar tipos de
património cultural (natural,
material e imaterial)”
Recriações de novas obras a partir das
Ed. Para os Media (EM)
imagens escolhidas - apropriação e
“Desenvolver estratégias
ressignificação de imagens.
de comunicação através de
diversos media”
Compartilhamento de memes, conversas Competências sociais
visuais na comunidade
para os novos media:
Apropriação, Play, Cognição
Distribuída.
Reflexão crítica e avaliação qualitativa
Crítica individual e social.
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3. Planificando a nossa ação

Neste contexto, abraçamos o desafio de planificar aulas que abordassem competências específicas da educação para os media (Pereira et al, 2014), trabalhando simultaneamente conteúdos da Educação visual, tendo o currículo do
mar como fio condutor. Para isso, propusemos a construção de uma campanha
de conscientização ambiental utilizando estratégias de comunicação visual intertextual dos novos meios sociais. No plano de estudos, prevemos a concretização do projeto em cinco sessões semanais, divididas em três horas cada sessão para cada turma envolvida. Cada sessão abrangeria um aspecto da criação e
do compartilhamento de conteúdos para redes sociais, passando pela definição
das equipas de trabalho, de slogans e lemas para cada grupo, dos tipos de conteúdos a serem utilizados e da criação e compartilhamento de memes e textos
para a comunidade desenvolvida (Quadro 1).
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No âmbito da área curricular de Educação Visual, traçamos como objetivo
explorar competências relativas à criação visual, tanto nos campos da forma
quanto nos da representação simbólica por meio da imagem, ou da criação de
discursos visuais. Para isso, propusemos exercícios de apropriação e transformação de imagens, pensando nas categorias da forma e cor propostas por Arnheim ([1954] 1993) enquanto elementos dramáticos capazes de direcionar e
condicionar a leitura de uma obra visual. Tendo em vista que neste projeto se
dispõe a criação de conteúdos para redes sociais, sugerimos reflexões sobre a
composição visual para os pequenos ecrãs dos smartphones, verificando a importância de certas especificidades da forma e da cor para a obtenção de leituras visuais mais aproximadas das que desejamos ao criarmos nossos memes.
Para a educação para os media, tratamos de explorar o desenvolvimento de
conteúdos visuais mediatizados enquanto criação coletiva, feita e consumida por
grupos. Baseamos essa visão nos conceitos de “competências sociais para os novos media”, de Henry Jenkins (2010), bem como nas “literacias situadas sócio-culturais” de James Paul Gee (2010). A partir dessas abordagens, concebe-se as
habilidades e literacias para os media como situadas, algo que as pessoas fazem
dentro da sociedade, não dentro das suas cabeças. As leituras e as escritas de
textos mediáticos estariam sempre condicionadas por fatores culturais, sociais e
ideológicos dos contextos envolvidos. Entendemos as literacias mediáticas, portanto, como conquistas sociais e culturais, modos de participação e significação
em contextos, e não apenas uma realização mental individual.
Tendo isso em mente, optamos por modelos de avaliação qualitativos, baseados na reflexão e nos diálogos. Propusemos a aplicação de uma matriz de
autoavaliação para cada sessão, um instrumento que servisse para que os alunos se autorregulassem e refletissem sobre a criação do projeto enquanto ação
quotidiana. Desenvolvemos essas avaliações a partir do modelo de Siebert
(2018), que propõe um instrumento de reflexão acerca dos objetivos específicos
alcançados para cada etapa de projetos, propiciando a exposição de eventuais
problemas enfrentados e respectivos traçados de estratégias para os solucionar.
Em relação à avaliação final, planeada para ser aplicada na última sessão,
desenhamos um modelo novo e experimental, baseado em imagens. Num espaço virtual privado criado na plataforma Google Forms (https://goo.gl/fD4dWW),
acessível apenas a cada aluno avaliado e aos docentes, os alunos seriam desafiados a enviar imagens de fragmentos de seus trabalhos, justificando a sua relevância em relação aos objetivos traçados pelas equipas de trabalho. Com isso,
buscamos colocar em prática o que acreditamos enquanto professores de cultura visual: que podemos comunicar discursos complexos por imagens.
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Introduzimos na primeira sessão o tema do mar aos alunos, perguntando-lhes
qual a importância dos oceanos para a vida de todos. Propusemos, após o debate oral, uma atividade interativa na comunidade online, com a participação
de todos os alunos por meio de seus smartphones. Solicitamos que eles comentassem os conteúdos que disponibilizamos antes da aula (vídeos sobre o mar,
memes, infográficos e quizes), deixando suas impressões sobre os desafios da
poluição marinha (Figura 2).
Descobrimos, durante o debate online e offline, que os alunos já estavam,
em certa medida, sensibilizados sobre algumas problemáticas do mar, principalmente no que se refere aos plásticos encontrados na praia, mas não reconheciam possuir meios de intervir de alguma maneira sobre esse problema. Para
além disso, a questão da poluição química, os esgotos e resíduos industriais
despejados no mar, era praticamente ignorada pela maioria dos alunos. Provavelmente isso se deva ao fato dos resíduos plásticos fazerem parte do cotidiano
dos alunos, por serem facilmente encontrados nas praias portuguesas onde eles
convivem. Os problemas da biodiversidade e das alterações climáticas eram
também pouco conhecidos.
Apesar do distanciamento, a sensibilização para o problema dos resíduos
químicos, bem como o aquecimento global e biodiversidade, aconteceu. Diversos grupos optaram por trabalhar com esses temas. Para que todos percebessem a importância do projeto, propusemos uma reflexão acerca do empoderamento visual, o poder de sensibilização que todos nós temos ao criarmos e
compartilharmos conteúdos visuais na Internet.
Na segunda sessão, levamos para a sala de aula obras de arte que têm o mar
como tema central. Dividimos as imagens das obras em dois grupos: um composto por obras de artistas europeus consagrados na História da Arte canônica, como Picasso, Renoir e Turner; e outro um conjunto de obras de artistas
portugueses, como José Malhoa, Almada Negreiros, Alfredo Keil. O objetivo
dessa sessão era, para além de dar a conhecer algumas obras de arte e artistas
relevantes, enriquecendo o capital cultural dos alunos, refletir sobre o mar enquanto elemento simbólico e estético, representado em diferentes momentos
históricos. Propusemos a apropriação das obras, solicitando aos alunos que escolhessem e representassem as imagens que eles considerassem mais adequadas para abordar o tema de cada equipa.
Nesta apropriação visual, os alunos recriaram as obras escolhidas em diversos formatos, tanto em seus diários gráficos, quanto por meio de fotografia em
seus smartphones, compartilhando todo o processo na comunidade do projeto.
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4. Relato das nossas vivências: a ação da investigação
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Figura 3 ∙ Trabalho de apropriação e remix
de imagens feito pelos alunos. Disponível
na comunidade do projeto
Figura 4 ∙ Trabalho de remix com personagens
feito por alunos. Disponível na comunidade
do projeto
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Criaram-se leituras inusitadas, onde relógios derretidos de Salvador Dali poderiam representar o aquecimento global (Figura 3), ou as distorções cubistas de
Picasso, mutações consequentes de resíduos químicos no mar.
A terceira sessão foi dedicada ao trabalho de transformação das imagens, na
qual desafiamos os alunos a pensar o digital através do analógico. A finalidade
era recriar as imagens escolhidas através de técnica mista, mesclando aquarelas, canetas, lápis, tendo em consideração o formato e a composição das obras
para uma melhor leitura visual no contexto da rede social. Desta forma, conseguimos trabalhar tanto conteúdos da disciplina de Educação Visual, quanto os
da Educação para os Media.
Na quarta sessão, ainda ligada ao trabalho de transformação, os alunos voltaram ao trabalho de pesquisa e experimentação gráfica, agora para a representação de personagens com as quais se identificassem e que considerassem relevantes para o tema do grupo (Figura 4). O propósito desta atividade era aplicar
a personagem ao trabalho anterior, criando memes que abordassem os temas
escolhidos com humor, no sentido de cativar os participantes da comunidade.
Essa atividade gerou grande entusiasmo, uma vez que os alunos estavam a usar
imagens com os quais possuíam grande ligação afetiva. Percebemos que ao se
apropriarem das personagens, as suas vivências quotidianas eram transferidas
para os seus trabalhos.
Para diagnosticar as competências sociais para os media dos alunos, e ao
mesmo tempo predispô-los para a última etapa do projeto, começámos a diferenciar as atividades em aula, em função dos diferentes ritmos de trabalho.
Desta forma, para os que já haviam concluído a apropriação da personagem,
introduzimos o novo desafio: criar remixes visuais em aplicações (apps) gráficas
em seus smartphones. As aplicações utilizadas foram o Cut Mix Studio (https://
play.google.com), para Android, e o Super Impose (https://www.apple.com/
lae/ios/app-store) para iPhone.
A introdução das ferramentas digitais ampliou o entusiasmo em aula. Ficamos surpresos com a rapidez com que a maior parte dos alunos aprendeu a usar
a app. A motivação foi tal que diversos alunos continuaram a criar remixagens
fora do horário de aula (Figura 5).
Na quarta sessão, última dedicada ao trabalho prático, levamos os alunos ao
laboratório de informática. Houve aqui uma nova percepção da imagem diante
de um ecrã maior, uma vez que antes trabalhávamos apenas com os smartphones. A web app empregada foi o Pixlr (www.pixlr.com), editor gráfico online. O
Pixlr é uma web app bastante complexa, semelhante ao Photoshop, o que representou um maior desafio para os alunos desta faixa etária. Para a aprendizagem
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do software, um representante de cada equipa ficou responsável pela partilha
de informação sobre a utilização da ferramenta aos demais elementos (Figura
6). Acreditamos que essa estratégia tenha gerado integração dos elementos das
equipas, tornando a aprendizagem mais colaborativa.
Solicitamos aos alunos que criassem os seus memes em grupos, incluindo as
imagens criadas ao longo das etapas anteriores, bem como novas apropriações
online que considerassem pertinentes. Percebemos que houve um salto na qualidade gráfica das novas montagens, tanto pela facilidade de se trabalhar num
ecrã maior, quanto pela prática adquirida nas atividades anteriores.
Tendo em vista algumas dificuldades na aprendizagem do software, o que
acarretou em atraso no andamento de muitos trabalhos, utilizamos parte da última sessão, dedicada à autoavaliação final, para a conclusão dos mesmos. Por
isso, a avaliação baseada em imagens que propusemos, pensada para ser realizada em aula com os smartphones dos alunos, teve de ser concluída em casa.
Por não ter sido realizada em aula, nem todos os alunos conseguiram finalizar a
tarefa de autoavaliação: obtivemos 64 participações de um total de 126 alunos.
Conclusão

Realizar este projeto com os alunos do sexto ano do Colégio Pedro Arrupe fez-nos
perceber e reafirmar a pertinência, tendo em vista o paradigma da cultura visual,
de se integrar o Referencial da Educação para os Media à área curricular de Educação Visual. A experiência mediática é substancialmente visual e representa
hoje, como diversos autores da cultura visual suportam (Berger, 1972; Spevey,
2005; Mirzoeff, 2015), uma continuidade da tradição daquilo que denominamos
como arte. O desafio que encontramos com essa integração curricular, entretanto, está numa grande diferença paradigmática entre essas duas áreas: nas artes
visuais trabalha-se tradicionalmente com a ideia de gênio, o artista, com seu talento individual; nos media trabalha-se com a criação coletiva, por equipas, onde
o significado está na construção colaborada entre diversas pessoas.
O que procuramos neste trabalho foi desafiar a área de artes a pensar no
desenvolvimento de atividades e criações visuais coletivas, em detrimento da
ideia de um autor centralizado. Neste sentido, todas as obras visuais realizadas
pelos alunos foram intertextuais, tanto ao nível das referências baseadas no capital cultural, quanto no de colaboração durante as criações.
Reconhecemos, entretanto, a necessidade de mantermos um certo equilíbrio entre os aspectos pessoal e grupal, uma vez que as avaliações e classificações escolares são individuais. Neste sentido, a matriz de autoregulação do trabalho foi especialmente útil como uma ferramenta de promoção de autonomia.
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Figura 5 ∙ Aluno criando um remix de imagens
na app Super Impose. Autoria própria
Figura 6 ∙ Representantes de cada
equipa recebendo as orientações sobre
a aplicação. Autoria própria
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Coube-nos, enquanto professores, orientá-los no sentido de aproveitarem esse
instrumento avaliativo como uma forma de reflexão e melhoria gradual ao longo do projeto.
Consideramos que os dois modelos de avaliações que empregamos, o da
escrita cotidiana e o da autoavaliação final experimental, permitiram que os
alunos trabalhassem competências transversais, principalmente para a escrita
de relatos das tarefas realizadas. Motivamos os alunos a utilizarem um discurso
que implicasse uma apropriação de conceitos e terminologias próprias das artes visuais, como as categorias da forma e da composição visual, por exemplo,
o que demandou frequentemente a nossa orientação. Por essa razão passamos
a introduzir também na plataforma um discurso que se apropriasse desse vocabulário, fornecendo referência e vivência da nossa área aos alunos.
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Resumo: As indagações que tomam corpo

Abstract: The inquiries that take shape in this

neste artigo reportam-se à intervenção desenvolvida no âmbito da tese doutoral em Belas
Artes intitulada «Educação Artística nas artes
visuais como vetor de inclusão» e, não sendo
propriamente originais, continuam a revelar-se de difícil resposta. Sabemos que educação
artística tem um impacto positivo no processo
de inclusão de alunos com necessidades especiais de educação? Sim, mas que ferramentas
conceptuais e empíricas podem permitir que
esta prerrogativa se efetive de forma a constituir, junto deste público-alvo, uma práxis
pedagógica capaz de superar as tradicionais
dicotomias?
Palavras chave: educação artística / processo vs produto / inclusão / Henry Schaefer-Simmern.

article refer to the intervention developed in the
scope of the doctoral thesis in Fine Arts entitled
“Artistic Education in the visual arts as a vector
of inclusion” and, although not properly original, continue to prove difficult to answer. Do we
know that artistic education has a positive impact
on the inclusion process of students with special
educational needs? Yes, but what conceptual and
empirical tools can allow this prerogative to be effective in order to form, with this target audience,
a pedagogical praxis capable of overcoming the
traditional dichotomies?
Keywords: artistic education / process vs. product
/ inclusion / Henry Schaefer-Simmern.
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Introdução

O registo histórico das artes na educação é um movimento que nos chega por
vezes descontínuo, por vezes fragmentado, mas que enquadra sempre o espírito do seu tempo. Do mesmo modo que na história universal, os movimentos
e contramovimentos, as reformas e contrarreformas refletem e projetam a influência de personalidades que moldaram os séculos, também na história da
Educação Estética e Artística, o contributo de filósofos, psicólogos, artistas e
pedagogos oscila entre visões conflituantes e muitas vezes antagónicas. A propensão do ser humano para, desde a antiguidade grega, se posicionar epistemologicamente entre dicotomias e construir uma perceção e conhecimento
do mundo assente em conceitos aparentemente opostos, vem imprimindo
discursos ancorados em matrizes inconciliáveis, quer seja na política, religião,
arte e Educação Artística. Nessa medida, conhecemos desde o século XVIII até
hoje — na hipermodernidade de Lipovetsky (2004) — diversas abordagens que
procuram enquadrar o estudo do papel das artes no contexto educativo, ainda
que entendidas de forma não linear por surgirem originalmente num ou noutro
contexto espacial e sociocultural específico para se expandirem, posteriormente, numa partilha rizomática de ideias.
Mas, será na senda de uma visão contemporânea mais reconciliatória da
arte como conhecimento, que podemos propor-nos a uma abordagem de fronteiras mais flutuantes, na qual potencialmente tudo pode ser diálogo entre as
literacias artísticas? Ou será que é prematuro o fim dos versus e da forma desagregada como ainda pensamos o discurso e a práxis pedagógica dirigida às
artes na Escola?
1. Preto, branco e os matizes intermédios

Ainda na fase do projeto de tese, propusemo-nos rever os paradoxos impeditivos
do avanço para uma visão mais transversal da EEP, tendo surgido então os dicótomos reveladores das estruturas categoriais entre: a teoria versus a prática, o valor intrínseco versus valor instrumental da educação artística, a abordagem holística versus abordagem reabilitativa e o processo versus produto. Posteriormente viria a surgir também a argumentação entre o valor decorativo versus o valor
expressivo, no que concerne à dimensão estética do produto artístico finalizado.
Na tentativa de alcançar matizes intermédios conciliámos o método científico (estudando empiricamente o sujeito e o objeto da pesquisa) com a dimensão da intuição que, segundo Bergson é o único meio para conhecer a essência
do mundo em movimento. Por se tratar de uma investigação-ação foi convocada «a simpatia pela qual nos transportamos para o interior de um objeto para
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Figura 1 ∙ Obra de Gustav Klimt, Baby Cradle
(1918). Fonte: https://www.flickr.com/photos/
mbell1975/5298125773
Figura 2 ∙ Composição visual realizada por uma aluna
(2012). Fonte: própria.
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coincidir com o que ele tem de único e, consequentemente, de inexprimível»
(1984:14).
Procurámos traçar a intervenção com vista à viabilidade dos aspetos relacionados na hipótese central, isto é, que o impacto das metodologias usadas
na resposta às necessidades e expectativas de um grupo de alunos com NEE
de um agrupamento do distrito de Lisboa, produziria reflexos na promoção de
sentimentos de eficácia e competência, prioritários no sucesso do paradigma
da Escola Inclusiva.
Mas, se por um lado, se debate quase unanimemente a premissa da inclusão
na educação, por outro lado somos confrontados com a procura de respostas
urgentes para questões sobre como integrar o valor da heterogeneidade num
sistema educativo pouco apto à diferenciação positiva e mais estruturado para
trabalhar com a homogeneidade e menos com a diversidade.
No caso particular da área das artes visuais, e face às dificuldades demonstradas a vários níveis no acesso ao currículo comum, é comumente concebida
uma de diminuir a abordagem demasiado formalista da disciplina de Educação Visual e, perante esta decisão surgem tendencialmente duas alternativas
pedagógicas dirigidas a alunos que frequentam um CEI: uma segue a vertente
reabilitativa (aproximando-se do tipo de atividades realizadas no âmbito terapêutico), e outra remete para a abordagem baseada na livre expressão. Implementadas em contexto de turma, ambas obstam à inclusão, nomeadamente
por fazerem revelar uma grande disparidade ao nível dos processos/resultados
apresentados por aqueles alunos, gerando assim possível acentuação das diferenças relativamente aos pares.
A questão que nos parece pertinente, com vista a mais e melhor inclusão,
relaciona-se com a possibilidade de valorizar a relação triádica aluno — processo
expressivo e criativo — produto da experiência e atividade artística, enquanto meio
de validação e capacitação transformadora através da linguagem gráfico-plástica. Deste modo, estruturámos a nossa intervenção pedagógica enquadrada em
duas dimensões coexistentes, ainda que de acordo com especificidades diferentes: a) a conceção e operacionalização de uma a área específica designada por
Educação e Expressão Plástica (EEP) no currículo específico individual dos seis
alunos participantes, durante um ano letivo; b) o apoio pedagógico personalizado aos mesmos alunos, em contexto de turma, nas disciplinas de Educação
Visual e Educação Tecnológica. Foi na dimensão da conceção e implementação
do currículo na área de EEP que encontramos o cerne da nossa investigação.
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A discussão acerca do processo criativo versus produto finalizado da atividade
artística em públicos-alvo com incapacidade, foi conduzindo a nossa revisão bibliográfica em direção ao autor alemão Henry Schaefer-Simmern (1896-1978)
cuja obra não se encontra, até hoje, publicada em língua portuguesa. O pedagogo de educação artística situou a sua intervenção no palco americano na segunda metade do século XX, no âmago da transição entre racionalidades: racionalidade expressiva, cognitiva, percetiva e criativa (Hernández, 2000) ou, segundo
Kelly (2004), entre os praticantes dos paradigmas do Espelho e da Janela.
Assim, com a intenção de encontrar “uma prática que desse sentido à teoria” (Eça, 2010:135), baseámo-nos na metodologia de ensino de Schaefer-Simmern, bem como na sua contextualização teórica do debate sobre a criatividade, sendo que a sua visão está documentada maioritariamente em duas obras:
Unfolding Artistic Activity: Its Basis, Processes and Implications (1948) e Counsciousness of Artistic Form (2003).
Oriundo da República de Weimar e de origem judaica, emigrou para os Estados Unidos em 1937 devido à perseguição nazi, e em circunstâncias análogas às
de Viktor Lowenfeld e Rudolph Arnheim, inseriu-se ativamente num contexto
de fortes argumentações sócio culturais e políticas. Schaefer-Simmern deixava
para trás uma carreira no ensino das artes plásticas e a experiência artística no
âmbito do movimento expressionista, experiência essa que viria a considerar
como “não-artística” e fraudulenta por não ser fruto das suas próprias convicções (Berta, 1994:263). Apesar disso, continuou a desenvolver a sua própria
filosofia da Educação Artística, inspirado pelas perspetivas críticas de autores
e artistas europeus, entre eles Franz Cižek, Conrad Fiedler, Gustav Britsch e
Egon Kornmann. Para compreender a teoria de Schaefer-Simmern é importante entender a teorização de Britsch, por existirem ligações óbvias entre ambos,
como a validação dos pressupostos: a atividade artística é inata; o desenvolvimento das formas “desabrocham” (unfold) organicamente das mais simples
para as mais complexas; o ser humano tem o potencial para a cognição artística e o “apelo” para a realização de configurações Gestalt é universal. Schaefer-Simmern refutou sempre a designação de formalista, porém os conceitos
que se reportam à sua teoria são amplamente influenciados pela perspetiva da
Gestalt: Visual Conceiving, Artistic forms, Visual Configurations, Gestalt forms or
formations, Figure-ground relationship, Psycobiological whole or wholeness, Visual
Cognition, Artistic Cognition e Insight.
Para enquadrar apenas alguns dos conceitos, referimos a noção de Psycobiological Whole, definindo-o como a relação holística entre a mente e o corpo na
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2. O desabrochar
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Figura 3 ∙ Explorações cromáticas realizadas por alunos
a partir de uma fotografia (2012). Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Explorações cromáticas realizadas por alunos
a partir de uma fotografia (2012). Fonte: própria.
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Figura 5 ∙ Composição visual realizada por aluno
sobre o tema da “família” (2013). Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Composição visual realizada por aluna sobre
o tema da “árvore” (2013). Fonte: própria.
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criação da totalidade da forma artística, O principal pressuposto é o de que a capacidade de transformar harmoniosamente os recursos imagéticos em criação
de configurações Gestalt é algo inerente à condição humana, desde a infância.
Associado à transcursão destas configurações, surge o conceito de Visual Cognition, o qual resulta de um processo biopsicossocial gradual de construção da
experiência/perceção visual numa síntese visual da forma.
O conceito de Artistic Forms é equiparado às configurações Gestalt, consistindo em estruturas holísticas onde os elementos visuais (linhas, formas, estruturas
e espaço) se interrelacionam entre si e com o fundo, como um todo integral. É
definido em Consciousness of Artistic Form como: “these artistic, Gestalt forms are
created in the mind’s subconscious, intuitive domain and are expressed through
tools, materials, processes (drawings, paintings) and techniques as works of art”
(2003:15). O conceito síntese de Artistic Activity inclui a referência ao processo
de desabrochar de estruturas formais simples que precedem as mais complexas
— indicando assim o percurso natural e universal que possibilita a revelação das
capacidades artísticas, desenvolvidas ao longo de diversos estádios.
No trabalho de Schaefer-Simmern surgem também alusões frequentes ao papel do professor, no qual defendeu que através do perfil mediador é potenciada
a capacidade de resolução de problemas artísticos (processo de leading out) que
encoraja os alunos ativamente à descoberta individual. Descrita como uma componente metodológica, a Teacher Directed Self-Evaluation of Art Products (TDSEAP) é a estratégia baseada no “questionamento” e requer um diálogo gerido de
forma a conduzir os alunos na aferição do que precisavam de reformular, através
da auto e hétero análise (2003:121). Assim, com orientação do professor, o aluno
alcançaria a perceção de um produto final possível num exercício de insight, com
os elementos gráficos “a funcionar” em conjunto como um todo de modo harmonioso, de forma a chegarem à composição final e permitindo que a visão artística
individual evoluísse. Exemplos das questões e orientações de Schaefer-Simmern
foram transcritas através dos seus ex-alunos em Counsciousness of Artistic Form
(2003): “- Observa o teu desenho, o que é que te deixa mais satisfeito? Que parte
gostas mais? O que não te agrada tanto no desenho? Achas que podes melhorá-lo?
Como? O que farias para melhorar o teu trabalho?”
Relativamente à questão presente neste artigo acerca das visões conflituantes entre a importância do processo e do produto artístico, reportamo-nos para
a discórdia entre alguns pedagogos de educação artística em meados do século XX. Raymond Berta relata-nos um momento público de tensão aquando
da First National Art Education Association Meeting em Nova Iorque (1951) na
qual Lowenfeld era orador. Quando mencionava o primado da sua teoria pela

Within art education, exploring the nuance of perception, Arnheim (1954) was an
early lone voice championing the cognitive foundations of perception in a time when
psychological and expressive views on art education held away (2007:232).

Perspetivada a partir do conceito de unfolding, a abordagem metodológica de Schaefer-Simmern determinou que a mesma relevância fosse atribuída
às duas dimensões da atividade artística, o processo e o produto, sendo que
este último evocava naturalmente a necessidade de retomar o processo podendo conduzir a um novo produto reformulado. O autor assumiu-o enquanto elemento/instrumento de absoluta relevância para o desenvolvimento da

295
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

Expressão Livre, foi interpelado por Schaefer-Simmern e confrontado com a
validade das suas afirmações, o qual referiu que a abordagem laissez-faire não
promovia o desenvolvimento da cognição das formas artísticas. (1994:29-31).
Também as aceções dos dois autores relativas aos estádios de desenvolvimento
artístico surgiram marcadamente divergentes: Lowenfeld vinculou a sua visão
de seis estádios de desenvolvimento criativo infantil com referente à evolução
da realidade psíquica transposta para o desenho. Já Schaefer-Simmern, tinha
analisado o desenvolvimento artístico em oito estádios somente com base na
produção gráfica e pictórica, ou “pictorial data only” (1948:8), não tendo como
guião uma matriz etária ou de desenvolvimento psicológico da criança, mas antes a progressão da conceção visual evidenciada na evolução do reportório gráfico-pictórico da criança ou adolescente. Neste modelo, a diferenciação gradual
das estruturas da forma é a base para avaliar cada estádio de desenvolvimento,
sem excluir a possibilidade de a criança transpor alguma etapa ou regredir em
certos momentos da sua atividade artística.
No entanto, a maior rutura entre Lowenfeld e Schaefer-Simmern deveu-se
à discordância sobre o modo de estruturação da abordagem da criatividade a
partir, exclusivamente de objetivos centrados no processo expressivo, gerando
assim posições de oposição que vieram reforçar a divisão quase dicotómica,
entre processo e produto. Uma harmonização entre ambas as visões tornou-se
possível com a argumentação de Arnheim, a qual versou o restabelecimento
do estatuto das artes visuais na educação, tanto na componente da produção e
expressão artística como da apreciação e fruição estética. Ao advogar a ligação
entre as Artes e as Ciências, o psicólogo sublinhou que ambos os campos de
conhecimento são mediados pelo processo criativo, e reiterou a relevância de
conciliar a cognição, pensamento e intuição. No artigo Captured voices in Primary school Art Education, Graham Price refere:
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cognição visual (integração gradual da estrutura da forma) e da consciência
artística, considerando que o produto da atividade artística é, em si mesmo,
estruturador do processo de aprendizagem enquanto objeto de autoanálise e
novo ponto de partida.
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3. Valor decorativo versus valor expressivo

Subjacente à nossa intervenção surgiu igualmente, para além da visão instrumental da EEP, a procura de fatores relacionados com a satisfação e a alegria intrínsecas à experiência artística dos alunos. Para isso, a planificação contemplou
oportunidades concebidas segundo as diferentes motivações e potencialidades
do grupo. Sobre esta questão cabe-nos refletir criticamente sobre as opções
estético-pedagógicas da professora na indução das atividades, e consideramos
que, inicialmente, o equilíbrio entre a preocupação pelo valor decorativo/valor
expressivo das propostas se revelou, conceptualmente, difícil de alcançar — o
esforço para cativar os alunos (os quais aparentavam por vezes grande desmotivação) era feito com recurso a materiais considerados mais atraentes e técnicas mais apelativas, como a colagem, o stencil, arte digital (entre outras). Para
ilustrar este ponto, apresentamos imagens de uma das unidades iniciais “Autorretrato” (Figura1, Figura 2), colagem realizada a partir da obra de referência
da pintura de Gustav Klimt intitulada The Baby Cradle, e de dois exemplos da
unidade “Escola Revisitada” com recurso à técnica da pintura e colagem sobre
fotografia (Figura 3, Figura 4):
Através de alguma maturidade alcançada, só possível no âmbito de uma
práxis investigativa, sentimos que os produtos finalizados careciam de uma
maior diferenciação para permitir a cada aluno a apropriação do seu próprio
trabalho como único e valorizado como tal, não apenas pelo efeito decorativo
final, uniformizado pelo conjunto dos trabalhos dos colegas. Retomamos atempadamente o percurso, descobrindo novas motivações e criando bases para o
investimento em propostas mais centradas em cada aluno, em cujo valor expressivo (quer através da escolha dos materiais, quer da liberdade de produção)
se revelou uma prioridade como ilustram as composições a carvão com recurso
a um esfuminho feito pelos alunos (Figura 5, Figura 6):
Na avaliação da nossa intervenção, verificámos que a atitude responsiva da
professora foi sendo amplificada perante os níveis cada vez mais individualizados da atividade artística, e que os índices de motivação dos alunos foram
crescentes ao longo do ano letivo.
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Concordamos com a afirmação de que “a conceção de arte como conhecimento procura a valorização tanto do produto artístico como dos processos (…) trazendo para o contexto atual da Arte/Educação a ideia de arte como processo
e produto” (Barbosa, 1998:40). Nesta medida, procurámos que a relação dialógica entre o processo criativo e o produto artístico permitisse a cada aluno
conquistar um conhecimento de si e do mundo, e que a valorização das suas
produções artísticas pudesse potenciar sentimentos de eficácia e competência
face aos possíveis desafios e interações com o meio envolvente. Julgamos que
esta valorização acarreta para o aluno um sentimento de transformação ao nível da realização pessoal e de superação que contribui para um aumento de autoconfiança aliado à motivação para enfrentar as adversidades subjacentes às
limitações cognitivas, motoras ou emocionais.
Assim, atendendo a todas os cinzas intermédios e não só ao preto no branco, pretendemos que perante os resultados possamos continuar a transformar
os processos.
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Resumo: O designer tem um papel no desen-

Abstract: The designer has an important role

volvimento do pensamento visual através da
criação de jogos, a pesquisa visa projetar vários jogos de soluções que são baseados em
jogos matemáticos, a fim de desenvolver o
pensamento visual, usando unidades islâmicas; o estudo depende de habilidades mentais
e estratégia de resolução de problemas. O resultado do estudo veio dando oportunidade
para desenvolver o pensamento visual através
da criação de jogos matemáticos islâmicos.
Palavras chave: Jogos Matemáticos / Motivos Islâmicos / Pensamento Visual / Design
Game / Password Puzzle.

in developing visual thinking through designing
games, the research aim to design multiple solutions games that are based on mathematical
games in order to develop visual thinking by using Islamic motifs; depends on problem solving
strategy. The result came by giving opportunity
to develop visual thinking through designing
multiple solution mathematical Islamic games.
Keywords: Mathematical Games / Islamic motifs / Visual Thinking / Design Game / Password
Puzzle.

“Games as play instruments make learning fun and more effective, especially if
the game is chosen voluntarily, involves active engagement, and pleasurable”
(Clavio, J. & Fajardo, C., 2008:88).
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Introduction

Art Education is one of education methods which can help in designing creative games with multiple solutions, give opportunities to learn and joy. Decorative designs is one of Art Education department of Specific Education Faculty
courses, which aims to apply elements and principles design in practices by solving problems to achieve goal of the design. Design games one of these practices
could help students to develop their visual thinking by using Islamic motifs.
This research based on the connection between mathematics and visual
thinking, through the usage of Islamic motifs in designing mathematical games
which count as a type of games depends on numbers and math process.
1. The Role of Islamic Motifs in Developing Visual Thinking
1.1 Visual Thinking and Arts Education

Visual thinking is type of thinking depend on the retrieval of images, forms, and
symbols from the memory. Relate to perceptual sides, and mental processes
such as analysis, conclusion and interpretation.
The Visual Thinking Strategies curriculum and teaching methods use art to help students think critically, listen attentively, communicate, and collaborate. Visual Thinking Strategies has been proven to enhance reading, writing, comprehension, creative
and analytical skills among students of all ages (Landorf, 2013).

Visual thinking skills include: recognizing relationships between parts, interpreting and distinguishing images and shapes. The image is a tool of visual
thinking facilitates communication.
“Visual communication, be expressed through the choice between different
uses of color or different compositional structures” (Kress & Leeuwen, 2006:2).
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Game designers have to tune their games, not too easy or too hard for players to play,
all games are made up of challenges or obstacles a player must overcome in order to
reach the goal’s set forth by the game rules (Erlhoff & Marshall, 2008:187).
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Creating a visually dynamic composition is dependent upon many factors. Conscientious awareness of how the elements and attributes within a structure interact is a
fundamental factor that influences visual perception. (Puhalla, 2011:74).

“Arts Education is a means of enabling nations to develop the human resources necessary to tap their valuable cultural capital” (Road Map for Arts,
2006 :7).
Games increase the visual perception through realizing the conception of its
parts from each angle, in turn affects perception and memory, which further to
re-frame visual experience and solve the game. The representation of interactions and conceptual relations between the mathematical, Islamic motifs and
games depend on images which are resources to develop Visual thinking.
Islamic art is distinguished with motifs, colours, and forms which enriching
game designing and provide students the opportunity to think, imagine, create
and develop their visual thinking by using images.
1.1. Ornaments of Islamic Art

Islamic style is distinctively with covered areas by decorative units of walls and
surfaces, contrasts of colour and complexity of design.
Tiles with inscriptions geometrical patterns and leaf ornament in a range of cool colours -black, white, various blues and greens were to become as much a distinguishing
feature of Islamic pattern (Honor, H. & Fleming, J., 1999 :360).

Islamic art achieved by negative and positive spaces, repetition, symmetry,
and continuous generation of pattern. Several principle elements create aesthetic and distinguish motifs. Islamic ornament patterns can be divided into:
Calligraphy, Plants and Geometric. Researcher takes the advantage of geometric and plants motifs such as opposite of curved and straight lines to enrich designs of games.
1.1.1 Geometric Motifs

It is a kind of abstract pattern depends on repetition, mathematics geometric basic shapes. “Some geometric designs are created by fitting all the polygonal shapes together leaving no gaps and, therefore, requiring no spatial interplay between foreground and background” (The Metropolitan Museum of Art,
2004:11).
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Islam transformed geometry into a major art form, using the circle as the basis for the
generation of patterns and applying the principles of repetition, symmetry and change
of scale, to create a bewildering variety of effects. (Grube, Dickie, Grabar, Sims, Lewcock, Jones, & Petherebridge, 1987:148).

1.1.2 Plants Motifs

Plant was part of the visual vocabulary, reflect world around Islamic artist such
as fruits, leaves and flowers. “Plants patterns were set against a contrasting
background in which the plantlike forms interlace, weaving over and under in
a way that emphasizes the foreground decoration” (The Metropolitan Museum
of Art, 2004:11). Plants motifs abstract modified forms have a unique Islamic
identity by particular models through a process of modification and abstraction.
1.1.3 Features of Islamic Art

Modularity, Symmetrical effect and Tesslational are features of Islamic art:
Modularity: “One of its manifestations is the principle of modularity: the possibility to create diverse and variable structures” (Fenyvesi, K. Olahne, I. &
Prokajne, B., 2014:16).
Symmetrical effect: “Symmetry operations defining repetition and movement include glide-reflection, glide — rotation, reflection, rotation, and translation” (Puhalla, D., 2011:113).
Tessellation: “It is a collection of shapes, called tiles that fit together without
gaps or overlaps to cover the infinite mathematical plane” (Fenyvesi, k. Olahne,
I. & Prokajne, B., 2014:28). These mathematical terms are helping in design
multiple solutions games.
2. Designing Educational Games

“Educational games simulate identities, experiences, contexts, and social relationships in designed spaces” (Bjørner, & Hansen, 2010:282).
This research present education games aims to increase positive educative values, by designing games make mathematics more interesting and develop visual thinking.
There are several strategies for education including: discovery and learning to play, which includes the development of creative thinking strategies
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Islamic artist made complex patterns by using the visual principles of repetition, symmetry, and continuous generation and internal relationships between
spaces, lines and mathematics rules.
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(discovery and problem solving skills). There are three categories includes several different types of games:
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— Games develop activities, skills.
— Games of construction and installation.
— Games that involve configuration solution.
All these types we can play, with different goal and rule of game, and the
specific rules which limit by ages. Rules are a fundamental part of any game.
A game designer is responsible for designing the rules that gives these objects meaning. The design of the rules that guide how, when, and why a player interacts with the
system, as well as the kinds of relationships that exist between its parts, forms the basis
of a game-design practice design is the design of systems of meaning. (Erlhoff & Marshall, 2008:186).

Practice designs should use elements, and principles of design, “Colours
and their arrangement are the foundation elements of design, can be a nonverbal language; communicating ideas without a single word” (Holtzschue,
2011:8).
The researcher designed a mathematical game based on common games
rules (i.e., Sudoku, password puzzle, crossword puzzle, etc..), by utilize Islamic
motifs to develop visual thinking of art education students. Use problem solving strategy which encourages to explore and provide opportunities to discover
design relations.
3. Experimart

Design games depends on structural systems of the relationship between motifs, education and design to achieve the success, taking into account that each
game has its own rules.
The researcher designed games based on geometric and plants Islamic motifs that aimed at developing visual thinking in art education students. The researcher designed: Games based on plants Islamic motifs, geometric Islamic
motifs, and geometric and plants Islamic motifs.
All games in this research use the design elements (line, colour, space), principles of design (Unit, Rhythm, proportionality), design Processes (repetition,
contiguity) in order to achieve the constructive of design.
The idea of this research is to use common mathematical games, which attracting the players attention on different ages, the player uses his mental abilities
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to reach the solution of the game, use his visual perception to retrieval images and
solve the game with multiple solutions and create many decorative designs.
3.1. Design Games Based on Plants Motifs

Figure 1 ∙ Game 1 Designed by researcher
Table 1 ∙ Analysis of game 1
Explanation of the game

Rules of the game
Count of players
Analysis of design

Mathematice common game

This game depends on one unit is already drawn on board
game, the player have to roll the two dice and add the
numbers then cover the sum by a part of the pattern.
Player should put four parts in vertical, horizontal or
diagonal axe, the winner get four in a row.
two players
The design develops visual thinking through using one
plant unit divided into forty two parts.
Opposite between foreground and background pattern
helps in confirmed the value of the colours.
Diverse of unit achieve rhythm.
Relationships between lines, space, and colour in the unit
achieved balance and stability in the design.
Connect four addition
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Game (1): Connect Four — Plants Motifs (Figure 1), (Table 1)
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Game (2): Islamic Missing Square (Figure 2), (Table 2)

Figure 2 ∙ Game 2 Designed by researcher
Table 2 ∙ Analysis of game 2

Rules of the game

This game depends on equal squares, there are nine
squares complete a plant pattern. Six parts have been in
squares, and three are missing.
Player has to complete the missing parts of pattern.

Count of players

one player

Analysis of design

Use of squares achieved stability in the design.
Different background colours helps player to develop visual
thinking through arranged missing parts and build a unique
organization structure.
Diversity in colour achieves irregular rhythm of design.
Mix between curved and sharp lines enrich the game and
attract attention of player.
Magic square solution

Explanation of the game

Mathematice common game

Figure 3 ∙ Game 3 Designed by researcher
Table 3 ∙ Analysis of game 3
Explanation of the game

Rules of the game
Count of players
Analysis of design

Mathematice common game

This game depends on divided circle to eight segments.
Five parts have been in five segments following a particular
plant pattern and three are missing.
Find missing parts will be provided pattern.
one player
Repetition colour in segments achieved regular rhythm.
Replacement between foreground and background of
design achieved stability in the design.
Similar and contrast between parts achieve unity.
Puzzle Missing Number
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Game (3): Circle Plant Islamic Puzzle (Figure 3), (Table 3)
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3.2. Design Games Based on Geometric Units:
Game (4): Islamic Pattern Colours (Figure 4), (Table 4)

Figure 4 ∙ Game 4 Designed by researcher
Table 4 ∙ Analysis of game 4
Explanation of the game
Rules of the game
Count of players
Analysis of design

Mathematice common game

Players take turns to play, and find the suitable unit. Then
they replace a number with unit.
Play continues until all the space colours are surrounded
with units on each of the spaces around it.
two players
Choose different motifs helps player to develop visual
thinking through arranged units in balanced manner to
achieve stability.
The relationship between the line and coloured units
achieved rhythm.
Build a unique internal organization structure balance.
Grab a gift

Figure 5 ∙ Game 5 Designed by researcher
Table 5 ∙ Analysis of game
Explanation of the game

Rules of the game
Count of players
Analysis of design

Mathematice common game

This game depends on add parts and complete the
pattern. There are one to four motifs along the vertical and
horizontal axis. The player adds parts and collects the unit.
Collect parts of unit and choose the right one in right place.
One player
There are sixteen colours square complete each other
which achieved unity of design.
Collective parts of units develop visualisation; reputation in
symmetric manner achieves balance.
Relations between parts make good vision of design.
Arranges units in vertical and horizontal axes achieved the
stability in the design.
Addition chart
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Game (5): Addition Islamic Motifs (Figure 5), (Table 5)
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Game (6): Password Islamic Units (Figure 6), (Table 6)

Figure 6 ∙ Game 6 Designed by researcher
Table 6 ∙ Analysis of game 6
Explanation of the game

Rules of the game

Count of players
Analysis of design

Mathematice common game

This game depends on letters, words and geometric Islamic
motifs. Player has to find words in the grid and put motifs
on letters
Put motifs on letters according to words below the game,
the letters could go horizontal, vertical and diagonal in all
space of the design
one player
Unity in design came from the usage of one type of motifs.
Repetition of motifs achieves rhythm.
Variables of axes motifs enrich the design.
Different motifs helps player to develop visual thinking
through arranged and repetition in balanced manner to
achieve good vision of design and build a unique internal
organization structure.
ST PATRIC’S DAY (Crossword puzzle),

Figure 7 ∙ Game 7 Designed by researcher
Table 7 ∙ Analysis of game 7
Explanation of the game
Rules of the game
Count of players
Analysis of design

Mathematice common game

This game depends on your counting method; you should
count the whole square each side.
Realize forty patterns squares
One player
This game depends on vertical, and horizontal axes divided
square into many squares.
Variety of spaces and motifs achieved rhythm of design.
Discovering visual relations between patterns help in
develop visual thinking of player.
Similar motifs and contrast between geometric and plants
motifs confirm complementary of design.
How many squares are there?
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3.3. Design Games Based on Geometric and Plants Motifs:
Game (7): How Many Islamic Decorative Squares (Figure 7), (Table 7)
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Game (8): Crossword Islamic Decorative Puzzle (Figure 8), (Table 8)

Figure 8 ∙ Game 8 Designed by researcher
Table 8 ∙ Analysis of game 8
Explanation of the game

Rules of the game

Count of players
Analysis of design

Mathematice common game

This game depends on increase visual motifs. Solve game
by choose motifs across, then down. Fill the spaces by
motifs in both directions until fill all spaces.
Player should fill all the squares by motifs instead of words;
in vertical and horizontal axes according to numbering in
the grid.
One player
Equal squares achieved proportionality of design.
Choose motifs in vertical and horizontal axes make balance
and give good vision of design.
Repetitions achieved rhythm and confirm the value of the
colour.
FUN word cross puzzle

Figure 9 ∙ Game 9 Designed by researcher
Table 9 ∙ Analysis of game 9
Explanation of the game

Rules of the game

Count of players
Analysis of design

Mathematice common game

Sudoku is a number placing puzzle based on a nine by nine
grid with several given numbers the object is to place the
numbers one to nine in the empty squares so that each row,
column and three by three box contain the same number
only once, in this game every number have unit.
Game provides nine Islamic motifs instead of nine
numbers, player should replace numbers by motifs (this
game could have eighty one decorative designs by changed
motifs and numbers).
One player
This game depends on vertical and horizontal axes divided
square to nine equal squares, every one divided to nine
which add regular diversity achieved stability of design.
Repetition of motifs achieved rhythm.
Combined between geometric and plants Islamic motifs
enrich the design and help in develop visual thinking of
player.
Sudoku math puzzle
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Game (9): Islamic Decorative Sudoku (Figure 9), (Table 9)
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4. Results

The research found that: Use common mathematical games by replacement
numbers, letters and word with Islamic motifs develop visual thinking of art
education students by:
— Give opportunities to look at the image of different perspectives and
angles.
— Combine between geometric and plants motifs.
— Respect the vision and the individuality of each player by offering the
choice to choose motifs in solving the game.
— Create decorative design as a result of game multiplies solution by
repetition, symmetrical.
— Rearrange units to get a wide variety of tessellation.
— Formulate images in a new way.
— Recognizing relationships between parts, interpreting and distinguishing images and shapes.
Conclusion

Islamic art is distinguished with motifs such as: Plants and Geometric, enrich
design by using features of modularity, symmetrical and tesslational. Design
games provide the opportunity for students to think, imagine, create and develop their visual thinking by using images.
Art Education is one of fields that includes designing educational games,
which can help in design games with multiple solutions, learning with joy, and
develop visual thinking skills. Visual thinking is type of thinking depends on the
retrieval of images and symbols, relate to perceptual and mental processes such
as analysis, conclusion and interpretation.
Design games use elements, principles and design processes, achieve the
constructive of design based on geometric and plants Islamic motifs develop
visual thinking of art education students.
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Como fazer um projeto
em Gestão das Artes
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Começar um projeto, particularmente em educação pela arte ou arte terapia,
nem sempre é fácil e ou claro.
Primeiro é necessário definir muito bem a linguagem que vai ser utilizada,
música, dança, teatro, depois enquadrar no espaço.
Muitas vezes podemos transformar totalmente as ideias de base do criador, outras vezes é totalmente impossivel, porque ficam presos a uma ideia
interessante mas dificil de ser concretizada.
Imaginar as sequências a seguir do principio ao fim do trabalho.
Por exemplo, quando numa peça coreografada por Diniz Sanchez, sugeri a
Patriarcal no Principe REAL, a reacção inicial foi de uma certa perplexidade,
um reservatório de água com alguns séculos de existência, ainda por cima um
pouco húmido e inóspito no Inverno.
Porém as ideias surgiram a partir daí, e de tal forma adequadas que nas três
noites ásperas de Novembro, em que se fez o espectáculo, a sala encheu.
E a coreografia “ Mãos sujas manchadas de sangue” efectuou-se sem sobressaltos.
Quando se fala em Educação Artística, surgem sempre mil e uma opiniões
diferentes, todas muito precisas , mas cada vez mais penso que não se rotular
um determinado projeto, e muito menos dar lido.
Devemos dar a ler para as pessoas pensarem, retirarem o que é útil para si
mesmas, e nunca impor uma leitura, isso é reduzir e limitar o acto de ver, ouvir
e ou tocar.
Acredito que o instinto e o acaso são fundamentais quando se trabalha com
projetos de outros.
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As receitas, do tipo um bom orçamento e um espaço perfeito vão ser suficientes para o projeto ser exequível e correr bem, mas nem sempre as coisas
funcionam desta forma, e, muito menos em áreas tão indeterminadas.
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As etapas a seguir nem sempre são evidentes, e precisamos de usar o instinto.

Art and Early Childhood Education: pedagogical
documentation of artistic practices in Public
Schools of Sumaré that refer to Reggio Emilia
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Resumo: A criança necessita experimen-

Abstract: Children need to experience and to know

tar e conhecer arte. A Legislação Brasileira
para a Educação Infantil contempla essas
experiências, porém elas não ocorrem nas
Escolas Municipais de Sumaré. Partindo da
experiência em arte e suas linguagens em
Reggio Emilia, instituiu-se a presença de um
atelierista no cotidiano escolar, para aplicar
essas práticas, gerando uma documentação
pedagógica sobre o tema.
Palavras chave: arte na educação infantil /
documentação pedagógica, / linguagens artísticas / práticas de ensino.

art. The Brazilian Legislation for Early Childhood
Education contemplates these experiences, but they
do not occur in the Municipal Schools in Sumaré.
Starting from the experience in art and their languages in Reggio Emilia, it instituted the presence
of a workshop in the school routine, in order to
apply these practices, generating a pedagogical
documentation about the theme.
Keywords: art in children’s education / pedagogical documentation / artistic languages / teaching
practices.
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Arte e Educação Infantil:
documentação pedagógica
de práticas artísticas em
Escolas Públicas de Sumaré
que referenciam Reggio Emilia

Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

318

Introdução

A arte é uma dimensão essencial da experiência humana. Tanto como fenômeno de linguagem quanto de objeto de conhecimento para adultos e para crianças. A vida se dá por meio de incertezas, e o processo de criação artística na
primeira infância, se faz necessário para o conhecimento e a derrubada de barreiras para os processos de aprendizagem que se sucedem em todas as áreas do
conhecimento, não somente para questões pedagógicas, de vivências escolares, mas também de relações sociais, de experiências e de humanidades.
A criança no seu processo de desenvolvimento necessita experimentar,
sentir e conhecer arte. Essas referências estão presentes nos eixos temáticos
dos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil (RCNEIs), parte
integrante da Legislação Educacional Brasileira, que trazem a arte como eixo
norteador de propostas como parte integrante e significativa no processo de desenvolvimento da criança, no processo de descoberta de mundo e de si mesma.
Para isso, os referenciais abordam como essenciais as práticas de fazer artístico, de apreciação e de reflexão contextualizadas pelas linguagens da arte.
Esse material orienta que as linguagens que abordam práticas em arte em
seus processos criativos, aconteçam de forma conjunta com os demais aspectos
e eixos de aprendizagem presentes nessa fase de escolaridade. Aborda assim,
eixos de trabalho para a construção de conhecimento nas diferentes linguagens: Movimento, Música e Artes Visuais, estruturas fundamentais para contextos investigativos em processos de criação e experimentação.
1. Os desafios

A vivência artística em sala de aula ou fora dela, deve ser considerada como um
momento de experimentação, de libertação, de descobertas e de conexões de
aprendizagem.
Desafios instigadores, como intervenções que ‘cutucam’ o aprendiz fazem parte da ação docente
mediadora. Assim como faz parte o momento de encaminhamento de propostas e o momento de
devolução em que a organização sistemática de conteúdos ajuda a configurar a apropriação do
conhecimento. (Martins, 2010:58).

A experiência alcançada, desde 2015, nos encontros regulares de formação
continuada no Centro de Formação Continuada de Educadores Municipais de
Sumaré (CEFEMS), junto a gestores e professores das Escolas Municipais de Ensino Infantil, que aconteceram por meio encontros e debates que buscam implementar e consolidar o conceito de “formação de professores” a todos envolvidos

Reinventamos e reeducamos a nós mesmos, juntos com as crianças. Não apenas o nosso conhecimento organiza organiza o conhecimento das crianças, mas também o modo de ser e de lidar com
sua realidade influencia similarmente o que conhecemos, sentimos e fazemos. (Rinaldi, 1999:122).

Após inúmeras visitas às escolas, participação em reuniões pedagógicas, e
socialização com todos membros da equipe escolar, incluindo, gestores e pais
de alunos, foi traçado um plano de ações para a implementação de práticas e
registros que se referem aos eixos estruturantes da arte, suas contribuições e
seus desdobramentos na prática pedagógica cotidiana.
Esse talvez tenha sido a face mais desafiadora do projeto. Dar aos docentes e aos alunos a sensação de pertencimento à esfera artística, à práticas em
arte que funcionem como eixo norteador do conhecimento, mas que também
sejam incorporadas ao cotidiano escolar, não como componente curricular isolado, mas como agente de interlocução para os diversos eixos estruturantes na
Educação Infantil. Além disso, possibilitar práticas possíveis de envolver toda
a comunidade escolar, mesmo sem materiais estruturados ou grandes investimentos financeiros, pois as práticas aconteceriam no próprio ambiente escolar,
na maioria das vezes com materiais que já existem na escola, mas não são explorados ou até descartados em muitas ocasiões.
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nesse processo, serviu como ponto de partida para perceber a ausência de práticas e experimentação em arte nas escolas de Educação Infantil do município.
Porém, se incluídos dentro dos âmbitos de desenvolvimento, relacionados
ao conhecimento de mundo, os eixos estruturantes de trabalho para a Educação Infantil, aparecem as linguagens das Artes Visuais, do Movimento e da
Música, todas relacionadas à linguagens artísticas, que transitam por práticas
e experimentações dentro do processo criativo e de linguagens da arte, essas
práticas aparecem de maneira muito tímida no cotidiano escolar dentro da
Rede Municipal de Ensino. Esta constatação serviu de ponto de partida para
a proposição de um projeto experimental em duas escolas de Educação Infantil, para implementar e potencializar o processo de ensino-aprendizagem que
acontecem dentro das unidades que foram selecionadas para a implementação
dessas práticas, partindo de uma premissa onde todos integrantes do contexto
escolar sejam envolvidos na proposta e se tornem parte integrante do projeto,
desde funcionários, docentes, gestão escolar, além de alunos, familiares e toda
a comunidde escolar.
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2. O referencial pedagógico

A proposta do projeto buscou referencial teórico e prático na pedagogia mundialmente conhecida e iniciada na provincia italiana de Reggio Emilia.
Abordagem pedagógica presente na Educação Infantil, estruturada pelo pedagogo e educador Loris Malaguzzi, idealizador da proposta em Reggio Emilia,
cidade localizada ao norte da Itália, com cerca de 170 mil habitantes, foi reconhecida como a melhor experiência educadora voltada à primeira infância na
década de 90. Porém sua história teve início bem antes disso.
Com o término da Segunda Guerra Mundial, e a cidade em ruínas, um grupo de cidadãos sentiu a necessidade de reconstruir o tecido social, cultural e
político da comunidade e materializou esse sonho por meio de uma escola para
crianças pequenas — a escola 25 Aprille (25 de abril), em Villa Cella, na província de Reggio Emilia. Construída a partir de um esforço comunitário, do qual o
próprio Malaguzzi fez parte, contou com verba obtida da venda de um tanque
de guerra abandonado, alguns caminhões e cavalos deixados pelos alemães em
retirada da guerra.
3. As descobertas

Muito conceituadas atualmente, essas oficinas instrumentais, de criação, que
funcionam como “laboratórios do fazer” são fundamentais numa sociedade
onde cada vez mais nos apropriamos e nos preocupamos com as questões da
natureza, de preservação do planeta, de consciência corporal, importância das
relações humanas e da criação, de uma geração de crianças que num futuro próximo, vai encaminhar e direcionar o futuro da sociedade contemporânea.
Num primeiro momento, realizamos encontros com os professores do Ensino Infantil, juntamente com o atelierista (profissional de apoio para práticas
criativas), figura de trancedental importância na proposta educacional de Reggio Emilia, que faz a conexão com professores e alunos e práticas e investigações artísticas. Momento esse, quando foi retomada a importância de um direcionamento em relação à Legislação Educacional Brasileira, a apreciação do
eixo temático em arte e suas lingugans na Educação Infantil, e as possibilidades
que cada uma das duas escolas compreendidas na proposta tinham para desenvolver um projeto consistente de acordo com as proposições lançadas.
A ideia de pensar e viver a educação sob a ótica de novos paradigmas nas escolas entendendo
que as crianças e os educadores são autores dos seus processos de aprendizagem. Que as crianças e os educadores são protagonistas. Que as crianças e os educadores sempre têm muito a dizer, pois o tempo inteiro estão pensando, descobrindo, criando, sentindo, refletindo e revelando
(Borges et al., 2017:57).

4. O atelierista

Os momentos de diálogo, de descobertas, e a presença do atelierista são peças chave nessas novas experimentações utilizando o arcabouço da vivência e
experimentações artísticas que funcionam como suporte e embasamento de
processos de aprendizagens escolares nessa fase de estruturas, materializados
no atelier (Figura 2).
O atelier serve a duas funções. Em primeiro lugar, ele oferece um local onde as crianças podem
tornar-se mestres de todos os tipos de técnicas, tais como pintura, desenho, e trabalhos com argila
— todas as linguagens simbólicas. Em segundo lugar, ele ajuda que os professores compreendam
como as crianças inventam veículos autônomos de liberdade expressiva, de liberdade cognitiva,
de liberdade simbólica e vias de comunicação. O atelier tem um efeito importante, provocador e
pertubador sobre ideias didáticas ultrapassadas. (Vecchi, 1999:130).
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Visando uma projetação de práticas, percorremos os ambientes externos da
escola, proporcionando situações de encantamento, onde pudemos constatar a
riqueza de possibilidades naturais que a escola possuia, pelo seus jardins, árvores, solo e animais, que faziam parte do cotidiano escolar.
Depois construímos “caixas de observação” ou “mesas de luz” (Figura 1),
onde as crianças e professores poderiam analisar, através da luz projetada, objetos, folhas e flores, aumentando o seu campo de observação em relação ao
objeto, surpreendentemente descobrindo e potencializando um olhar criativo
em relaçao aos objetos e à natureza revelada.
Foi necessária uma quantidade mínima de aquisição de materiais para a
realização do projeto, como lupas para observação e pranchetas de anotações.
Grande parte dos materiais já estavam ali, anônimos, muitas vezes esquecidos.
Espaços e cantos da escola foram visitados, explorados, redescobertos e resignificados em toda a sua potencialidade criativa. Espaços comuns do convívio
escolar, já existentes, como parques, gramados, paredes de azulejos que outrora fora utilizada para pintura, jardins, etc, foram pelo projeto redescobertos por
crianças e professores. “As pinturas que eu realizava em meu atelier eram todas feitas a partir dos desenhos que eu colhia diretamente da natureza” (Davis,
1945:533). A natureza e seus materiais inspiraram e continuam inspirando o ser
humano criador por meio de um diálogo materno, quase que instintivo. Na estruturação da proposta, buscou-se também, criar espaços para abrigar exposições das criações ocorridas nos espaços, para uma maior socialização de todos
os envolvidos no processo vivenciado.
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Figura 1 ∙ Alunos investigando com mesa
de luz. Fonte: http://fecomercio-rs.org.br/
wp-content/uploads/2017/04/Projeto-Mesade-Luz-Sesquinho-Bage_foto-Divulgacao-Sesc.jpg.
Figura 2 ∙ Desenhos desenvolvidos
em atividades no atelier após a observação
da natureza. Fonte: própria.

5. Atuação e investigações

Após a estruturação dos materiais e dos ambientes para a investigação e concretização das propostas, ocorreram as visitas guiadas aos espaços da escola (Figura
3, Figura 4, Figura 5 e Figura 6), e por meio de cada vivência de descobertas, as
crianças puderam vislumbrar, através das linguagens artísticas e da natureza, novas possibilidades pelo trabalho dos eixos e linguagens estruturantes da arte, e
explorar contextos investigativos, criando um ambiente de infinitas descobertas
e possibiliddes, como o realizado em Reggio Emilia. A pesquisa e a investigação
se fez presente, por uma pedagogia diferenciada na educação da primeira infância, pelo contexto da natureza, e a ligação com práticas artísticas, pois “pesquisa
é a vontade e a consciência de se encontrar soluções, para qualquer área do conhecimento humano” (Zamboni, 2012:51), assim possibilitando aos professores
a incorporaração dessas vivências de explorações e experimentações na escola.
Conclusão

A vivência em arte, seus processos e o repertório que suas linguagens possibilitam, consistem em parte significativa do ensino e da aprendizagem na Educaçao Infantil dentro dos âmbitos do desenvolvimento no aspecto individual
e da coletividade. O registro de práticas e aprofundamento em arte geram um
registro imagético, sonoro e corporal muito rico. Como essas formas de registro
são aplicadas dentro de uma escola de Educação Infantil, devem materializar
não somente a prática artística, mas os processos de experimentação, descobertas e projetação percorridos pela criança e pelo professor dentro da escola,
transcendendo a relação professor-aluno, de consciência de saberes, alcança-
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A conxtextualização e as práticas desenvolvidas no atelier nas mais variadas
formas de registro contribuem como ponto de partida para futuras descobertas
e reflexões sobre os temas propostos pelas crianças no ambiente coletivo, que
favorecem a aquisição de saberes de aspecto indivual e para todo o grupo envolvido, no contexto escolar.
São momentos de escolher caminhos, de estabelecer relações, experimentar temas e hipóteses, intuir, perceber, participar e tirar conclusões. O atelierista
age como mediador nas demandas dessas questões com as crianças e com o
professor, dialogando com temas, com a estrutura física da escola, com os processos de ensino-aprendizagem e os resultados que essas projetações cristalizam no ambiente escolar por meio de uma nova rotina e situações de encantamentos. Além disso, contextualizar de que maneira essas práticas são interpretadas pelos próprios alunos, docentes, gestores, famílias e sociedade.
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Figura 3 ∙ Espaço de criação na Escola
Municipal José de Anchieta.Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Momento de exploração
da natureza e do ambiente escolar realizadas
por alunos da Escola Municipal José
de Anchieta, no Município de Sumaré,
maio de 2017. Fonte: própria.
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Figura 5 ∙ Foto tirada durante processo
de investigação da natureza realizadas
por alunos da Escola Municipal José
de Anchieta, no Município de Sumaré,
maio de 2017. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Materiais utilizados nos
momentos de criação no atelier. Fonte:
http://artenaescola.org.br/galeria-dosalunos/?id=75650/#!/75637
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dos pela experiência do atelier e de que maneira isso pode ser interpretado pelos próprios alunos, docentes, gestores, famílias e sociedade, formando assim,
sujeitos conscientes, capacitados à reflexão e à colaboração social.
Parte significativa desses contextos, desafia o professor na contemporaneidade, o impulsiona a uma atuação desafiadora, perpassando pela relação professor-aluno, de percursos desafiadores, de consciência de mundo, de saberes
e de relações entre seres humanos e a natureza.
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Resumen: El arte y sus producciones como red

Abstract: Art and its presentations as a network

de signiﬁcados contribuyen a crear una multiciplidad de discursos y de formas de ver que
permiten situaciones educativas concordantes
con las experiencias socioculturales de nuestro entorno. Las experiencias educativas que
aquí se presentan proponen el uso del álbum
ilustrado como recurso didáctico para vincular
Arte, ilustración, literatura y educación plástica y visual.
Palabras clave: Arte / álbum ilustrado / educación plástica/visual.

of meanings contribute to create a variety of discourses and interpretations that enables teaching
situations in accordance with sociocultural experiences of our environment. The teaching experiences
presented here propose using picture books as a
teaching resource in order to link Art, pictures,
literature, and plastic and visual education.
Keywords: Art / picture books / plastic/visual
education.
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El álbum ilustrado como
instrumento educativo para
el profesorado de infantil,
primaria y secundaria
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Introducción

Los productos artísticos forman parte de la cultura visual actuando como mediadores de representaciones culturales de nuestra sociedad. El niño o la niña
configuran su realidad a través de estas representaciones que tienen que ver
con su identidad cultural. El arte y sus producciones como red de signiﬁcados
proponen una multiplicidad de discursos, de maneras de dialogar, de formas de
ver que permiten crear situaciones educativas para posicionarnos y responder
las experiencias socioculturales de nuestro entorno.
Las tres experiencias educativas que aquí se presentan proponen la utilización de uno de estos productos como recurso didáctico para vincular el arte, la
ilustración, la literatura y la educación plástica y visual. El álbum ilustrado como
constructor de significados a través de la imagen y el discurso visual adaptado
al perfil del alumnado de los/as futuros/as docentes del grado de educación infantil, grado de educación primaria e itinerario de artes dentro del máster en
educación secundaria.
Se invita a que el o la futuro/a docente se aproxime al álbum ilustrado desde una perspetiva que como indica Teresa Durán (Durán: 1999) va más allá de
la habitual dicotomía entre texto e imagen, contemplando la carga literaria y
visual como una relación complementaria y estructurando la experiencia del libro álbum como un proyecto de creación que permite educar la mirada para lograr una lectura crítica de la imagen, conceptualizar términos y desarrollar actitudes y aptitudes plásticas creativas dentro de un proyecto que integra aspectos
multidisciplinares dentro de la creación y los procesos de comunicación activos, en esta que es la sociedad de la comunicación y la imagen por excelencia.
Desarrollo

Los tres proyectos docentes que se plantean parten de un mismo enfoque: la
elaboración de un álbum ilustrado empleando una metodología de trabajo por
proyectos, con el fin de fomentar la creación en grupo y el aprendizaje colaborativo. Para el desarrollo del proyecto se proponen diferentes temáticas, según el
perfil del alumnado universitario con el que se trabaja, atendiendo a sus conocimientos previos. Todos parten de la premisa de vincular el tema seleccionado
con un artista o manifestación artística del siglo XX, hasta una actualidad más
contemporánea. Se organiza un plan de trabajo con tres fases, pautando fechas
de entrega tanto individuales como de grupo para hacer un seguimiento y asesoramiento del proceso creativo:
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Figura 1 ∙ Bocetos de “story” y personajes del alumnado
del grado de infantil. Fuente: propia.
Figura 2 ∙ Bocetos de un álbum ilustrado del alumnado del
grado de infantil. Fuente: propia.
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— Investigación:
— Elaboración de contenido argumental y plásticos
— Ejecución final
Esta propuesta de trabajo permite abordar contenidos de la educación plástica y visual como son los elementos básicos de la imagen, técnicas y procedimientos adecuados para elaborar sus ilustraciones, manipulación de imágenes
e incluso aspectos como la maquetación; vinculados todos ellos con el concepto
de libro como objeto artístico o libro de artista, el tratamiento del libro como
objeto artístico abre grandes perspectivas para el desarrollo creativo y la imaginación y posibilita un campo extenso de experimentación plástica.
A nivel de contenidos, tras una primera aproximación a un tema artístico se
le pide al alumnado que incorpore contenidos del currículo de otras materias,
fomentando y favoreciendo de este modo aspectos transversales, de los que
participa el álbum ilustrado, más allá de lo artístico.
Con este enfoque pedagógico de la materia de didáctica de las artes pláticas
(Grado d e infantil/ primaria) y de complementos de las artes (Máster) se pretende reflexionar sobre aspectos teóricos y prácticos ligados al uso del Arte en
general y Arte contemporáneo en particular a través de la creación de un álbum
ilustrado y planteando estrategias didácticas para su uso en el aula.
1.1 Investigación

Concebido como proyecto global (Van der Linden; Shopie: 2015), la elaboración
del álbum por cada uno de los grupos de trabajo, sigue las pautas habituales del
proceso creativo. Se realiza un estudio sobre el tema seleccionado, (vinculado
con el Arte de vanguardia y siglo XX hasta propuestas más contemporáneas)
apoyado por una investigación previa para fundamentar los contenidos que se
plantearán en el discurso tanto argumental como visual del libro.
Paralelamente se realiza un acercamiento referido a todas aquellas cuestiones que hacen característico el formato libro- álbum ilustrado. Se realiza una
presentación previa por parte del docente en la que se expone la naturaleza y
tipologias así como los formatos y generalidades propias dentro de la edición
para posteriormente, mediante una
exploración directa, con ua selección de ejemplares, generar un espacio de
debate que favorezca la ideación o “brain storm” de propuestas y posibles vías
de trabajo dentro de cada grupo.
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Figura 3 ∙ Maquetando. Fuente: propia.
Figura 4 ∙ Doble paginado — álbum
ilustrado del alumnado Master profesorado
educación secundaria. Fuente: propia.
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Figura 5 ∙ Portada álbum ilustrado,
alumnos de Grado Educación Primaria.
Fuente: propia.

Elaboración final

Finalizadas las ilustraciones, es el momento de trabajar las tipografias y la idoneidade en la localización del texto en cada página y su integración en la imagen por medio de una escritura manual (Figura 3).
Tras una encuadernación básica, el resultado será un álbum original (pieza
única) por grupo; se le asesora al alumnado digitalizar las imágenes previamente a la encuadernación para realizar un posterior maquetado por ordenador que
de la posibilidad de realizar múltiples copias.
El Trabajo práctico se completa, como en cualquier proyecto, con uma memoria escrita que fundamente el trabajo y que refleje el proceso realizado así
como una autoevaluación crítica y personal de dicho proceso. Memoria que se
expone mediante una presentación en formato “pechakucha” para habituar al
alumno en la defensa oral de um proyecto y contribuir al diálogo crítico con el
resto de los alumnos.
Conclusión

Los resultados de esta propuesta educativa se reflejan a tres niveles: a nivel curricular con el diseño de un trabajo por proyectos adaptado a cada grupo de alumnado de los distintos grados. En cuanto a un aprendizaje significativo y/o trans-
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Despúes de la fase de investigación y toma de contacto, la elaboración práctica
del álbum ilustrado así como la creación de sus contenidos supone un proceso
de trabajo en donde convergen elementos propios de varios registros: el álbum
ilustrado, el libro como obra de arte y el Arte en sí mismo.
Se inicia la fase propiamente de tratamento de la imagen: la ilustración, un
arte que se nutre de la interdependencia entre las habilidades de ver y dibujar
(Salisbury, Martin & Styles, Morag: 2012), que supone un aprendizaje dentro de
la alfabetización visual y la comunicación visual a través de la producción de
pensamiento a través de la práctica del dibujo y la expresión plástica.
Configurado el guión, se suceden las fases propias de ilustración, ejercitando pensamento, ideas y conceptos con imagen (Zeegen, 2013): creación de
personajes, escenas y posteriormente “story board” (Figura 1) con la secuencialización y prueba de planos, escalas, vistas, bocetos,.. (Figura 2) en las que
se anima al alumnado a aborda el tratamiento de las imágenes a partir de la
experimentación de diversas técnicas y recursos expresivos complementarios
al dibujo, tratados previamente en el aula como: collage, carbón, técnicas húmedas e incluso fotografia.
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1.2 Elaboración de contenidos argumentales y plásticos
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misión de conocimientos reflejado en la calidad de los materiales creados por
los/as alumnos/as; y referido a la transferencia, se plantea la posibilidad de una
exposición con lo originales para mostrar los resultados en la Universidad de Vigo
dentro de las diferentes salas y espacios expositivos del campus de Pontevedra.
Para finalizar, destacar diferentes conclusiones generadas dependiendo
de las características previas del grupo de trabajo al que se dirige la propuesta. Dentro del alumnado de infantil y primaria, con escasos conocimientos de
contenidos y procesos artísticos, la elaboración del álbum ilustrado supone una
experiencia creativa innovadora y completa a nivel de aprendizaje plástico a la
vez que un reto, abriendo un abanico de posibilidades para la elaboración de
materiales educativos propios de cara al futuro docente. Para el alumnado de
secundaria, con un perfil en su mayoría de bellas artes, este supone un ejercicio que abre vías de experimentación con otras manifestaciones artísticas y sus
aplicaciones didácticas.
Con todo, esta experiencia, nos confirma la idoneidad del álbum Ilustrado
como recurso, dentro de nuevas metodologías aglutinadoras, desde donde poder generar conocimiento sobre cualquier tema; como denomina María Acaso,
elaborar “arquitecturas de transmisión” (Acaso, 2017), reivindicando el lenguaje visual como herramienta de trabajo de los educadores dentro de cualquier
contexto. (Figura 5).
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Resumo: Neste artigo, pretende-se visitar, sen-

Abstract: The main goal of this article is to feel

tir e experimentar a pintura do artista português Pedro Calapez, na Educação Artística, no
domínio das Artes Visuais, em Portugal, no Ensino Superior de Educação. Apresenta-se uma
experiência artística a partir da sensação da
pintura num espaço de uma galeria, em que os
alunos sentem e experimentam o processo da
criação como modo de “sensação da cor”. Esta
atividade proporciona-lhes uma consciência
mais profunda dos conhecimentos artísticos
do Programa Nacional e em contexto escolar.
Palavras chave: Educação Artística / Artes
Visuais / contacto com a galeria / sensaçã /
produção plástica.

and to experience the painting by the Portuguese
visual artist Pedro Calapez, in Art Education,
in particular Visual Arts, in Portugal, mainly,
in teacher training college. It is a study about
the artistic experience through the sensation of
painting in space of a gallery. The students feel
and experience the process of creation as way of
‘sensation of colour’. This activity might provide
the students to have a deep conscience through the
artistic knowledge of the National Curriculum
and Classroom.
Keywords: Art and Aesthetic Education / Visual
Arts / first-hand experience in gallery / sensation
/ art production.
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Introdução

Na Educação Estética e Artística, no Ensino Superior de Educação, a aprendizagem das práticas educativas artísticas tem-se orientado para que haja uma
maior abordagem conceptual e de experimentação estética das Artes Visuais.
Nas recentes práticas pedagógicas artísticas, valoriza-se uma maior abrangência da experiência estética percorrida tanto em contexto escolar, quanto no contacto com museus e outras instituições artísticas.
As práticas artísticas abraçam a experiência de ver, sentir e fazer como uma
estratégia mais fluida e criativa em contexto escolar. Com a base experimental
de explorar o sentir da obra de arte, foi possível chegar a outras abordagens que
se podem criar e produzir a partir de um artista, de que é exemplo Pedro Calapez. Estas estratégias pedagógicas remontam a Perkins (1994) e Les Tickle
(1996), os quais introduziram estas práticas junto das crianças o observar e o
fazer através do contacto com a obra de arte e os museus.
O presente estudo debruça-se sobre a experiência estética de visitar e sentir
a obra de arte no espaço de uma galeria, bem como sobre a compreensão da
importância desta experiência como estratégia pedagógica no contexto escolar,
aonde marca a diferença, sobretudo, na faixa etária dos mais novos, ajudando-os a entender melhor a obra de arte. Para tal, desenvolve-se a prática do “sentir” com os alunos do 1.º ano, do 1º semestre, do ano letivo 2017/2018, no Ensino
Superior de Educação, no Curso da Licenciatura em Educação Básica.
Os alunos visitam um espaço de uma galeria, no caso, a Galeria Belo-Galsterer. Sentem e, posteriormente, produzem através da exploração da cor de um
artista nacional contemporâneo Pedro Calapez, numa das suas exposições, intitulada Tracção e Compressão simples entre limites elásticos. Assim, compreendem os processos e conteúdos, bem como o que se entende por galeria e por
local de exposição. Direcionando-os para a sua futura atividade educacional.
1. “Sensação da cor” no espaço da galeria

Aprofundar a experiência artística e estética leva-nos, enquanto docentes-investigadores, a aplicar novas estratégias, mais fluidas e criativas, na medida em
que proporcionam aos estudantes, futuros professores, uma experiência visual
rica e dinâmica em reflexão, conhecimentos e processos de criação, com o objetivo de que possam a ser realizadas em contexto escolar, na Educação Artística.
Esta experiência dinâmica sobre a pintura no espaço provém, de certo
modo, de Perkins (1994), que contribuiu para uma mudança conceptual na pedagogia artística nos fins do século XX, o que está patente nas suas palavras:

Levantar questões que nos façam pensar sobre arte foi uma mais-valia em
Perkins, tornando-se uma das pedagogias mais eficazes na atualidade, visto que os alunos aprendem temas e adquirem conhecimentos a partir de uma
abordagem experimental e, simultaneamente, conceptual, em contexto escolar. Aprender a observar, a sentir e a experimentar revelou-se um excelente instrumento de trabalho. Todavia, aproximidade com a obra de arte no espaço de
uma galeria, ou de outra instituição, é sempre uma experiência inovadora e de
uma enorme aventura. Os alunos criam constantemente expectativas nas experiências in loco em galerias, ou de outra qualquer instituição, cuja dimensão e
escala quase sempre lhes escapa, na medida em que não estão muito familiarizados com as conceções estéticas nos espaços artísticos. Acrescenta-se, assim,
uma nova experiência e compreensão do que se entende por arte, nomeadamente, qual a intenção do artista na criação de uma obra de arte.
Percecionar uma obra no espaço obriga o aluno a desconstruir estruturalmente aquilo a que está habituado. Geralmente, a obra de arte é percecionada
por meios digitais, ou então por reproduções bibliográficas, na melhor das hipóteses. Ora, desta forma, a obra de arte perde a sua “verdadeira” dimensão
estética, a “aura”, tal como a designou Walter Benjamin (1992), por revelar a
importância da obra no “aqui e agora”, isto é, no espaço e no tempo.
Embora Walter Benjamin (1999) esteja temporalmente longe da atualidade, bem como de algumas das vigentes questões, na medida em que a sua visão perante a reprodutividade da obra de arte teria um lugar mais otimista, o
de aproximar a arte às massas, verificamos que tal não acontece. Todavia, há
que salientar a relevância do seu pensamento por possibilitar a abertura de um
novo caminho para a Educação Artística. Os alunos são constantemente bombardeados por imagens que refletem mais um aspeto viral e sufocante da sociedade do que propriamente a frescura da inovação, da criação e do processo
que a obra de arte possa ter. Sendo, assim, crucial a interpretação, a exploração
e a manipulação dos materiais para a criação e produção de aprendizagem das
linguagens plásticas, tal como argumenta Queiroz:
A educação pela arte faz-se através dos materiais, da sua operação, da transformação
das matérias em ideias novas, em novas coisas. No seu sucesso está implicada uma
literacia, uma capacidade interpretativa, ou crítica, sobre a semiosfera cada vez mais
povoada, saturada, de mensagens parasitárias. (Queiroz, 2015:14)

337
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

Look for specific ‘technical’ dimensions. Ask yourself to notice colors and how they relate; the major shapes and how they balance or unbalance one another; the use of line,
jagged, smooth, quick, careful. (Perkins,1994:55).
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Todavia, trabalhar com os “originais” gera uma outra dimensão da obra de
arte. Voltando a relembrar Walter Benjamin, a reprodução não tem o “aqui e
agora”, destrói a experiência de sentir da obra de arte, tal como manifestara
Day e Hurwitz:
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How often we feel we know a work of art through a study of reproductions, only to
be overwhelmed on first seeing the original! Colors, brushstrokes, textures, and sometimes the scale of the work are never adequately conveyed by a reproduction. (Day e
Hurwitz, 2012:210-1).

A experiência de estar no espaço é sempre uma aventura e coloca os alunos
a pensarem sobre as novas situações e a construir um juízo crítico sobre elas. A
título de exemplo, a volumetria das formas que se deslocam num espaço e se
revelam em “objetos-tridimencionais” (Judd, 1994); a escala das obras de arte
e a forma como elas ocupam o espaço ou a parede; a mudança da luz e sombra
numa obra de arte; e, por fim, as vibrações que as cores emanam de acordo com
o seu suporte. Estabelecendo, assim, uma dinâmica entre o espectador, o aluno
e a obra de arte, neste caso, a pintura de Pedro Calapez. O diálogo surge com a
perceção, a interpretação e o sentimento estético.
Todavia, a galerista levanta algumas questões de modo a orientar a reflexão
do que vêem. Oferecendo a informação, história e estilo da pintura através de pequenos detalhes, ou suscitando interesse e edificando pontes entre o título e a
pintura do artista, incute uma maior atenção. Elucida sobre certos pormenores
que habitualmente nos escapam. De certo modo, evidencia as conexões da pintura pós-moderna. È possível que a intenção do artista com a pintura seja tornar
a cor sinónima de vibração e energia, e, para isso, revela também uma influência
da Física, quando se usa a designação de «tracção» (cf. texto da galeria):
1. Ação de uma força que desloca Objeto móvel 2. Ato de deslocar
3. Força mecânica que provoca um alongamento num corpo sólido (Galsterer, 2017)

Relembramos, por isso, Les Tickle por anunciar a necessidade de estabelecer o significado, o tema ou valor na arte pós-moderna na Educação, na medida
em que se revela uma das respostas para melhorar a contextualização do universo das artes: “(…) it is necessary I believe to ensure that pupils’ learning utilises their contact with art objects as inspiration, stimulus and resource.” (Les
Tickle, 2004: 26)

Ao percorrer os vários espaços da galeria, o ritmo que emana das obras tornar-se-á mais
denso e forte, como num concerto visual passamos de um allegro para um andante e
voltamos, quando percorremos o espaço de uma sala para a outra.(Galsterer, 2017)

Surge, neste processo de descoberta da sensação, a experimentação estética, em que os alunos exploram a sua experiência com o discurso artístico, realizando as produções plásticas. Foram selecionados, do ano letivo 2017/2018, três
exemplos relevantes de alunos (doravante, alunos A, B e C ). Cada um executou
de acordo com as vivências estéticas percecionadas no espaço. Primeiro veem e
sentem e, depois, fazem as suas “sensações”.
O aluno A (Figura 1) explora as cores segundo as formas, os rítmos e o espaço. Cria a partir do “sensação do espaço” da galeria, elaborando uma ilusão de
uma “miniatura-instalação”, como se fosse um pequeno jogo infantil ou uma
brincadeira de crianças. Vivenciou o prazer de fazer como se a cor tivesse vida
própria: a cor ganha uma espécie de movimento orgânico, nas formas geométricas, cujos ritmos produzem no espaço da folha de papel.
O ritmo, a abstração e a cor permitem uma abertura do olhar que se pode
explorar e descobrir através da obra de arte.
Divergindo percursos e processos de criação. A forma estética ganha outros
significados, abstratos e fluidos, numa expressão similar ao movimento abstrato da música. Os alunos compreendem a conceção do espaço e do tempo, bem
como da cor e da forma, que emana das obras plásticas do artista. Sentem a luz
e a sombra na obra de arte e no ambiente.
Com o artista plástico Pedro Calapez, os alunos brincam com as formas,
já suas conhecidas, para concretizarem outras perceções inesperadas do
“fazer”. Experimentam as formas geométricas e a cor como sensação e luz
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O processo da cor e da abstração da forma como uma prática estética é adquirido segundo a “sensação” (Deleuze, 2003), enquanto a prática do fazer. Estão
também aqui patentes as influências oriundas do “pensar em arte” (Perkins:
1994) de acordo com a vanguarda da pedagogia conceptual artística. Os alunos
pensam na cor, na matéria, na técnica, na forma e no espaço, como ato e gesto
artístico da produção e da criação. Através do “sentir”, descobrem a obra plástica de Pedro Calapez. Percecionam, sentem e produzem as suas obras consoante a “sensação” da abstração, tal como podemos ver na Figura 1. Recordamos,
assim, as palavras da galerista, que expressam o ritmo da cor numa análoga dimensão do “sentir” através de um “concerto visual”:
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2. Sentir e “fazer” segundo a “sensação da abstração”
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Figura 1 ∙ Trabalho de aluna A (1.º ano
do Curso de Licenciatura em Educação Básica,
do Ano Letivo 2017/2018). Fonte própria.
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Figura 2 ∙ Trabalho de aluna B (1.º ano,
do Curso de Licenciatura em Educação Básica,
do Ano Letivo 2017/2018). Fonte própria.
Figura 3 ∙ Trabalho de aluna C (1.º ano,
do Curso de Licenciatura em Educação Básica,
do Ano Letivo 2017/2018). Fonte própria.
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(Figura 1, Figura 2 e Figura 3). Descobrem novos significados para a abstração
da cor, isto é, ora como “sensação” (Figura 1 e Figura 3), ora como “expressão
pura formalista” (Figura 2).
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Conclusão

Algumas das recentes abordagens de investigação conjugam a experiência estética com as atividades artísticas em contexto escolar. Descobrem-se novas estratégias educativas, em que se valoriza o processo do “fazer” através do incentivo ao
sentir a obra de arte. O aluno apreende melhor a sua aprendizagem artística, conseguindo superar as suas expectativas e dificuldades, de modo a elaborar as suas
produções com mais ânimo e destreza. A possibilidade de explorar as matérias e
materiais nos seus diversos significados e experiências advém da experiência in
loco. A pintura evidencia a sua essência — escala, valor e significado. A cor desvela
vibração e movimento. O objeto transmite luz e sombra.
Cada aluno executa a sua produção de acordo com o tempo e o espaço. Através da “sensação da cor”, explora a riqueza da experiência abstrata, na temática
e na cor. Esta atividade artística estimula os alunos a serem mais criativos e flexíveis, bem como independentes e preserverantes. Sentem-se mais confiantes
na descoberta das suas próprias soluções, sem lugar para a desmotivação com
o erro ou o desconhecido.
Enquanto futuros educadores de Infância e professores do 1º e 2º Ciclos,
esta experiência estética permite uma maior espontaneidade da aprendizagem
e uma melhor compreensão das temáticas, matérias e conhecimentos. Por outro lado, faculta algumas noções que propiciam o encontro do seu próprio caminho. Desta forma, conseguem introduzir instrumentos educativos nas aulas
e dar às crianças motivação, confiança e perseverança para ultrapassarem os
obstáculos sentidos ao longo das diversas atividades das expressões visuais,
levando-as, assim, a sentir o espaço, o tempo, a forma, a cor e a textura.
Em suma, na Educação Artística, enquanto professores-investigadores do
Ensino Superior, fomentamos a perseverança na procura e na descoberta de atividades educativas de qualidade, que entusiasmem a compreensão do “pensar
em arte”, de modo a sentirem e a entenderem a obra de arte contemporânea.
Incentiva-se, desta forma, os alunos a experimentarem a criação e a solucionar novas formas imaginativas de fazer. Beneficiando, sobretudo, a capacidade
criativa e a curiosidade pela investigação a partir do prazer de produzir arte.
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Resumo: Neste trabalho o objetivo é que os alunos
fiquem a conhecer vários artistas contemporâneos e assim terem conhecimento sobre uma variedade de trabalhos de diversos artistas. Assim,
o professor realizou aulas expositivas sobre vários
artistas. Em seguida os alunos tinham de realizar
um trabalho teórico e outro prático, inicialmente
realizavam o teórico e em seguida o prático, muitos deles optaram por fazer algo parecido com o
artista do qual tinham feito o trabalho teórico.
Palavras-chave: Arte contemporânea / artistas.

Abstract: In this work the objective is that the

students get to know several contemporary artists
and thus have knowledge about a variety of works
of various artists. Thus, the teacher gave lectures
on various artists. Then the students had to do a
theoretical and a practical work, initially realized
the theoretical and then the practical, many of
them chose to do something similar to the artist
from which they had done the theoretical work.
Keywords: Contemporary art / artists.

Alguns artistas, ao não pretenderem representar nem a realidade, nem o sonho, deram
origem à arte abstrata, a composições de cores e formas.”( Modesto, Alves, Ferrand
:201), e por isso os alunos por vezes nao percebem o porque daquilo ser arte, pois é
dificil a compreensão de algumas obras que são muito complexas e para isso tiveram de
realizar um trabalho teorico para perceberem um pouco melhor o que estava por detrás
de algumas obras, qual o significado. “Os artistas são grandes comunicadores de mensagens, mas, por vezes, os meios, a linguagem e os signos que utilizam sao complexos e
torna-se difícil de compreendê-los. ( Modesto;Alves; Ferrand :197)

Proposta de trabalho

O trabalho consiste primeiramente por o professor fazer algumas aulas expositivas sobre artistas e obras contemporâneas, aí os alunos tem o primeiro contacto
com obras que a maioria nunca tinha visto. A seguir às aulas expositivas o professor apresentou a proposta de trabalho que consistia em três momentos. Inicialmente os alunos tinham de fazer um trabalho teórico sobre um artista contemporâneo dos que o professor abordou ou outro. (Figura 1) Em seguida, tinham de
fazer um póster com uma imagem e um pouco de texto sobre o artista para depois
o professor os expor na sala de aula. E finalmente tinham de fazer um trabalho
prático com base nas obras contemporâneas que viram anteriormente. (Figura 2,
Figura 3, Figura 4, Figura 5) A maioria dos alunos fez o trabalho relacionado com
o artista do qual fez o trabalho teórico, também por já o terem explorado fez com
que ficassem com ideias para poderem fazer o seu trabalho.
Após a realização desta proposta o professor decidiu fazer outra proposta
agora juntando arte contemporânea e perspetiva, sendo que os alunos já tinham realizado um trabalho com perspetiva e este de arte contemporânea, então o professor propôs que realizassem agora um que juntasse as duas coisas.
Também esta a ser um desafio para os alunos dado que o professor disse que
tinham de realizar algo que os identificasse.
Conclusão

Com este trabalho os alunos ficaram bastante motivados talvez por terem conhecidos várias perpetivas diversificadas de arte, o que fez com que melhorassem o seu
comportamento,poiséumaturmamuitobarulhentaecomfaltaderitmodetrabalho.
Neste trabalho mudaram um pouco e estiveram mais empenhados e motivados a realizar o trabalho prático, também pelo facto de já terem visto obras
anteriormente que podiam ser inspiradoras para fazerem o trabalho prático.
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Este proposta de trabalho foi realizada pelos alunos de 9ºano na disciplina de
Educação Visual, estes alunos tem idades c. 14 anos.
Esta proposta vai de acordo com o programa, isto é, do manual de Educação
Visual, no capítulo de arte conceptual.

345

Introducão
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Figura 1 ∙ Trabalhos teóricos (fonte própria, Vera Cruz).
Figura 2 ∙ Trabalho prático (fonte própria, Jorge Rita).
Figura 3 ∙ Trabalho prático (fonte própria, Jorge Rita).
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Figura 4 ∙ Trabalho prático (fonte própria, Jorge Rita).
Figura 5 ∙ Trabalho prático (fonte própria, Jorge Rita).
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Resumo: Trabalho de cerca de 1600 pessoas

Abstract: Work from proximately 1600 people of

da Escola Internacional Chinesa de Hong
Kong, com a autoria da artista residente Julia
Vogl. Após este fruto Vogl prova que o convívio
é essencial como também enriquecedor para a
nossa relação humana. A partilha e a ajuda mútua nestas atividades mostram experiências
positivas com os alunos. A Integração como
uma das necessidades básicas para a auto motivação de cada aluno.
Palavras chave: comunidade escolar / partilha / tricotar com os dedos / convívio / ajuda
mútua.

the Chinese International School of Hong Kong,
with the authorship of the resident artist Julia
Vogl. After this fruit Vogl proves that socializing
is essential as well as enriching for our human
relationship. Sharing and mutual aid in these
activities shows positive experiences with students.
Integration as one of the basic needs for each student’s self-motivation.
Keywords: school community / sharing / information exchange / finger knitting / socializing /
mutual aid.
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Tapeçaria de tricô envolvendo
a comunidade escolar:
o que significa lar para ti?
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Introdução
Faça com que a escola seja um lugar onde as crianças queiram ir.
(Professor César Bona, 2017)

Todos os anos o departamento das Artes Visuais da Escola Internacional Chinesa de Hong Kong convida o mínimo um a dois artistas residentes onde fazem
e expõem os seus trabalhos para os alunos do 7º ao 13º ano escolar. Em novembro de 2015 houve uma exceção, tivemos a oportunidade de convidar uma artista americana.
O objetivo deste projeto envolvia a partilha e a ligação entre a comunidade
escolar, assim os alunos, professores e funcionários deviam estabelecer uma ligação entre eles. Como também trabalhar num local pouco frequentado, quase
“abandonado” preenchendo esse espaço vazio e dar mais importância ao local
selecionado. É o trabalho de cada indivíduo no meio do coletivo.
1. Tricotar com os dedos

A artista Julia Vogl selecionou as cores pretendidas para este projeto eu e o meu
colega de trabalho Jeff, também conhecido por Mr. Man pelos estudantes, fomos recolher as lãs escolhidas no mercado.
Na escola houve uma distribuição de caixas de lã (Figura 1) para cada professor e respetivos funcionários, consoante os anos tinham diferentes cores (e.g.
no 13ºano tinham o roxo e o amarelo) estas eram dividias em pequenos novelos
de lã por mim e por uma das funcionárias da escola a D.ª Yeng, o comprimento
suficiente para cada aluno tricotar uma tira de lã (Figura 2). Havia uma caixa
extra CIS Wool Donation para os pais ou alunos poderem doar lã, visto que os
filhos destes gostavam muito da atividade e queriam continuar a tricotar. A artista explicava o processo finger knitting, tricotar com os dedos para vários anos
escolares (Figura 3), (Figura 4).
Quando um aluno queria continuar o seu trabalho, no entanto, não tinha
terminado ainda, utilizavam um dos pauzinhos chineses de cana de bambu para
parar o processo e continuaria mais tarde na altura que pretendesse. Esta parte
era necessária a ajuda de um aluno menos avançado com outro aluno num ano
mais avançado. Julia fez um horário apenas para os alunos mais novos puderem
ser ajudados pelos mais velhos, por vezes era o contrário.
Essa ajuda mútua, conforme o professor de Saragoça (Bona, 2017) menciona no seu livro, que tinha dado aulas numa pequena escola rural, com seis
crianças e cinco idades diferentes onde existiam turmas mistas, fez com que
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Figura 1 ∙ Julia Vogl no lado esquerdo com
as caixas de lã para cada professor e respetivos
funcionários. Foto: Maia Lam (2015).
Figura 2 ∙ Alunos do 3ºano a tricotar com as mãos (2015).
Fonte: You Tube “Artist in Residence Julia Vogl 2015.
Figura 3 ∙ Julia sentada no puff azul ensina estudentes
do 5º ano a tricotar com os dedos. Professora de Artes
plásticas, Wendy Wilson também ajuda os alunos.
Foto: Maia Lam (2015).
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os “mais rápidos” ganhassem um pouco de paciência, assim que terminavam o
que faziam começavam a ajudar os que estavam com um ritmo menos antecipado progredirem, em vez de estarem numa luta com outro colega. Para César,
a cooperação é um dos pilares fundamentais no ensino, o facto dos pais participarem nas atividades e trabalharem juntos poderiam estabelecer um convívio
entre eles e pode marcar aos alunos uma forma positiva incentivando as crianças a continuarem (Bona, 2017:161-170). Como Estanqueiro refere, é recomendável que o professor evite a competição e incentive com a cooperação, com a
ajuda dos trabalhos aos pares ou em pequenos grupos, compostos com alunos
com diferentes competências e diferentes estilos de aprendizagem, assim tratam dos seus colegas como se fossem companheiros e não inimigos, solucionando os problemas de uma maneira construtiva (Bona, 2017:21).
1.1 O que significa lar para ti?

Na 1ª fase, o autor lança uma pergunta “What is home to you?” em português
a pergunta seria “O que significa lar para ti?”, os professores de cada ano possuíam uma caixa de lã, vemos exmplos da professora Wilson (Figura 3) e do
professor de educação física Steve (Figura 4). Os alunos que tivessem terminado uma tira do finger knitting, ou seja uma tira de lã feito a tricô com os dedos, poderiam responder a essa questão. Tinham 7 caixas diferentes na entrada
da escola com as respetivas respostas escritas fora da caixa (e.g. “The World”;
“China”; “My family and Friends”), podemos ver na (Figura 5).
1.2 Tricotar com os braços
O educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes
necessário, ao aluno, em uma fala com ele. (Freire, 2000:127-8)

Depois das respostas terem sido finalizadas, eu e a Julia recolhemos as respostas (Figura 5) em sete sacos de lixo com 60 litros de capacidade, eram muito
pesadas! Eu, mais a funcionária Dª Yeng juntávamos as tiras.
E agora vem a 2ª fase, trabalhou-se num local onde era pouco frequentado.
Vogl uniu a lã tricotada pelos alunos, funcionários e pelos professores em novelos enormes (Figura 6). Nesta fase tricota com os braços (Figura 7), houve um
envolvimento no projeto, ajudavam a artista para desenrolar o material, conversavam de temas diversificadas, entre professores, alunos e encarregados de educação que por sua vez iam buscar os filhos. As crianças entusiasmam-se em ver o
processo enquanto a artista tricota com os braços a lã que produziram (Figura 8).
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Figura 4 ∙ Professor de Educação Física, Steven May,
no canto superior direto com os alunos do 7º.
Foto: Maia Lam (2015).).
Figura 5 ∙ Sete caixas diferentes na entrada da escola
com as respetivas respostas escritas fora da caixa. (e.g.
“The World”; “China”; “My family and Friends”).
Fonte: Maia Lam (2015).
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Figura 6 ∙ Artista residente com os seus novelos
de lã tricotados. Cada novelo de lã tricotado representa
uma resposta da comunidade escolar. 2015) Fonte:
You Tube “Artist in Residence Julia Vogl 2015”.
Figura 7 ∙ Vogl tricota com os braços a lã que a
comunidade escolar produziu (2015). Fonte: You Tube
“Arm Knitting lots of finger knitting at CIS” (2015)”.

Educar no presente…é educar nos valores do quotidiano, nas pequenas histórias, na
desconfiança, no humor, na libertação, na superficialidade, no agnosticismo e na diferença. (Gervilla, 1993)

Em termos de afetividade de como os alunos avaliam os docentes, segundo
a autora (André, 2007:134), os educandos valorizam positivamente os instrutores em função das suas “técnicas de ensino”, ou seja, os que ajudam e explicam
bem, variam o ensino e permitem maior liberdade; a preferência foi também
para os professores carinhosos, bem-humorados, amistosos e compreensivos; a
justiça ou a injustiça nas atitudes ou o tratamento diferencial de alguns alunos,
são critérios igualmente utilizados para avaliarem os seus professores.
Ora estes professores com quem Julia estabeleceu contato eram muito eram
carinhosos, por sua vez, tinham bastante sentido de humor, a própria artista
explicava muito bem e fez um vídeo a propósito para os docentes, não docentes
e toda a comunidade escolar ver, caso não percebessem a explicação.
Uma das necessidades básicas que Vogl trabalhou foi o vínculo, como as
professoras (Guimarães, Boruchovitch, 2004:146) afirmam que a necessidade
em que os alunos quererem pertencer e estabelecer vínculos emocionais podem estar ligados a pessoas significativas.
A perceção de segurança nos relacionamentos dos estudantes com pais, professores e
colegas é associada à autonomia, ao controle interno, ao bom relacionamento com
figuras de autoridade e a níveis adequados de ansiedade. (Osterman, 2000)
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Para a 3ª fase e como fase final, após cada novelo de lã estar completa Julia Vogl
liga os segmentos de cada superfície, deixando uma etiqueta de fora com a resposta escrita para a distinção da área das 7 respostas, coloca em cima dum colchão. O trabalho envolveu-se cerca de 1600 pessoas da comunidade escolar. No
fim, a figura positiva que Vogl pretendia mostrar era a forma de uma porcelana
chinesa (Figura 9), que por sua vez era a forma onde se pode ser a paisagem
de fora da escola, o local onde era “abandonado” passou a ter um significado,
vermos na (Figura 10). Trabalho final, no colchão conseguimos observar quatro alunas em cima da tapeçaria feita. A figura que está em negativo está como
fundo, onde a própria Julia se tinha inspirado, fazendo também lembrar uma
porcelana chinesa. A união entre as culturas.
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Figura 8 ∙ Crianças entusiasmadas em ver o processo
enquanto a artista tricota com os braços a lã que
produziram. (2015). Fonte: You Tube “Arm Knitting lots of
finger knitting at CIS” (2015).
Figura 9 ∙ Trabalho final envolvendo cerca de 1600
pessoas da comunidade escolar, figura positiva que faz
lembrar uma porcelana chinesa. Fonte: You Tube “Artist in
Residence Julia Vogl 2015”.
Figura 10 ∙ Trabalho final, no colchão conseguimos
observar quatro alunas em cima da tapeçaria terminada.
A figura que está em negativo está como fundo, onde
a própria Julia se tinha inspirado, fazendo também
lembrar uma porcelana chinesa. Fonte: You Tube “Artist in
Residence Julia Vogl 2015”.

Para a artista essa troca de informação é muito mais enriquecedora. O final
deste projeto pode parecer um trabalho de estatística perante a comunidade
escolar, mas não é meramente uma sondagem que este projeto se trata, é algo
mais, é a partilha de histórias e experiências contadas dos alunos para os seus
colegas, é a maneira como falam durante estas partilhas. São os professores falarem com os funcionários da escola e interagirem uns com os outros e assim
em diante.

Referências
André, Mª J. (2007). A Dimensão Afectiva
na Relação Pedagógica. Representações
dos alunos dos 2º e 3ºCiclos do Ensino
Básico. Lisboa: Faculdade de Psicologia e
de Ciências da Educação da Universidade
de Lisboa.
Bona, C. G. (2017). A Nova Educação.
Lisboa: Penguin Random House Grupo
Editorial, Unipessoal, Lda. (1ª ed., pp.
111-170).
Estanqueiro, A. (2012). Boas Práticas na
Educação — O papel dos professores
(2ªed., p.21) Lisboa. Editorial Presença.
Freire, P. (2000). Pedagogia da autonomia.

Saberes necessários à prática educativa.
São Paulo: Paz e Terra.
Gervilla, E. (1993). Postmodernidad y
educación: Valores y cultura e de los
jovens. Madrid: Dykinson.
Guimarães, S. É., & Boruchovitch, E. (2004).
O Estilo Motivacional do Professor e a
Motivação Intrínseca dos Estudantes: uma
Perspetiva da Teoria da Autodeterminação.
Psicologia Reflexão e Crítica, 17(002), p.
146.
Osterman, K. F.(2000). Students´need for
belonging in the school community. Review
of Educational Research, 70 (3), 323-367.

Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

Nunca podemos esquecer que, se queremos ensinar, somos nós, os professores, quem
primeiro tem de aprender. (Professor César Bona, 2017)
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Resumo: Oferecer experiências significativas

Abstract: The faces the challenge of providing

em arte para os futuros professores da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental é um desafio na formação de pedagogos. ExperimentAções artísticas e poéticas
a partir dos procedimentos de artistas vinculados ao movimento do Neoconcretismo no Brasil mostra o quanto essa relação é potente para
o necessário deslocamento do senso comum.
Palavras chave: arte / poética / experiência /
formação de pedagogos.

significant experiences in art for future teachers of early childhood education and the first
years of elementary school. Artistic and poetic
“ExperimentActions”, based on the practices of
artists belonging to the Brazilian Neoconcretism, show how powerful this relationship is for
the necessary escape from the common sense.
Keywords: art / poetics / experience / training
of pedagogues.

1. Breve contextualização

A despeito de uma operação desmonte em curso no Brasil, não por acaso atingindo fortemente a educação, e que, também não por acaso, vem tentando colocar
a Arte, bem como outros componentes curriculares, como a Filosofia e a Sociologia, como desnecessários, ainda é possível dizer que houve significativos
avanços no ensino/aprendizagem da arte, notadamente a partir dos anos de
1980. Sem desconsiderar os percalços e muitas questões a serem enfrentadas
— agravadas com os recentes ataques às referências curriculares, que cerceiam
a uma educação crítica e de qualidade — , as melhorias conquistadas por várias
das licenciaturas em Arte repercutem na atuação de vários/as professores/as da
educação básica. Um processo que, aos poucos, faz crescer o número dos que
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Professoras/es da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental trabalham com arte nas escolas. Mas, como a maioria não teve, ao longo de
sua formação, experiências significativas em arte, muitas vezes atuam seguindo concepções atreladas ao senso comum, reproduzindo modelos aos quais
tiveram e têm acesso. Com isso, explicita-se a demanda de experiências artísticas, poéticas e estéticas nos cursos de Pedagogia que possam provocá-las/los
a buscar por uma maior compreensão de como este campo se constitui em sua
complexidade. Um desafio que tem como obstáculo o pequeno espaço da arte
na maioria dos cursos de Pedagogia, que oferecem, quando muito, dois componentes curriculares ao longo da graduação que, em tese, lhes capacitariam para
conhecer e ensinar arte para as crianças.
Não por acaso, entre os/as estudantes de Pedagogia é recorrente o pedido de
aulas/oficinas de como fazer isso ou aquilo, para que possam montar um acervo de atividades artísticas, que, por sua vez, são categorizadas como tal por serem desenvolvidas com materiais reconhecidos como da arte — tintas, pincéis
e papéis coloridos, dentre outros. Ou seja, “a capacidade de viver poeticamente
o conhecimento e o mundo”, como diz Carlos Drummond de Andrade (1974),
fica em segundo plano. Nesse sentido, é fundamental que se proporcione a esses sujeitos que irão formar outros sujeitos, que tenham a oportunidade de vivenciar a arte como experiência, como propõe John Dewey (2002).
Nesse contexto, este artigo traz para discussão a importância de processos
de experienciAção, traduzidos como caminhos percorridos com e por estudantes de Pedagogia, desencadeados por pesquisas em/sobre Artes Visuais, tendo
como ponto de partida quatro artistas que atuaram no movimento neoconcretista brasileiro: Amílcar de Castro, Lygia Clark, Lygia Pape e Hélio Oiticica.
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chegam à universidade com alguma experiência significativa em arte, independentemente do curso que fazem.
Assim, ainda que em minoria entre as oito turmas de Pedagogia com as quais
trabalhei, esses/as aluno/as se mostraram fundamentais para catalisar, com o
seus colegas, as provocações acerca da arte propostas nas aulas. Se o acesso a
boas aulas de arte na educação básica certamente faz diferença na formação
da maioria das pessoas, independentemente do seu rumo profissional, quando
se trata de futuros professores, essa pista merece mais atenção, pelo potencial
multiplicador desses profissionais, considerando também que a maioria dos
cursos de Pedagogia no Brasil oferece apenas um semestre de arte.
2. A escuta como fundamento

Após quase dez anos trabalhando exclusivamente na formação de professores/
as de Arte, que, segundo a legislação brasileira, atuam a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, em 2015 passei a ministrar aulas de arte na Pedagogia, em
turmas que reúnem aqueles/as que irão atuar na educação infantil e nos anos
iniciais do ensino fundamental — do primeiro ao nono ano. Nessa mudança,
evidenciou-se um antigo incômodo, ainda persistente: o de que as aulas de
Arte, ministradas por licenciados, ao invés de uma oportunidade de aprofundamento demandavam, e ainda demandam, um recuo. Isso porque a ‘tarefa’
primeira para o/a professor/a especialista, em sua escassa carga horária de uma
aula por semana, é a de problematizar os equívocos relacionados à arte construídos na educação infantil ou nos primeiros anos do ensino fundamental.
Vislumbrando buscar caminhos para o enfrentamento desse incômodo,
uma vez que são os/as pedagogos/as que respondem pelo primeiro contato
das crianças com a arte na escola, investi na escuta — um dos eixos básicos da
concepção pedagógica de Paulo Freire (1996) -, para entender melhor a dimensão dessa constatação, promovida a um importante desafio. Para isso, construí
uma Avaliação Diagnóstica pautada na “disponibilidade permanente [...] para
a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro percurso”
(Freire, 1996:75).
Com questões acerca da trajetória individual, suas concepções acerca da
arte e as relações que tiveram com a arte ao longo da vida e na sua educação
básica, dentre outras, as cerca de 250 Avaliações Diagnósticas, realizadas nos
últimos três anos, evidenciam que a grande maioria dos/das estudantes de pedagogia não teve, na escola, experiências significativas em arte. Em quase todos os relatos aparecem aulas desinteressantes, para passar o tempo, restritas
muitas vezes ao desenho livre e às atividades de colorir imagens prontas. São

3. Buscando brechas

A ênfase na falta, tanto de formação quanto de experiências que possam estimular essa formação, traz como contrapontos alguns poucos exemplos de um
ou outro estudante da Pedagogia que teve, seja na educação formal ou em outro
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trajetórias que justificam a demanda que trazem para o componente curricular
Arte na pedagogia: aprender “algo de arte para repassar para os alunos”, “técnicas e atividades para fazer com as crianças”, “a planejar uma aula de Arte”, ou
ainda “conhecer materiais adequados para trabalhar com as crianças”.
Nas questões sobre a importância/necessidade da Arte na educação, não aparecem dúvidas sobre a importância, mas em se tratando de necessidade, há indícios de que a sua ausência não traria comprometimentos na formação das crianças. Quanto à importância do campo, boa parte das respostas dizem respeito ao
“estímulo à criatividade”, para “escola ficar mais bonita”, para melhorar a “coordenação motora” das crianças, ao seu caráter lúdico, importante para “auxiliar
na alfabetização” e também para se “descobrir talentos e aptidões”.
Ao serem convidados/as a citarem pelo menos três artistas, há sempre os/as
que, de diferentes formas, se desculpam por não serem capazes de se lembrar
de um nome de artista ou obra. Mais significativo do que esses que se declaram
ignorantes — muito mais por lapsos de memória — é a recorrência de nomes
como Leonardo Da Vinci, Picasso, Van Gogh, como ícones da arte universal.
Quanto às referências brasileiras, Aleijadinho, Portinari e Tarsila do Amaral estão sempre entre os mais citados. Nada contra os/as artistas citados/as, no entanto, o que se explicita na conversa com os grupos é que os nomes são lembrados como os ‘corretos’, a partir da ideia de uma única história, na qual prevalece
o “olhar do amante da arte para uma pintura emoldurada”, que se configurou
historicamente como uma “metáfora da postura do homem culto diante da cultura que ele descobria e queria compreender”, como aponta Belting (2012:37).
Em outras palavras, os/as artistas mais lembrados respondem a uma concepção
universalizante — ocidental -, baseada na autonomia da arte, como se esta estivesse imune às “outras histórias”.
Dessa breve síntese da escuta, volta-se ao incómodo inicial: Como fazer
com que esses estudantes de Pedagogia, que não tiveram a oportunidade de
se relacionar com a arte mais profundamente em sua formação, sejam capazes
de pensar e atuar diferentemente do senso comum? Em outras palavras, como
provocar o deslocamento da consciência ingénua em direção à criticidade, ao
conhecimento necessário para o exercício da docência também do campo da
arte, mesmo não sendo um/uma especialista? (Freire, 1996).
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momento, a oportunidade de se aproximar da arte e perceber o campo numa
perspectiva mais ampla e menos estereotipada. Esses contrapontos — como
brechas de luz — deixam claro que alguns passos vêm sendo dados e como eles,
ainda que tímidos, são fundamentais para se ampliar a noção da necessidade
da arte na educação.
Nesse contexto, os possíveis caminhos se convergem para a pista escancarada no incómodo da falta de experiência em/sobre Arte: ou seja, garantir a esses/as futuros/as professores/as a oportunidade das tais experiências que lhes
faltam. Experiências em diferentes dimensões e concepções, como aponta Ana
Mae Barbosa (2005), ao tecer o encontro entre Paulo Freire, John Dewey e Eliot
Eisner. Para ela, é na
valorização da experiência que os três filósofos e/ou epistemólogos se encontram. Se
para Dewey, experiência é conhecimento, para Freire é a consciência da experiência
que podemos chamar de conhecimento. Já Eisner destaca da experiência do mundo
empírico sua dependência de nosso sistema sensorial biológico, que é a extensão do
nosso sistema nervoso, ao qual Susanne Langer chama de ‘órgão da mente’ (Barbosa,
2005:12).

E essa amplificação da ideia de experiência, dialoga com a busca dos artistas que levaram a cabo o Neoconcretismo, nome dado ao manifesto publicado
no Rio de Janeiro, em março de 1959, assinado por Amilcar de Castro, Ferreira
Gullar, Franz Weissmann, Lygia Clark, Lygia Pape, Reynaldo Jardim e Theon
Spanudis. Ainda que tenha sido um dos movimentos mais importantes e marcantes na história da arte brasileira, nas Avaliações Diagnósticas não apareceu
sequer uma referência a esses artistas ou às suas obras. Ou seja, um motivo a
mais para incorporá-los ao processo formativo dos estudantes da Pedagogia.
4. Neo o quê?

Questionados sobre os movimentos artísticos conhecidos, boa parte dos estudantes trazem as referências do Renascimento, Impressionismo e Cubismo
entre outros. Do Brasil, o foco fica quase restrito ao Modernismo, que transita
com mais fluidez nas artes visuais e na literatura. A pronúncia da palavra Neoconcretismo em sala, de início, soa estranho para a maioria dos estudantes. Neo
o quê? entra como chave para o convite à pesquisa, para uma aproximação com
a arte via as questões dos neoconcretistas.
Após uma breve contextualização, com a intenção de aguçar ainda mais a
curiosidade dos/das estudantes, a turma se configura em quatro grupos, ficando cada um responsável por um artista: Amílcar de Castro, Lygia Clark, Lygia
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Figura 1 ∙ Produções apresentadas a partir da obra de
Amilcar de Castro, na Faculdade de Educação, UFMG, maio
de 2016. Fonte: própria
Figura 2 ∙ Produções apresentadas a partir da obra de
Amilcar de Castro, na Faculdade de Educação, UFMG, maio
de 2016. Fonte: própria
Figura 3 ∙ Produções apresentadas a partir da obra de Lygia
Clark, na Faculdade de Educação, UFMG, maio de 2016.
Fonte: própria
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Pape e Hélio Oiticica — que apesar de não ter assinado formalmente o manifesto, foi um dos seus articuladores. A proposta para os trabalhos, a serem realizados coletivamente, é a de se buscar uma relação entre os procedimentos desses
artistas oferecendo/partilhando para/com os demais colegas uma experiência
estética — em sua complexidade como propõe Dewey (2010:472).
Em síntese, cada grupo elabora um trabalho que tenha relação com a proposta e pesquisa de um desses artistas, proporcionando uma aproximação estreita com suas proposições e tentando, nesse processo, vivenciar experiências
que possam estimular uma maior compreensão do sentido e da necessidade da
arte na educação (Eisner:2008). Ou seja, através de algumas das inquietações
que alimentaram os artistas do Neoconcretismo no final dos anos de 1950, os/
as estudantes de pedagogia conseguem estabelecer um diálogo para suas próprias questões em relações à Arte, incluindo as que dizem respeito aos aspectos
formais, como forma, cor, composição, figuração e abstração e também sobre
as concepções da representação e da relação entre arte e vida e as possibilidades de fruição e interação com os espectadores.
Não há regras, formatos ou locais prescritos para as apresentações dos
trabalhos elaborados por cada grupo. A única solicitação é a de que não seja
uma apresentação ‘burocrática’ de slides contando a vida do artista, seguindo
padrões que se reproduzem em boa parte das escolas. Todos são instigados a
estudarem as obras, as preocupações e pontos de vista de cada artista no contexto em que trabalhavam e, a partir dessa imersão, elaborarem algo estético/
poético que possa ser partilhado com a turma, explicitando ou tensionando as
concepções estéticas do/a artista estudado/a.
Se a primeira experiência com a proposta, os resultados apresentados/vivenciados pelos/as estudantes foi surpreendente, a cada semestre tem ficado
mais evidente que tem sido o momento mais significativo de todo o curso. Da
ignorância em relação ao Neoconcretismo e aos artistas envolvidos, em dois
meses há uma aproximação com questões da arte que não se percebe em outros momentos do curso. As dificuldades de encontros para o trabalho coletivo
são superadas a partir das primeiras leituras de textos e dos vídeos assistidos
sobre e com os artistas. Há um desdobramento na construção de sentido que
não deixa dúvidas acerca dos deslocamentos que as proposições artísticas que
começam a conhecer são capazes de desencadear. A provocação de se recusar
modelos prontos e previsíveis de apresentações confere aos grupos a autoria de
um modo de aprender pela experiência da qual eles mesmos são os protagonistas. Correr riscos passa, concretamente, a valer a pena.
Na construção e nos cruzamentos de caminhos possíveis, a emoção e os

5. Tecendo interseções

Além de se refutar o que se convencionou como “bom gosto cultural”, que
também cumpriu o papel de manter a arte como algo para poucos, e apartada,
por exemplo, das regiões onde não existem museus e/ou galerias, a experiência dos estudantes a partir do neoconcretismo abre um diálogo com a ideia de
arte dinâmica, ampliada, que “introduz questões abertas e permite incertezas”
(Belting, 2012:285). Assumindo a possibilidades de pertencimentos e amparados pela ampliação do sentido de arte a partir da cultura — e da sua invenção,
proposta por Wagner (2010) -, é possível, pois, vislumbrar alternativas ao tomar
esse ‘imbróglio’ para o ensino/aprendizagem de Arte.
Essa busca do conhecer, quando relacionado diretamente à Arte, passa pela
experiência, que em sua consumação, desemboca em nova experiência, como
coloca Dewey (2010). Em sua concepção, a Arte é uma experiência singular e em
sua potência imaginativa “tem sido um meio de manter viva a ideia de propósitos
que vão além das evidências e de significados que transcendem os hábitos arraigados” (Dewey, 2010:583). E, ainda segundo o autor, “somente a visão imaginativa revela as possibilidades entremeadas na textura do real” (2010:579).
Mas quando a experiência estética se isola da experiência comum, sob a
pressão de mercado, desloca-se o “abismo que costuma existir entre o produtor e o consumidor” para a Arte. Esta, como “insígnia de bom gosto e atestado
de uma cultura especial” , acaba por se estabelecer como um campo próprio,
através do qual se legitima em instituições, como as escolas, por exemplo, e
nos hábitos da vida. Esses processos do capitalismo são apontados por Dewey
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sentidos são valorizados, em sintonia com a imaginação e a invenção, como
elementos — nem sempre palpáveis e mensuráveis — para o conhecimento em/
sobre arte. O que cada grupo apresenta deixa evidente o quanto alguns dos modos de se ver e se relacionar com a arte, arraigados e vinculados estreitamente
ao senso comum, ficam diluídos e frágeis. Com as experiências que constroem,
as ideias relacionadas à arte que traziam simplesmente não se sustentam mais.
Por exemplo: a ideia de decoração praticamente desaparece, assim como a de
se restringir a obra de arte a um quadro na parede. Ou seja, a experiência estética e poética rompe os limites que a ignorância e o condicionamento impunham.
A cor pode conquistar o espaço e requisitar outros sentidos, para além da visão.
A arte ganha dimensões sensoriais e espaciais em diálogo com os artistas pesquisados, como na imagens das produções dos estudantes a partir da obra de
Amilcar de Castro (Figura 1 e Figura 2) , de Lygia Clark (Figura 3 e Figura 4), de
Lygia Pape (Figura 5 e Figura 6) e de Hélio Oiticica (Figuras 7 e Figura 8).
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Figura 4 ∙ Produções apresentadas a partir da obra de Lygia
Clark, na Faculdade de Educação, UFMG, maio de 2016.
Fonte: própria
Figura 5 ∙ Produções apresentadas a partir da obra de Lygia
Pape, na Faculdade de Educação, UFMG, maio de 2016.
Fonte: própria
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Figura 6 ∙ Produções apresentadas a partir da obra de Lygia
Pape, na Faculdade de Educação, UFMG, maio de 2016.
Fonte: própria
Figura 7 ∙ Produções apresentadas a partir da obra de Hélio
Oiticica, na Faculdade de Educação, UFMG, maio de 2016.
Fonte: própria
Figura 8 ∙ Produções apresentadas a partir da obra de Hélio
Oiticica, na Faculdade de Educação, UFMG, maio de 2016.
Fonte: própria
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(2010:69-70) como contributos importantes para o afastamento das percepções estéticas ou mesmo para a sua redução “ao nível de excitações compensatórias transitórias e agradáveis”.
Como desafio para “recuperar a continuidade da experiência estética com
os processos normais do viver”, não se pode também vislumbrar para a arte
— e para o seu papel na história — uma mitificação, que passa por “louvores”
ou uma priorização das “grandes obras reconhecidas como tais”. Para Dewey
(2010:71), que não descarta as obras de arte reconhecidas, o mais significativo
está na experiência do quotidiano, “a fim de descobrir a qualidade estética que
essa experiência possui”. Para ele, “até uma experiência tosca, se for genuína,
está mais apta a dar uma pista da natureza intrínseca da experiência estética
do que um objeto já separado de qualquer outra modalidade da experiência”
(Dewey, 2010:71).
Arrematando

O caminho que se percorre com os estudantes a partir do Neoconcretismo, além
de ampliar o repertório, indo contra uma história da Arte única, como problematiza Hans Belting (2012), — principalmente no que diz respeito aos recortes
que tradicionalmente chegam às escolas — , também se aproxima da ideia de
Hélio Oiticica (1986), para quem “o museu é o mundo”, no sentido de ampliar
e potencializar referenciais estéticos que dialogam com a diversidade cultural
presente nos processos educativos.
Nesse sentido, a abordagem da Arte no curso de Pedagogia da UFMG, tem
provocado deslocamentos importantes nos estudantes a partir de processos de
experiênciAção. Buscando a consciência crítica de Paulo Freire (1996), as ações
artísticas coletivas têm se mostrado um caminho importante para a efetiva problematização da ideia de Arte, bem como se revelando como contraponto à falta
de experiências significativas que tendem a apagar qualquer construção de sentido da necessidade da Arte na educação, em consonância com o que propõe Elliot
Eisner (2008). Ou seja, as ações e experiências artísticas são estratégias para o
enfrentamento dos percalços que persistem nos processos educativos. E, com
elas, tem sido possível deslocar da ideia de Arte como privilégio de poucos, ou
“sala de ópera”, como aponta Roy Wagner (2010), e desencadear processos que
possibilitem — também aos pedagogos — de re-conhecer a Arte como um campo
potente para a formação humana, passando pelo aguçamento dos sentidos e o
alargamento do modo de se ver/estar no mundo, poética e esteticamente.
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Resumo: Diante do crescimento exponencial
da paisagem visual, professores de Artes Visuais
se veem cada vez mais convocados a mediarem
leituras de visualidades que, por muitas vezes,
desafiam seus próprios repertórios e convicções.
Assim, a linguagem fotográfica, cada vez mais
popularizada entre a juventude, aponta possibilidades de criação que atuem na formação cidadã e
assim fortaleça o campo da arte e seu ensino.
Palavras-chave: artes visuais / fotografia
/ ensino / escola.

Abstract: Faced with the exponential growth of

the visual landscape, Visual Arts teachers are
increasingly called upon to mediate readings of
visuals that often challenge their own repertoires
and beliefs. Thus, the photographic language,
increasingly popularized among the youth, points
out possibilities of creation that act in the citizen
training and thus strengthen the field of art and
its teaching.
Keywords: visual arts / photography / teac /
school.

Imagem e juventude

As tecnologias para criação de imagens, por meio da mobilidade proporcionada
pelos aparelhos telemóveis, são um tanto convidativas para a captura de todo
tipo de cena. Assim, a experiência estética, por vezes livre e espontânea, habita aguda e espontaneamente a vida ordinária. Por meio das redes sociais é
possível visualizar desde fotografias de refeições, autorretratos no espelho do
elevador até histórias acompanhadas praticamente em tempo real.
Atualmente, os equipamentos digitais são inseparáveis dos corpos, convivem e atuam com frequência no registro diário dos acontecimentos de muitas
pessoas. Os relatos visuais fluem diversa e livremente, de modo que contrastam
muitas vezes com a imagem instituída nas forças disciplinares da escola oficial.
Essa instituição, por vezes, interdita expressões e exclui partes preciosas do
imaginário juvenil, capazes de transbordar o que é institucionalizado tanto em
seus currículos quanto na própria Arte.
Por esse motivo, a noção de alteridade entra em diálogo com o que é criado
pela juventude e o com o que pode ser contemplado nos postulados que evidenciam a existência do outro e suas subjetividades. Como parte desta reflexão,
propõe-se que, por meio de afirmações visuais, o encontro com as mudanças
que a democratização dos meios de criação visual possibilita considere também a autoria de quem era outrora considerado apenas mero espectador.
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Sabemos que os sistemas de representação, sejam eles compostos de palavras
ou imagens, são meios de explicitar ideias e, assim, tornam conhecidos modos
de pensar e emoções. Estamos diariamente expostos às imagens, que aguçam
sentidos e estimulam desejos, não apenas nos tradicionais meios impressos e
eletrônicos, mas sobretudo por meio da internet.
A experiência visual contemporânea admite e implica diversas interpretações, transita entre os campos de comunicação, mídia, cultura e arte, não assumindo mais essa ou aquela representação visual ou identidade tradicional.
Pode apresentar-se de formas e em suportes variados, fotograficamente, cinematograficamente, televisivamente, impressa, digitalizada, etc. A imagem é
inexoravelmente multilinguística, interdisciplinar e polissêmica, embora em
cada criação e uso possa guardar fins específicos.
Nesse panorama, a imagem fotográfica atua como uma das principais protagonistas. Isso nos convoca a pensar sobre os desafios pedagógicos que usos dessas ferramentas suscitam: como trabalhar com a volumosa produção de imagens,
quais escolhas estão em jogo no ato criativo, o que a juventude pensa e como pensa, como dialogam com elementos da visualidade ao apertar o botão da câmera…
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Figura 1 ∙ Experimentação fotográfica analógico-digital
com pinhole e pós-edição, 2015, Campus São Cristóvão I
— Colégio Pedro II, Rio de Janeiro- Brasil. Fonte: própria.

A criação visual da juventude muitas vezes desafia as perspectivas hegemônicas e centralizadoras presentes na educação e na arte, pois atravessa-os com
um frescor incontrolavelmente pleno de temas, alternativas e abordagens especialmente vigorosas. Sua forma particular de expressão visual aponta para um
lugar de resistência autônoma que avança na contramão do que é estabelecido
como aceito no mundo da arte e os coloca em posição de criadores e fruidores
de sua própria arte.
As imagens são refeitas ao longo do tempo e dos espaços pelos quais esses
jovens transitam. Por essa razão, aproximar a prática docente dos ‘lugares’ de
cultura onde a juventude se expressa visualmente e encontra referências de
construção de suas experiências subjetivas (Hernández, 2007:37) é também legitimar suas criações, seus repertórios e sua abrangência identitária.
Assim, apropriando-se dos recursos tecnológicos presentes nos cotidianos
de estudantes, percebe-se que é possível criar artística e criticamente, ciente de
que “as redes de saberesfazeres não se limitam ao território das escolas” (Ferraço, 2007: 78). E assim, favorecer a autonomia dos indivíduos e o melhor aproveitamento das artes com menor risco de sujeição às hegemonias culturais.
Imagem e ensino

Os relatos de experiência deste artigo sustentam-se nos estudos sobre a Cultura
Visual e na Metodologia Artística de Pesquisa baseada na Fotografia, problematizando-os, de forma que estimulem uma prática de ensino de Artes Visuais que
considere a velocidade com a qual o mundo se transforma. São tentativas, buscas
de mudança de postura educativa por meio de experiências artísticas que evidenciem esforços constantes de propostas pedagógicas que tenham forma, presença,
sentidos e recuperem as noções críticas em consonância com a formação cidadã.
Considera-se que as imagens instituídas como artísticas fazem parte desse contexto, mas não anulam nem sufocam a força das imagens visuais na/da atualidade, criadas por estudantes no contexto da aula de Artes Visuais.
Dias (2011) apresenta o termo Cultura Visual como campo de estudo associado “aos estudos da cultura e do social e a várias disciplinas do conhecimento. Entre elas destacam-se a educação, sociologia, antropologia e geografia (…),
com intenção de incluir num conceito comum todas as realidades visuais, as
visualidades, sejam elas quais forem que afetam os sujeitos em seu cotidiano”.
Ou seja, permite situar questões, instituir problemas e visualizar possibilidades
para a educação em geral. Hernández (2007) afirma que a expressão “cultura
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[...] um corpo afeta outros corpos, ou é afetado por outros corpos: é este poder de afetar
e de ser afetado que define um corpo na sua individualidade. (Deleuze, 2002:128).
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visual” faz referência a práticas e interpretações diversas, de forma crítica diante das subjetividades e práticas culturais e sociais do olhar.
Para Viadel (2005), a Pesquisa Baseada em Artes acrescenta aos modelos
quantitativos e qualitativos de pesquisa meios de investigação nos quais as
imagens possam contribuir com as suspeitas, dúvidas e problemas no ensino e aprendizagem de Artes Visuais, fortalecendo-as. Assim, as imagens
e processos fotográficos são considerados pensamentos visuais e desvelam
argumentos e hipóteses que fundamentam a defesa de que proporcionam o
desenvolvimento do pensamento crítico e autônomo dos envolvidos no processo pedagógico.
Olhar não é uma ação indefesa. Cada ser compreende e processa as informações considerando sua postura crítica e modos de aproximar o conhecimento adquirido de sua própria e complexa realidade. A escola é o espaço de
formação do pensamento onde deve ser levada em consideração a diversidade
de interpretações e trânsitos das visualidades contemporâneas. Por meio dessa leitura, a visão de mundo torna-se cada vez mais intertextual e polissêmica,
provocando entendimentos fluidos, não estáticos ou restritos.
[...] a expressão cultura visual refere-se a uma diversidade de práticas e interpretações
críticas em torno das relações entre as posições subjetivas e as práticas culturais e sociais do olhar. (Hernández, 2007:22)

Relatos de experiências

A fim de contribuir com as possibilidades de criação no Ensino de Artes Visuais,
este artigo apresenta dois relatos de experiências como fruto de mediações em
aulas. As propostas pedagógicas e artísticas se realizaram tendo a linguagem
fotográfica como meio artístico levando em consideração a autoria e a poética
de cada estudante. Utilizamos como recurso expressivo as câmeras de aparelho
telemóvel e, em alguns momentos, dialogamos com as redes como Instagram e
Facebook. As imagens acolhidas nesta reflexão advêm de experiências realizadas em aulas de Artes Visuais no Colégio Pedro II, Rio de Janeiro – Brasil e na
Escola Parksepa, Võru – Estônia. É importante mencionar que essas duas escolas, tão distintas em termos geográficos, sociais, etnográficos, não serão aqui
comparadas ou analisadas nestes aspectos senão pelas experiências artísticas e
visuais que, obviamente são atravessadas por esses elementos.
As imagens fotográficas, potencialmente o momento chave deste texto,
funcionam como fonte de estudo e análise, são ideias tomadas como expressão
visual. Foram criadas durante aulas de Artes Visuais com estudantes dos anos
finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio entre os anos de 2013 e 2017.
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A autoria será indicada pelas iniciais dos nomes junto às legendas, que também
revelam processos e aprofundam o relato escrito.
Viadel e Roldán, em Metodologias Artísticas de Investigación en Educación
(2012), inspiram possibilidades de pesquisa com fotografia, afastando-a da
ideia de representação da realidade, mas ampliam as noções da imagem que
propõe situações capazes de pôr em suspensão as certezas, inauguram outros
problemas, e por conseguinte, outros modos de ver.
Tendo em mente esta perspectiva, no início da primavera de 2017, estive na
Escola Parksepa, na cidade de Võru, Estônia. Essa é uma instituição pública no
leste europeu que atua no ensino básico e atende crianças e jovens da região
fria que compõe os países bálticos. Sua cultura e paisagens são um convite para
narrativas fotográficas distintas das que temos no Brasil.
A proposta visual, realizada com turmas de Ensino Médio, aconteceu inter/
transdisciplinarmente, entre/com Arte e Língua Inglesa e acentuou os contornos do ensino/aprendizagem para os estudantes, que têm o estoniano como
língua materna. Ou seja, as aulas ministradas em inglês são um desafio para
entender e se fazer-se entender.
Inspirados pelas fotografias de Adriana Lafer, do livro-objeto Arquitetura do
silêncio (2014), na companhia do poeta Manoel de Barros, conversamos sobre
as relações entre imagem e palavra na publicação. Nela não há hierarquias entre as imagens e o texto. Da troca de fotografias e palavras, ambos criam um
“repertório irresponsável” de conversas que transbordam o desejo comum de
ilustrar um texto com imagens. As páginas falam por si, com ou sem palavras,
com ou sem imagens.
Desse encontro de linguagens, vislumbramos um ponto de partida. Percebemos que as fotografias apresentavam elementos, ora em comum, ora distintos. Dentre esses elementos destaco o primeiro: a quase total ausência da luz,
abstraindo a forma de tal modo que somente com um aperto dos olhos, num
ambiente bem escurecido, era possível ler o registro. O segundo, eram espécies de registro de movimento, com velocidade baixa de obturação da câmera,
ocasionando imagens que indicavam um rastro, algo de passagem por ali. Por
fim, o terceiro: as miudezas. Como em muitas obras de Barros, registros de pequenos detalhes da vida ordinária provocaram a artista a capturar primeiro e
segundo planos, desfocando um ou outro, chamando atenção para a pequeneza
das formas na vida.
Finalmente, saímos pelo espaço da escola na tentativa de encontrar respostas
para resolver essas questões visuais. Enquanto alguns estudantes mostraram-se naturalmente entusiasmados por conta da utilização do telemóvel, outros
se viam frustrados por não conseguirem fazer fotografias consideradas nítidas e
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Figura 2 ∙ K., 2017, Escola Parksepa, Võru — Estônia.
Criação fotográfica publicada no Instagram. Fonte: própria.

[...] linguagens tidas como espaciais – imagens, diagramas, fotos – fluidificam-se nas
enxurradas e circunvoluções dos fluxos [...] Textos, imagem e som já não são o que
costumavam ser. Deslizam uns para os outros, sobrepõem-se, complementam-se,
confraternizam-se, unem-se, separam-se e entrecruzam-se. Tornaram-se leves, perambulantes. Perderam a estabilidade que a força de gravidade dos suportes fixos lhes
emprestavam. Viraram aparições, presenças fugidias que emergem e desaparecem ao
toque delicado da pontinha do dedo em minúsculas teclas. Voam pelos ares a velocidades que competem com a luz (Santaella, 2007:24).
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corretas. Questionavam a razão daquela imagem, resistiam. Embora a mediação
contemplasse o estímulo ao avanço na proposta da aula, este era o momento em
que podíamos refletir a respeito do ato criativo como tarefa que exige certa medida de vontade e desejo para que ocorra. Mas, também, evocava um desprendimento que a juventude demonstra em tantos outros casos, e que naquele tipo
de experiência parecia “travar”. Partimos do princípio de que o uso da câmera
fotográfica poderia estimular e empolgar os estudantes, no entanto, ao se deparar
com o que costumam chamar de “imagem incorreta”, rapidamente, em alguns
casos pode-se perceber um recuo no desenvolvimento da proposta visual. Naqueles momentos, um caminho que encontramos foi utilizar-se do fato de que a arte
pode também contemplar a desordem, o feio e o avesso. A mediação que fazemos
enquanto professores nos desafia a proporcionar reflexões que possam relacionar
modos de ver e fazer com potenciais meios expressivos de criação.
Por fim, a despeito dos desafios que se colocam como parte do processo, a experiência visual possibilitou vislumbrar meios de comunicação expressiva com a
fotografia, atravessadas conceitualmente nos postulados de Viadel e Roldán, abarcando a dúvida e a própria imagem como fruto de novas percepções do mundo.
Nessa proposta, questionamos conceitos e dilatamos posições delimitadas do
que é “certo ou errado” fazer ao fotografar. A necessidade de acertar e os limites
técnicos como qualidade da imagem também se erigiam como obstáculos para a
criação. O processo de desenvolvimento dessa proposta expõe que a prática artística crítica e consistente que se pretende considerar no contexto da sala de aula,
acontece também pela aproximação e empatia entre professor e estudantes.
Por fim, ao se permitirem fazer os registros uma, duas ou mais vezes, finalmente publicavam suas imagens na rede social Instagram, utilizando hashtags
para facilitar a busca e a partilha das fotografias entre a turma, extrapolando
o espaço da sala de aula. Pude ver as expressões orgulhosas que indicavam a
satisfação por ter conseguido um registro incomum e, por que não, incômodo,
de uma imagem elevada por eles mesmos à condição de arte, de tal modo que
a tornou digna de ser exposta em seus perfis, compondo o próprio poema que
inegavelmente há dentro de si e em seus cotidianos.
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Figura 3 ∙ L., 2017, Escola Parksepa, Võru - Estônia. Criação
fotográfica publicada no Instagram. Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ K., 2017, Escola Parksepa, Võru — Estônia.
Criação fotográfica publicada no Instagram. Fonte: própria
Figura 5 ∙ K., 2017, Escola Parksepa, Võru – Estônia, 2017.
Criação fotográfica publicada no Instagram. Fonte: própria

Figura 6 ∙ Aba pública no perfil do autor no Instagram,
2015. Fonte: própria.
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Considerações

As transformações no Ensino de Artes Visuais são inegáveis ao longo dos tempos. A prática docente contemporânea é convocada a observar que as criações
visuais da juventude compõem inegavelmente o panorama imagético hoje.
Enquanto escrevo esta frase, centenas de novas fotografias são publicadas na
internet, evidenciando que é preciso considerarmos, para além de um hábito, a
potência criativa dos jovens no ato de fotografar. Tal constatação nos faz pensar
que não há conclusões a serem elaboradas aqui, além de apontar para a relevância que uma postura educativa possa se utilizar-se das surpresas e desafios que
os cotidianos dos estudantes oferecem. Aponta-se, assim, para a importância
de perceber a diária transformação desses âmbitos, tanto da criação e recriação
da paisagem visual, quanto do contexto escolar e de seus autores.
A fim de somar-se aos recentes estudos que consideram as imagens criadas
por estudantes como meios de pesquisa, compreende-se que estas visualidades abrigam uma disposição criativa que transborda os limites do programa de
aula planejado. Inclusive, anunciam incertezas, inseguranças, dificuldades que
buscam ser superadas pelo simples fato de se permitir fazer e perceber a prática
docente de outra forma que não a canônica.
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Este relato, avança a partir de experimentações fotográficas dialogando
com redes sociais. Foram realizadas com estudantes dos anos finais Ensino
Fundamental do Campus Realengo II, do Colégio Pedro II.
As imagens visuais compõem a cena das produções poéticas que aguçam seus
interesses e os estimula a fazer leituras e criar relações com outros temas de seu interesse, de seus cotidianos e/ou dos abordados em aulas. Dessa forma, o estímulo à
percepção do que eventualmente é ignorado pelo olhar no vai e volta das atividades
corriqueiras, aponta para a ampliação da percepção do espaço em que se vive.
A proposta fotográfica de registros do percurso cotidiano pressupõe observar, delimitar, articular, olhar, capturar e compreender as visualidades presentes no caminho que se faz diariamente. Intrigados pelo registro e captura do
incomum e quase abstrato nas ruas, no trânsito e espaços comuns do dia-a-dia,
a observação atenta ao redor revelava desafiadoras possibilidades fotográficas.
Combinamos, expor as imagens em meio virtual de modo que pudéssemos
acompanhar os registros em tempo real.
Assim, mobilizados por esta proposição, percebemos o quanto as visualidades no/do mundo e seu uso nas aulas podem contribuir para a formação crítica
e humana dos envolvidos, e na mesma medida, os faz autores e provocadores
nesta abordagem. E por fim, a presença das imagens nos cotidianos se reinventam e conferem novas narrativas no processo de ensino e aprendizagem.
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Figura 7 ∙I., Fotomontagem de percursos e memórias do
cotidiano, 2014, Campus Realengo II - Colégio Pedro II,
Rio de Janeiro - Brasil. Criação fotográfica publicada no
Instagram. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ I., Fotomontagem de percursos e memórias do
cotidiano, 2014, Campus Realengo II - Colégio Pedro II,
Rio de Janeiro - Brasil. Criação fotográfica publicada no
Instagram. Fonte: própria.
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Figura 9 ∙ B., Fotomontagem de percursos e memórias do
cotidiano, 2014, Campus Realengo II - Colégio Pedro II,
Rio de Janeiro - Brasil. Criação fotográfica publicada no
Instagram. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ N., Autorretrato inspirado na fragmentação
cubista, 2014, Campus Realengo II - Colégio Pedro II, Rio de
Janeiro - Brasil. Criação fotográfica publicada no Instagram.
Fonte: própria
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O campo da Arte por vezes se reveste de uma rigidez que a juventude ultrapassa sem qualquer esforço, como percebemos nas imagens deste trabalho. Ao
recuperar visualmente as noções críticas necessárias para a formação cidadã,
suas fotografias convergem orgânica e rizomaticamente: mídia, vida, visualidades e cotidianos, os quais dialogam com os processos de elaboração dos discursos finalmente autorais.
O protagonismo juvenil abarcado nesse processo contribui para o desenvolvimento da Metodologia de Pesquisa baseada em Fotografia e, por consequência, para os estudos da Cultura Visual, pondo em suspensão nossas próprias
certezas nesse campo. De modo que, ao considerar como criação artística o que
se elabora e reelabora durante as aulas de Artes Visuais, fortalece-se esta área
de saber e transpõem-se as noções superficiais de que o que se cria nesse contexto é frágil, automático ou esvaziado de conceitos.
Por fim, conciliar as visualidades presentes nos cotidianos e as poéticas da
linguagem fotográfica de seus autores certamente não indica uma resposta,
mas desvela a força expressiva da juventude e o quanto com ela também podemos aprender.
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Resumo: Este artigo relata e debate uma pro-

Abstract: This article reports and discusses a

posta pedagógica desenvolvida no âmbito da
educação artística, a qual teve como objetivo
aproximar a arte contemporânea da cultura
local. Documenta um processo de ensino-aprendizagem experimental que se deu por
meio de práticas “educriativas” expostas em
sala de aula e em espaços urbanos, constituídas em: conversa inicial, explanação participada, ação criadora, intervenção urbana e
autoavaliação. Por fim, aborda considerações
e impressões a respeito do trabalho.
Palavras chave: Arte contemporânea / Cultura local / Práticas “educriativas” / Intervenção urbana.

pedagogical proposal developed in the field of
artistic education, which aimed to bring contemporary art closer to the local culture. It documents
a process of experimental teaching and learning
that has occurred through “educative” practices
exposed in the classroom and in urban spaces,
constituted in: initial conversation, participatory
explanation, creative action, urban intervention
and self-assessment. Finally, it addresses considerations and impressions about work.
Keywords: Contemporary art / Local culture /
“Educational” practices / Urban intervention.
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Arte contemporânea
na escola: práticas
“educriativas” com a poética
do lambe-lambe
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Introdução

As práticas abordadas neste artigo integram um projeto pedagógico de pesquisa
construído ao longo do curso de Mestrado Profissional em Artes da Universidade Federal da Bahia em parceria com a UDESC/CAPES, desenvolvido em uma
turma do 8º ano do Ensino Fundamental II, da Escola Municipal São Francisco,
Praia do Forte, litoral norte baiano.
Esta comunicação procura relatar e analisar as práticas “educriativas”, termo cunhado como forma de reafirmar que o processo realizado seguiu o itinerário da educação e da criação e que não existe hierarquia entre elas, pois as
mesmas operam em articulação e sem assimetrias entre si.
A prática experimental empreendida foi assente nas Artes Visuais sob a
perspectiva da Arte Contemporânea, tendo como recorte a Arte Urbana, em
especial na expressão Lambe-lambe. O Lambe-lambe consiste em uma ação de
colagem em espaços públicos, de um cartaz artístico, no qual pode conter críticas sociais, ideias e sentimentos, concretizando-se a partir de materiais acessíveis e de baixo custo. Essa expressão se mostrou ser um meio adequado para
promover a aproximação com a cultura local e de dar sentido aos conteúdos
próprios das Artes Visuais previstos na matriz curricular.
A escola está inserida em uma comunidade de raízes tradicionais, advinda de
uma antiga aldeia de pescadores estabelecida em torno da fortaleza construída a
mando do português Garcia D’Ávila, por volta de 1551. Muitas famílias se abrigaram no território, atraídas pelo plantio e colheita de cocos, pela pesca e pelo trabalho de marinheiro, dedicando-se a travessia de pessoas e mercadorias. Hoje se
constitui ainda pela pesca, artesanato e manifestações culturais, coexistindo com
influências contemporâneas, além de outros motivos, por conta do viés turístico
presente na região, o que agrega a convivência com diferentes culturas.
Para a realização desse trabalho, tivemos como disparador as Caretas, bloco de tradição cultural da Vila que sai durante o carnaval, festa mais popular
do nosso país. O tema selecionado partiu dos(as) educandos(as), em virtude da
pesquisa de interesse.
As práticas “educriativas” seguiram uma estratégia metodológica fincada
na vivência dos conteúdos e no envolvimento das(os) educandas(os), em que
se privilegiou o seguinte percurso: conversa inicial; a explanação participada
sobre manifestações populares de lugares diversos; a leitura, interpretação e
análise de obras de artistas que trabalham com a linguagem lambe-lambe; a
ação criadora e intervenção no espaço público. Ao final da vivência foi feita uma
conversação para compartilharmos nossas impressões, pontos de vista e avaliarmos a experiência como um todo.

Práticas “educriativas”

A proposta pedagógica buscou aproximar a arte contemporânea da cultura
local, a fim de tornar o processo ensino-aprendizagem mais significativo para
os(as) educandos(as) e fomentar a interação da escola com a comunidade.
O processo “educriativo” se deu nas seguintes etapas: sensibilização para
o tema, pesquisa de interesse, nutrição visual, análise de contexto, ato criador,
intervenção urbana e auto avaliação. Para Ana Mae Barbosa, “o conhecimento
das artes se dá na interseção da experimentação, da decodificação e da informação” (Barbosa, 2012: 33), formando a tríade proposta por ela. Dessa maneira,
o trabalho também consistiu em unir a contextualização, a apreciação e o fazer
artístico, sem necessariamente seguir essa sequência e sem hierarquizá-las,
buscando constantemente articular a cultura dos(as) educandos(as), à cultura
do outro e ao conhecimento sistematizado.
No primeiro momento, denominado de provocação, as práticas foram iniciadas com a sensibilização a partir de uma tempestade de ideias acerca do
tema manifestações culturais, na qual todos falavam o que vinha à mente.
Foram observadas imagens para a leitura e discussão de algumas manifestações presentes no catálogo da exposição “Patrimônio Imaterial Brasileiro: a
celebração viva da cultura dos povos”, realizada na Caixa Cultural, Salvador-Bahia em 2016. Nele contém exemplos da tradição e patrimônio cultural
imaterial presentes na cultura brasileira. Discutimos, dentre os assuntos que
surgiram, a respeito da conservação, preservação e tombamentos, pensando
sob o viés da educação patrimonial.
Realizamos um mapeamento de interesses para descobrir o tema gerador
sobre o qual a turma queria se debruçar. Cada um/uma respondeu um questionário sobre as manifestações populares que acontecem na sua comunidade,
com as questões: Quais as manifestações culturais que conhecem? Já participa-
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No quadro teórico, o processo desenvolvido foi fundamentado nas ideias de
Katia Canton, quando a autora trata das relações entre a arte contemporânea e
a vida; de Ana Mae Barbosa, no que concerne à Abordagem Triangular e Fayga
Ostrower, ao discorrer sobre o ato de criar; entre outros.
Com as práticas “educriativas” as(os) educandas(os) perceberam que as
manifestações artísticas e culturais fazem parte do cotidiano, estão presentes
no dia a dia e que a arte está em todos os lugares, não é mais aquela que se encontra somente nos museus ou criadas por artistas reconhecidos, providos de
um dom especial. Ela é trabalho, pesquisa, estudo. É um fazer e refazer constante e podemos aprender a fazê-la.
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ram de alguma manifestação? Na sua cidade tem alguma festa popular? Como
se dá essa festa (breve resumo)? Em que época do ano?
Ao serem questionados(as) se na sua cidade/comunidade ocorre alguma festa
popular, majoritariamente citaram o São João e o Carnaval, desta forma, optamos
trabalhar com esse último, trazendo como recorte o “bloco” das Caretas, uma vez
que noventa por cento da turma citou tal manifestação na pesquisa de interesse.
A manifestação escolhida integra a cultura local, sua origem remete ao período da escravização, nessa região do país. A máscara é tida como elemento
mais relevante desse acontecimento, desta forma decidimos enfatizá-la através
do estudo de diferentes culturas que a tem como característica marcante. Para
isso realizamos uma nutrição estética visual, que culminou na interpretação,
análise e discussão sobre as semelhanças e diferenças existentes entre as máscaras de diversas regiões, fazendo um estudo da simbologia, dos estilos, materiais, suportes e modo de construção.
Katia Canton na publicação “Espaço e lugar” na qual discute sobre o mundo
atual e os reflexos na arte contemporânea, menciona que de maneira simultânea a arte se nutre da subjetividade e de outra parte “que é constituída de conhecimento objetivo envolvendo a história da arte e da vida, para que com esse
material seja possível estabelecer um grande número de relações. Assim, a fim
de contar essa história de modo potente, efetivo, a arte precisa ser repleta de
verdade. Precisa conter espírito de tempo, refletir visão, pensamento, sentimento de pessoas, tempos e espaços.” (Canton, 2014:13)
Desta forma, as atividades desenvolvidas foram pertinentes ao campo da
arte do nosso tempo, uma vez que ela possibilita a inclusão de diferentes materiais, espaços e tempos, na materialização dos processos artísticos. A arte da
atualidade possibilita a liberdade de pensamento e ação, aproximando assim a
arte da vida cotidiana.
Utilizamos o catálogo de roteiro do Museu Afro Brasil em São Paulo (Figura
1), na continuação da discussão, focando nas máscaras apresentadas, buscando
assim entender as nuances de cada localidade. Lancei mão também da projeção de imagens, a partir da qual pudemos discutir sobre a utilização de máscaras em diversas culturas do Brasil e de outros países; partindo, nesse momento,
do global para o local.
Refletimos sobre o intercâmbio cultural que ocorre quando entramos em
contato com diferentes culturas. Moacir dos Anjos no livro “Local/global: arte
em trânsito” analisa as questões identitárias a partir das mudanças que ocorrem com a interlocução e relações com o outro, afirmando: “por força dessas
mudanças, a noção de identidade cultural é instada a mover-se do âmbito do
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que parece ser espontâneo e territorializado para o campo aberto do que é
constante (re)invenção.” (Anjos, 2005:14). Mostrando que na atualidade parece impossível se isolar do resto do mundo, seja pelo rompimento de barreiras
geográficas ou simbólicas, pelas imigrações ou pelas informações decorrentes
da era comunicacional e virtual. Cabe a aceitação da presença de construtos
simbólicos de culturas distintas, entretanto não é um acolhimento passivo em
que se assimila qualquer coisa, mas sim ativo ao selecionar e julgar o que não
interferirá no elemento constituinte.
Com o objetivo de que os(as) educandos(as) expandissem seu repertório
artístico-cultural e materializassem suas poéticas pessoais, exibimos obras na
linguagem Lambe-lambe contextualizando-as com os conceitos da street art,
intervenção urbana e espaços públicos e privados.
Seguidamente, partimos para a criação individual de um pôster, em papel
jornal com imagem de uma máscara (Figura 2). Na produção cada um(a) pôde se
expressar livremente, a qual foi motivada pelos conhecimentos que já tinham.
Ainda nesta etapa, puderam ampliá-los e ressignificá-los a partir da apreciação
das imagens e das discussões em sala de aula.
A criação das máscaras em pôsteres, proporcionou o aprendizado de procedimentos do fazer artístico, a experiência estética e o exercício do potencial
criativo. Além disso, como salienta Fayga Ostrower, “o ato criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar”. (Ostrower, 2010:9).
Após criação do cartaz lambe-lambe partimos para a intervenção artística
(Figura 3). Durante a colagem dos pôsteres na rua, foi possível refletir sobre o
conceito de arte, onde ela está presente, onde é possível encontrá-la e quais os
materiais que podem ser utilizados para a sua concretização (Figura 4, Figura
5 e Figura 6). Pensamos sobre a efemeridade da arte atual, e por conta disso
como podemos “eternizá-la” se esse for o desejo do artista e do espectador; foi
possível vivenciar elementos ligados aos espaços públicos e privados, ao serem
provocados(as) a colar o pôster em espaços que tinham tais condições.
Fora da escola, entramos em território conhecido e simultaneamente desconhecido, por ter sido revisitado de modo diferente do habitual; é como se estivéssemos à deriva em mar familiar. Saímos da área de conforto para encarar
o incomum. Estar à deriva no sentido de expansão, de diferentes horizontes e
de alçar voos. Assim, nos aventuramos, mediados pela arte contemporânea,
na gama de possibilidades que o ambiente e a comunidade permitiram. Ao estar na rua, conectamo-nos com a vida, com suas qualidades de espontaneidade e de não controle dos acontecimentos. Era a vida acontecendo, como versa
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Figura 1 ∙ Discussão a respeito das máscaras
em diferentes culturas. Foto: Siane Salvador.
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Educandos(as) criando seus pôsteres.
Fonte: própria.
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Canton “a prática artística passa a assumir-se como um projeto de negociação
incessante com os acontecimentos e as percepções da vida, incorporando-a e
comentando-a em suas grandezas e pequenezas, em seus potenciais de estranhamento, em suas banalidades e seus afetos”. (Canton, 2007:23)
Neste cenário percebemos nitidamente aspectos da arte contemporânea,
dentre outros, tivemos a rua como suporte; compreendemos as noções de tempo. A efemeridade e transitoriedade foram constatadas e apreendido que anteriormente as obras eram feitas para a eternidade e que hoje são transitórias,
além de poderem ser concretizadas no mesmo instante em que o espectador a
observa e não apenas depois de expostas.
Aconteceu um fato curioso, após começarem as colagens fomos por algum
tempo vigiados por policiais que nos acompanharam. Então refletimos a respeito de como a arte de rua ainda é discriminada, e muitas vezes nosso direito de
interferência artística em espaços públicos é coibido.
Percebemos que para eles(as) era importante afixar as suas criações próximos
a lugares que tinham algum significado, como colar próximo a residência, na rua
de casa, o que corrigiu uma percepção nossa feita a priori de que seria interessante colar em locais de fluxo intenso para que a maior quantidade de pessoas apreciasse as produções. Pensamos que essa demarcação de território pode ter origem na não representação deles(as) nos espaços da Vila. Uma vez que os espaços
com maior visibilidade são permeados pelo comércio e vinculados ao turismo;
pousadas, hotéis, lojas e vitrines que incentivam primordialmente o consumo.
Como todo o processo baseou-se no diálogo e na negociação tentamos não
interferir nas suas escolhas, e isso possibilitou que se colocassem como protagonistas. Foi nítida a troca de saberes e a cooperação entre a turma desde o
desenho das máscaras até à sua fixação. As pessoas que passavam pelas ruas,
becos e vielas, paravam para observar a ação, as imagens; alguns interagiram
através de comentários e perguntas aos(as) educandos(as). Ao final de cada experiência compartilhávamos oralmente nossas impressões, pontos de vista e
os(as) educandos(as) avaliavam a própria participação nas vivências.
Analice Dutra Pillar, conforme as teorias de Piaget, acrescenta que “o observável tem sempre a marca do conhecimento, da imaginação de quem observa,
ou seja, depende das coordenações do sujeito, das estruturas mentais que ele
possui no momento, as quais podem modificar os dados.” (Pillar, 2014:9). Não
há leitura única para uma imagem, mas sim pluralidades de leituras. O que é representado não é a realidade absoluta do objeto, mas a interpretação do artista
e também do receptor. Quando observamos algo o nosso olhar está permeado
de referenciais, de vivências e conhecimentos, desta forma, é possível que um
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Figura 3 ∙ Turma com as máscaras prontas.
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Intervenção urbana: colagem
dos pôsteres pelas ruas. Fonte: própria.
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Figura 5 ∙ Espalhando imagens pela vila.
Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Educando colando pôster.
Fonte: própria.
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mesmo objeto desperte pluralidades de interpretações tanto de uma mesma
pessoa quanto de pessoas diferentes.
É fundamental dizer que ter trabalhado na perspectiva da arte contemporânea articulada à cultura local fez todo sentido, pois as experiências contemplaram o cotidiano vivido pelos(as) educandos(as), o que permitiu a reflexão e
a compreensão da realidade e vivenciaram elementos estéticos que não estão
submetidos unicamente às noções de perfeição e beleza, mas que são vinculados à narrativa e ao aspecto simbólico das representações visuais, permitida
pela noção de “arte como produtora de sentido, e não apenas como criação estética” (Canton, 2009:25).
Segundo Jorge Larrosa Bondía a “experiência é o que nos passa, o que nos
acontece, o que nos toca” (Bondía, 2002:21), e nos tocando nos forma e transforma. A experiência nesta direção está cada vez mais rara na escola. Estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais apressada, diariamente temos que lidar
com muitas informações, com a rapidez dos acontecimentos, com a má utilização do tempo, desta maneira a experiência se faz necessária, Bondía aconselha
que haja uma interrupção para que possamos: “parar para pensar, parar para
olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar
mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes
[...]. Cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o
que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço”. (Bondía, 2002:24).
As práticas “educriativas” convergiram com o pensamento de Bondía ao propor
que participássemos como sujeitos de experiência e que ao passarmos por ela
pudéssemos nos formar e nos transformar. Ele amplia a reflexão ao afirmar que
o saber da experiência faz a mediação entre o conhecimento e a vida humana.
Estávamos diante de experimentos reflexivos durante todo o processo, desde
a leitura das imagens até a intervenção urbana. Ao mesmo tempo em que experimentávamos esteticamente cada instante “educriativo”, estávamos também
numa atividade cognitiva, na tentativa de vivenciarmos uma “experiência real”,
como menciona John Dewey em sua obra “Arte como experiência”, na qual enfatiza que “a experiência estética não pode ser nitidamente distinguida da intelectual, uma vez que esta última precisa exibir uma chancela estética para ser completa” (Dewey, 2010:114). Portanto, a definição de experiência estética defendida
nas práticas relatadas é a que abarca o intelecto, a afetividade e a vida cotidiana.
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A arte efêmera e seu discurso estão intimamente ligados à contemporaneidade. As práticas “educriativas” permitiram que as(os) educandas(os) percebessem a questão da temporalidade na arte e no cotidiano. Já o espectador teve
a oportunidade de fazer a leitura e a interpretação das imagens expostas na
Vila, a partir do repertório cultural, história de vida e também vivenciarem
experiências estéticas.
As intervenções artísticas na rua nos levaram a questionar acerca do espaço urbano e público, como por exemplo, que lugar ocupo neste espaço? Como atuo no
meu entorno? Foi possível ainda, refletir sobre aspectos da arte atual, por exemplo,
o que é arte? Quem é o autor da obra? Onde podemos encontrar obras de arte?
Por fim, as práticas “educriativas” contribuíram para o fortalecimento da
poética pessoal dos(as) educandos(as) a partir dos processos experimentados;
provocaram o trabalho autoral, percebendo-se como produtores(as) de arte e
não apenas consumidores(as) e estimularam encontros com diferentes percepções a respeito da cultura local e das manifestações artísticas e estéticas.
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ing places, this proposal aims to update a study
(Elzo et al., 1999, 2000) on the places where
young people more learn what they consider
meaningful and what importance they attach
to these places/learning devices. We raise issues
related to this problem, considering informal
education and contemporary artistic practices.
Keywords: artistic apprenticeships / informal
education / young cultures / contemporary art.

Introdução

O projeto MUJOAD (Mundos Jovens e Adolescentes) está na base da escrita
deste texto. Foi financiado pelo Instituto Politécnico de Lisboa (Programa de
financiamento I&D 2017) e nele efetuamos uma atualização do instrumento de
recolha de dados, de uma investigação mais antiga, acrescentando mais entidades e dispositivos do mundo digital ao universo de “lugares” onde os jovens
podem aprender e subtrair elementos para entendimento e compreensão do
mundo que lhes tocou viver.
Na nossa investigação foi então utilizado um questionário, preenchido online, como método de recolha de dados, cujos itens de resposta estão expressos
no Quadro 1. Associou mais alguns itens ao questionário utilizado por Javier
Elzo (et. al., 1999, 2000) numa investigação realizada nos finais dos anos 90
em Espanha, a saber: “a internet (blogs, sites)” e “as redes sociais na internet”
procuravam colmatar essa necessidade de entender qual o papel atual do novo
mundo digital nas imagens e interpretações que os jovens constroem da contemporaneidade e da importância das mesmas para as suas vidas pessoais. Foram igualmente associados mais três itens específicos ao questionário: “a arte
(incluindo a pintura, a literatura, poesia, dança...) e os “museus, centros de cultura de arte”, assim como “clubes e associações culturais e desportivas, coletivos...” como lugares complementares (ou principais?) de aprendizagem das coisas do mundo, tudo isto considerando uma perspectiva de educação informal.
Interessou-nos então olhar para os dados quantitativos do nossos questionários referentes às respostas de 82 respondentes relativamente a dois itens
muito particulares (“arte” e “museus, centros de cultura e arte”) para procuramos saber que importância dão os jovens aos ars locus (“lugares” da arte) na sua
relação com o mundo.
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Abstract: Given the current complexity of learn-
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Resumo: Perante a complexidade atual dos lugares de aprendizagem, esta proposta visa atualizar
um estudo (Elzo et. al., 1999, 2000) sobre os lugares onde mais aprendem os jovens o que consideram significativo e a importância que atribuem
a esses lugares/dispositivos de aprendizagem.
Levantamos questões atinentes a essa problemática, considerando a educação informal e as práticas artísticas contemporâneas.
Palavras-chave: aprendizagens artísticas
/ educação informal / culturas juvenis /
arte contemporânea.

Nos livros (incluindo livros técnicos e literatura)
398

Na igreja/religião/sacerdotes
Na escola/instituto/universidade/ (com as disciplinas e com os professores)
Na família
Na comunicação social (TV, Rádio, revistas…)
Com o grupo de amigos
Nas redes sociais
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Na internet (outros sites)
Com a arte (englobando as artes visuais, as artes cénicas, o cinema, a música, etc.)
Em clubes e associações culturais e desportivas, coletivos...
Nos museus e/ ou outras instituições culturais
Noutros lugares (Quais?)________________________

Quadro 1 ∙ (12) Lugares, entidades e dispositivos
que integram o questionário online de pesquisa
MUJOAD como possibilidades de resposta, pontuada
de 1 a 5 (do nada importante a muito importante)
à pergunta de pesquisa: Onde achas que aprendes
as coisas mais relevantes para a tua vida?

Relativamente ao estudos de Elzo (et. al., 1999, 2000) , atrás citados, fizemos também uma atualização da pergunta de investigação, tornada (julgamos)
mais simples, que passou a ser: Onde achas que aprendes as coisas mais relevantes
para a tua vida?
Quisemos evitar a simples hierarquização dos 12 itens por parte dos respondentes da amostra. Optamos por conceber, para cada item de resposta, uma
pontuação, numa escala de 1 a 5 (do “nada importante” até “muito importante”)
que julgamos dar-nos posteriormente uma maior flexibilidade interpretativa,
aproveitando inclusive a clareza e simplicidade da informação visual expressa
em colunas (Figura 1) e (Figura 2).
1. O papel das artes para a relevância da aprendizagem das coisas do mundo

Neste ponto pretendemos discutir, a partir de dados gráficos visuais, extraídos
dos dados da investigação, referentes ao item “a arte (incluindo a pintura, a literatura, poesia, dança...” expressos na (Figura 1), como fenómeno onde é (será?)
possível aprender coisas (no sentido lato) que os jovens considerem relevantes
nas suas vidas.
Muitos autores (Read, 1982; Arnheim, 1993 e Eisner, 2002 entre outros), ao
longo do século XX, em particular no período pós-guerra, tem defendido a im-
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Figura 1 ∙ Gráfico de percentagens da pontuação da escala
de 1 (“Nada importante”) a 5 (“Muito importante”) do papel
da arte (entendida num sentido alargado a outras expressões)
para a aprendizagem das coisas mais relevantes para a
vidas dos jovens.
Figura 2 ∙ Gráfico das percentagens da pontuação
da escala de 1 (“nada importante”) a 5 (“muito importante”)
do papel dos Museus e Centros de Cultura e Arte,
como lugares para a aprendizagem das coisas mais
relevantes para a vidas dos jovens.
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portância das artes na educação dos jovens e defendido a sua presença destacada nos currículos escolares da educação formal. Ou defendendo até (como é
o caso de Sir Herbert Read), que a arte deveria ser a base da educação, recuperando uma utopia que já vem desde os gregos antigos.
No entanto, como bem sustenta Ane Cauquelin, com a arte contemporânea
o público está perante um conjunto complexo cuja articulação não compreende. Enquanto tenta reconhecer o interesse das obras propostas à sua consideração, não se
consegue afastar de uma espécie de grande imbróglio do qual se apercebe vagamente.
(Cauquelin, 2010:10)

Esta autora sublinha o caráter “sistémico” da arte contemporânea, sendo
que é o “conhecimento deste sistema que permite apreender o conteúdo das
obras” e desse dispositivo fazem parte um conjunto de agentes, bem alargado,
que compreende o artista, o colecionador, o crítico, o curador, o museólogo
etc. Isto significa que a compreensão da arte (considerando que há algo a compreender da/na obra de arte) passa pela junção e integração de um conjunto
de saberes/conhecimentos inter-relacionados que emergem de várias fontes e,
das quais, o artista é uma mera peça de engrenagem. Significa isto que aquilo
que a arte pode “ensinar” vai depender, em larga escala, da forma como este
sistema funciona, daquilo que torna visível (e invisibiliza), das linhas e forças
de poder que, a cada momento histórico, atravessam e moldam a sociedade.
Em suma, essa aprendizagem, informal, ainda que em muitos casos se possa
fazer na relação íntima e pessoal que cada indivíduo possa ter com uma obra de
arte, acaba, na maioria das vezes, por ser determinada cultural e socialmente.
2. O papel das estruturas institucionais artísticas para a relevância
da aprendizagem das coisas do mundo

Nos anos 60 do século passado, organizações internacionais como a UNESCO
constatam a “crise mundial da educação”. Considera-se que a escola não pode
ser o único lugar de educação e que outros agentes e organizações com outras
finalidades devem ter um papel importante e reconhecido na educação de todos. As expressões: educação formal, não-formal e informal, introduzidas em
1967 na conferência da UNESCO, vão ser retomadas e, os conceitos, objeto de
definição por parte da comunidade científica.
Salienta-se a importância reconhecida a todas as formas de educação, em
todos os momentos da vida de uma pessoa, fora da instituição escolar, para o
seu desenvolvimento. Alguns autores (Brougère & Bézille, 2007) defendem que
a educação informal representa a maior parte das aprendizagens realizadas,

L’apprentissage auto-dirigé (self-directed) est caractérisé par la présence des deux,
l’apprentissage fortuit (incidental) par la conscience d’apprendre sans intentionnalité
et la socialisation par l’absence des deux. (Brougère & Brézille, 2007:123).

Olhando para a Figura 2, podemos constatar que os jovens que responderam
ao questionário tinham consciencialização da realização da aprendizagem, de
aprendizagens relevantes, ao frequentar museus ou centros de cultura e de
arte. Podemos questionar-nos se as aprendizagens assim realizadas foram fortuitas, incidentais ou intencionais. Seria necessário aprofundar a pesquisa para
melhor conhecer as circunstâncias que levaram os jovens a visitar o museu ou
o centro de arte.
Podemos ler o gráfico de forma ainda diferente se entendermos que os jovens foram acompanhados nos museus ou centros de cultura e de arte por profissionais, no âmbito de uma atividade de educação não-formal.
Citando o Relatório Síntese do Plano Nacional de Alfabetização e Educação
de Base de Adultos, datado de 1979, Rui Canário (2006) enfatiza novas caraterísticas da educação não-formal: o controlo pelos próprios participantes, o tipo
associativo e o objetivo de valorizar não só os saberes, mas igualmente os prazeres dos participantes.
Outra característica da educação não-formal evidenciada na literatura de
especialidade é o facto de valorizar igualmente a cultura de cada um.
Perante a importância da educação não-formal, muitos são os museus ou
centros de arte que se dotaram de um serviço educativo que zela para a formação dos públicos. Reconhecem valores que justificam as políticas de formação
de públicos: desenvolvimento humano, promoção da qualidade de vida de todos os cidadãos, democracia, coesão social, cidadania e participação. Fomentar
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até para as pessoas com um nível de escolarização elevado. Frequentemente,
é usada a imagem do iceberg na qual a parte visível corresponderia às aprendizagens realizadas em situação escolar e a parte submersa às aprendizagens
realizadas fora dela.
Valeria Garcia sobrepõe a educação informal com outros conceitos desenvolvidos em certas áreas científicas: “O que a educação cunhou por educação
informal é muito próximo e tem semelhanças com o que a sociologia denominou de socialização, a antropologia de enculturação/aculturação e a psicologia
de aprendizagem social.” (Garcia, 2009:98).
Mas a análise pode permitir distinguir, usando os critérios da intencionalidade e de consciencialização da aprendizagem, três formas dentro da educação
informal como sugere D. Schugurensky citado por G. Brougère e H. Brézille:
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aprendizagens recorrendo a uma formação em arte e cultura pode-se considerar uma estratégia para favorecer a integração social e uma entrada dos jovens
no mundo adulto, por conduzir ao:
[...] reforço da autoestima e da autoconfiança; desenvolvimento de capacidades pessoais facilitadoras do acesso à informação e da interpretação do mundo atual; acesso a
oportunidades de formação e aprendizagem ao longo da vida; formação de competências criativas e de adaptação ao mundo do trabalho, ao mercado de emprego e aos recursos da sociedade da informação e da comunicação; reforço do sentimento de pertença e
do envolvimento na vida comunitária; combate ao isolamento e à exclusão; incremento
das capacidades expressivas, relacionais e interpretativas. (Fortuna, 2014:110).

Maurel (2010) vai mais longe e afirma que o travail de la culture ultrapassa o
campo da cultura e leva a uma autêntica transformação não só da cultura, enquanto modo de vida, discursos e obras, mas igualmente do próprio indivíduo,
assim como das relações sociais e políticas que ele tece.
No entanto, desconhecendo se o contacto que os jovens tiveram com os
museus e centros de artes foi numa perspetiva de democratização da cultura,
de democracia cultural ou ainda de mediação artística e cultural, é-nos difícil
pronunciar-nos acerca da relevância das aprendizagens realizadas sobre “as
coisas do mundo”. Quando Maurel (2010) fala de “travail de la culture”, entende um contacto de grande proximidade entre a obra e o público, sendo, através
da mediação, reconfiguradas as relações entre públicos e artistas, entre público
e arte. O público deixa de ser recetor e passa a ter papeis ativos diversificados
na criação e produção.
Conclusões

Este texto resulta da interpretação dos resultados de uma investigação que procura dar conta dos “locus” privilegiados de aprendizagem dos jovens e, sobretudo, como essa aprendizagem e esses ambientes (formais e informais) colaboram na construção de significados, em particular, nas formas como interpretam
e como entendem o mundo que lhes tocou viver.
Este projeto MUJOAD tem uma génese em estudos realizados em Espanha
(Elzo, 1999) e procura ser uma atualização e readaptação do mesmo, buscando
contribuir, ainda que numa escala pequena e exploratória, para o conhecimento das atuais culturas juvenis. Procurou-se saber onde constroem os jovens as
suas noções/visões de mundo e, em particular, qual o lugar da arte e dos seus
ambientes institucionais. É sabido que, no mundo contemporâneo, as práticas
culturais juvenis experimentam profundas mudanças. Algumas dessas mudanças apenas se vislumbravam em 1999, como é exemplo o crescente impacto da
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internet no quotidiano juvenil, que tem marcado estas duas primeiras décadas
do novo século. A ideia global do projeto foi a de incluir estes novos lugares de
construção de significado, aferir a sua importância e retirar ilações que, desde o
plano educacional, conduzam a práticas educativas renovadas, tendo em vista
um diálogo que é urgente e necessário manter com os adolescentes e os jovens
em geral, sob pena dos atuais processos de ensino, e as bases em que assentam,
se tornarem obsoletos para uma juventude que, definitivamente, por aquilo que
apontamos atrás, já não se configura dentro dos mesmos ditames da juventude
de há vinte ou trinta anos atrás.
Os resultados preliminares parecem apontar para importância da arte e
seus ambientes, como lugares locus importantes de construção de significado
e de visões de mundo por parte dos jovens. No entanto, a escala exploratória
do estudo, assim como o número limitado de respondentes, aconselha-nos a
sermos cautelosos relativamente a algumas interpretações a que as respostas
ao questionário poderão, numa primeira análise, induzir.
Nas duas perguntas analisadas neste texto, mais de 60% dos jovens indicam
que a arte e os museus têm um papel importante ou muito importante, como
lugares para a aprendizagem das coisas mais relevantes para suas vidas. No entanto, o número total de entradas de cidadãos portugueses, em museus, no ano
2014, corresponde a cerca de 70% do número de habitantes, nem todos os portugueses vão uma vez por ano num museu e, em estudos já antigos, José Soares Neves (2001) informa que 7 em 10 Portugueses não frequentam nenhum espetáculo
ao vivo, Gomes (2001) mostra uma relação direta entre nível de escolaridade e
prática cultural; o teatro, a dança e os concertos de música clássica ou erudita são
quase ausentes das práticas das pessoas que não têm o 3º ciclo do Ensino Básico.
Nas nossas interpretações, devemos ter em conta que a maior parte dos jovens
que responderam ao inquérito frequenta o ensino superior ou secundário.
No entanto, não podemos ignorar a importância da arte e dos seus lugares
que os inquiridos declaram sentir na sua construção da visão do mundo. Seria
interessante aprofundar a questão dos significados construídos pelos jovens
através de uma pesquisa de abordagem qualitativa procurando uma melhor
compreensão do fenómeno.
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Introdução

O curso de licenciatura de Estudos Portugueses da Universidade Mohammed V,
de Rabat, é resultado da cooperação com a Universidade de Lisboa e o Instituto Camões. Na formação dos alunos existe a disciplina de História da Arte Portuguesa, dividida entre os séculos XVI-XVIII e os séculos XIX-XXI (Gonçalves,
2017). No contexto da narrativa de Arte Portuguesa, entre os séculos XVI e XVIII,
foram inseridas introduções à composição, à cor e à análise de imagens.
A avaliação solicitada aos alunos no ano letivo 2017/18, passou pela realização da leitura/interpretação de uma pintura tratada nas aulas, do período cronológico ministrado.
Partiu-se de dois pressupostos: o primeiro, são alunos da área das letras e, portanto, propunha-se que desenvolvessem a capacidade de leitura de imagens; o
segundo, são imagens de uma cultura histórico-artística, diferente daquela em
que os estudantes estão inseridos. Foi dada a liberdade de escolha aos alunos
para analisarem as pinturas, de acordo com a sua sensibilidade e gosto.
As obras escolhidas foram variadas. Por questões de privacidade os alunos
são mantidos em anonimato, sendo atribuída uma letra para designar cada aluno. Os trabalhos escolhidos são os seguintes, apresentados por ordem cronológica: aluna A, “O Inferno”, autor desconhecido, cerca de 1510 (Figura 1); aluna
B, “Retrato de D. Sebastião”, de Cristovão de Morais, 1571-1574 (Figura 2); aluno
C, “Retrato de D. Sebastião”, de Cristovão de Morais, 1572 (Figura 3); aluna D,
“Santa Maria Madalena”, de Josefa de Óbidos, de cerca de 1650 (Figura 4); aluna E, “Alegoria ao Terramoto de 1755”, João Glama Strobërle, pintada entre 1756
e 1792 (Figura 5); aluno F, “Lisboa protegendo os seus habitantes”, de Domingos
Sequeira, de 1812 (Figura 6); aluno G, comparação entre os dois quadros: “Adoração dos Magos” de António Campelo, cerca de 1570-1580, e “Adoração dos
Magos” de Domingos Sequeira, de 1828 (Figura 7 e Figura 8).
A realização do trabalho pressupunha, na introdução, a referência das razões
da escolha, o contexto artístico, a vida do artista e as suas obras principais. No
desenvolvimento pedia-se a análise da obra escolhida, apresentando os aspectos
narrativos, como o tema, figuras representadas, símbolos, elementos de composição, como linhas, volumes, as cores e os efeitos claro/escuro. Solicitou-se também, os possíveis significados da obra e a sua função. Na conclusão, os alunos
deveriam descrever uma visão pessoal e o impacto que a obra lhes causou. A
metodologia utilizada nas aulas para a leitura de imagens, se inspirou na arte-educadora de Ana Mae Barbosa (2008a:35) e em sua Proposta Triangular.
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Figura 1 ∙ “O Inferno.” Autor desconhecido,
cerca de 1510/1520, óleo sobre madeira,
119 cm x 217,5 cm, Museu Nacional de Arte
Antiga, Lisboa (aluna A). Fonte: foto de
— Daniel Villafruela, 17/09/2014.
Disponível em URL: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Ficheiro:Lisboa-Museu_Nacional_de_Arte_AntigaInferno-20140917.jpg
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Figura 2 ∙ “Retrato de D. Sebastião.” Cristovão
de Morais, 1571-74, pintura a óleo sobre tela,
100 cm x 88 cm, Museu Nacional de Arte Antiga,
Lisboa (aluno B). Fonte: Pereira, Paulo (1999).
2000 years of Art in Portugal. Lisboa: Temas
e Debates. ISBN 972759204X
Figura 3 ∙ “Retrato de D. Sebastião.”
Cristovão de Morais, 1572, óleo sobre tela,
183 cm x 100 cm, Museo del Pardo,
Madrid (aluno C). Fonte: Disponível em
URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Portrait_of_King_Sebastian_at_El_Prado_-_
Crist%C3%B3v%C3%A3o_de_Morais_-_1572.jpg
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Figura 4 ∙ “Santa Maria Madalena.” Josefa
de Óbidos, cerca de 1650, óleo sobre tela,
22,8 cm x 18,4 cm, Musée du Louvre,
Paris (aluno D). Fonte Disponível em URL:
https://acervo.publico.pt/culturaipsilon/noticia/
luzes-e-espiritualidade-num-quadro-de-josefa-deobidos-1693974
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Figura 5 ∙ “Alegoria ao Terramoto de 1755.”
João Glama Strobërle, pintado entre 1756 e 1792,
óleo sobre tela, Museu Nacional de Arte Antiga,
Lisboa (aluna E).Fonte: Disponível em URL:
https://www.reddit.com/r/portugal/
comments/7e9zup/alegoria_ao_terramoto_
de_lisboa_de_1755_pelo/
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Figura 6 ∙ “Lisboa protegendo os seus habitantes.”
Domingos Cerqueira, 1812, óleo sobre tela,
225 cm x 138 cm, Museu da Cidade de Lisboa
(aluno F). Fonte: Disponível em URL:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa_protegendo_
os_seus_habitantes_(Sequeira)#/media/
File:Domingos_Sequeira_-_Lisboa_protegendo
_os_seus_habitantes,_1812.png
Figura 7 ∙ “Adoração dos Magos.” António
Campelo, cerca de 1570-1580, óleo sobre tela,
Refeitório do Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa
(aluno G). Fonte: Disponível em URL:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/b7/Adoration_by_the_shepherds_-_
Cloister_of_Mosteiro_dos_Jer%C3%B3nimos.JPG
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Figura 8 ∙ “Adoração dos Magos.”
Domingos Sequeira, 1828, óleo sobre tela,
100 cm x 140 cm, Museu Nacional de Arte Antiga,
Lisboa (aluno G). Fonte: Disponível em URL:
https://pt.wikipedia.org/wikiAdora%
C3%A7%C3%A3o_dosMagos_(Sequeira)#
/media/File:A_Adora%C3%A7%C3%A3o_
dos_Magos_(1828)_-_Domingos_
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através da arte

A nossa perspetiva da História nos assinala a importância de se promover um
ensino de arte, “onde um recorte cultural seguro preceda a colagem criativa e
enriquecedora da experiência estética” (Barbosa, 2008b:172).
O estudo da História da Arte Portuguesa correspondeu a uma nova dimensão de descoberta da cultura portuguesa e do seu íntimo, por alunos cujo olhar
partia da língua e da literatura (Gonçalves, 2017). O nosso olhar sobre os trabalhos escolhidos incide sobre os temas e a forma como foram abordados. Foi
a primeira experiência para os alunos, mas reveladora de um sentido. Optou-se por analisar alguns trabalhos dos alunos que compõem um conjunto maior,
pois não seria possível abordar a todos, neste breve artigo.
Os trabalhos dedicados aos retratos de D. Sebastião, de Cristovão de Morais, foram dois: dos alunos B e C. Foi uma surpresa, visto que na cultura popular portuguesa, este rei partiu à conquista de Marrocos, morreu na batalha
de Alcácer Quibir e ‘um dia vai regressar’. No entanto, na cultura marroquina,
ele é um rei português que morreu em Marrocos, durante um processo histórico complexo. Trata-se de um rei popular naquele país, porque é visto como
estando a auxiliar o sultão marroquino Abu Abdallah Mohammed II Saadi,
deposto por seu tio Abu Marwan Abd al-Malik I Saadi, no contexto de uma
guerra de influências do Império Otomano, em Marrocos. O rei D. Sebastião
era aliado do sultão Abu Abdallah Mohammed II Saadi, que se opunha aos
otomanos, ao contrário de seu tio. Neste contexto, o rei D. Sebastião é, na cultura popular marroquina, um rei que veio apoiar um sultão que defendia a
independência, contra a influência dos otomanos.
Nos trabalhos sobre os retratos de D. Sebastião observamos essa simpatia.
Para a aluna B, o retrato escolhido de D. Sebastião “exprime poder, juventude e
fidelidade” e para o aluno C, o rei “D. Sebastião nunca morreu entre o povo português, esteve sempre presente na mente do povo e dos grandes portugueses”
concluindo que “nas artes e na literatura, é um símbolo do imaginário do povo
português”. São reflexos da literatura, exprimindo a imagem literária e mítica,
onde há um grau de simpatia pessoal pelo rei que morreu em Marrocos. O aluno
C, usando bibliografia específica, descreve que a obra reflete “as convenções
tradicionais do retrato de representação da casa da Áustria” onde os panejamentos “incorporaram a identificação dos retratados e das monarquias com a
defesa do cristianismo”, casos de Carlos V e Felipe II. Há neste aluno o sentido
da exploração dos trajes e, ao mesmo tempo, referências aos fortes contrastes
entre as cores claras e escuras que o retrato exprime.
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1. Os trabalhos — dinâmica do olhar dos alunos para o outro,
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Ainda dentro dos temas profanos, a aluna E escolheu “Alegoria ao Terramoto de 1755”, de João Glama Strobërl. Ela justificou a sua escolha, por ser uma
“alegoria ao terramoto, com naturalismo, figuração, cores frias e quentes que
exprimem a catástrofe”. Observou o lado documental de um artista, que durante 36 anos se dedicou a pintar este quadro, que surge como uma fonte psicológica da tragédia que afetou Lisboa em 1755. A aluna E considerou que esta
tela foi a imagem de uma calamidade, onde o pintor representou o momento na
paisagem da cidade, na atmosfera das pessoas, mas utilizando as cores e o seu
forte contraste para realçar um quadro terrível.
Outro tema profano analisado pelo aluno F foi “Lisboa protegendo os seus
habitantes”, de Domingos Cerqueira. O referido aluno, buscando as fontes,
descreve o quadro como a representação “de uma jovem e bela mulher, simbolizando Lisboa”. A figura de Lisboa recebe uma mãe e um filho dos arredores,
que buscam refúgio na cidade, com as suas chaves, durante a terceira invasão
francesa. Para o aluno F, trata-se de uma pintura cujo significado é “celebrar a
resistência da cidade de Lisboa e a derrota dos franceses.”
No universo das obras de temas religiosos temos um pequeno grupo, mas
muito significativo de pinturas. A escolha da aluna A recaiu sobre o “Inferno”,
de autor desconhecido, cerca de 1510. Trata-se de uma obra complexa. Esta aluna partiu da seguinte questão: “Quais são as mudanças substanciais que o fogo
tem provocado na sociedade?” E continua afirmando:
Sem dúvida o fogo tem outro gosto na boca dos homens, porque no início apenas iluminava, acariciava mesmo, protegia, amava, adorava, consumia, purificava. Mas
afinal, ganhou memórias e perdeu a inocência. Agora o fogo é mais um ser social, uma
autoridade, do que um fenómeno natural e, portanto, pelo que referi anteriormente,
qual será a nova função que o fogo tem ocupado? Como procede? O inferno, é um lugar? Está dentro de nós? Ou é sempre destinado aos outros? (aluna A, 2018)

O trabalho desta aluna A desenvolve o tema do Inferno fazendo uma leitura
entre o “Inferno” de Dante e a representação pictórica em causa. É uma leitura
que revela um desafio de quem parte da língua e da literatura, para a análise da
imagem. Para esta aluna, o desafio leva-a por uma viagem pela concepção de
Inferno, na cultura mediterrânica. Dissecou o quadro procurando a relação entre Dante, apresentando paralelos iconográficos. Refere-se à luxúria, à vaidade ou à avareza. Não deixou de realizar o paralelo antropológico deste quadro,
comparando o Diabo, que apresenta um “cocar” similar aos usados por indígenas do Brasil, com as imagens, publicadas por Hans Staden, de canibalismo que
tanto impressionaram os europeus. Aponta a mudança de mentalidade face ao

São os temas ancestrais do bem e do mal que o artista aborda e desenvolve na sua
obra com uma lógica assustadora. É a justiça divina, é o inferno. Imagine um mundo
em que o mal absoluto ficará sem punição! Dante e os seus discípulos na inovação,
aspiram a um mundo mais humano e denunciam a injustiça. Estas são as mesmas
preocupações sociais de hoje: o egoísmo, a tirania, a luxúria. É o que lemos a cada dia
nas primeiras páginas da imprensa. Concluo, com as seguintes questões: o homem de
hoje ficou na Idade Média? Ou estamos a caracterizar séculos, com graus diferentes?
E por fim, podemos considerar que as pessoas têm uma vontade livre? (aluna A, 2018)

Tratou-se de um trabalho bem estruturado, que contribuiu com questionamentos e reflexão entre passado e presente, relevando a importância da História da Arte e da Leitura das imagens. A aluna aprofundou seu horizonte de
pesquisa e interpretação, a partir da utilização de obras de autores como a Divina Comédia, de Dante Alighieri e a obra História e Descrições de uma Terra
de Selvagens […] de Hans Staden, em paralelo aos conteúdos apreendidos em
aula, para redigir suas ponderações, que permitiram estabelecer conexões com
a realidade atual.
A aluna D escolheu a obra “Santa Maria Madalena” de Josefa de Óbidos, que
considerou “uma obra poética e com um significado profundo, que inspira a minha
própria arte.” Vale ressaltar nesta observação, que a aluna desenvolve desenhos em
seu quotidiano. Sendo ela, uma estudante tímida, bem inserida nas tradições de
sua cultura, viu neste quadro, a juventude frágil de Maria Madalena representada por Josefa de Óbidos, uma artista mulher, caso singular no panorama artístico
português. A aluna revela ainda que “fiquei tocada com a pintura porque vi uma
realidade dos humanos.” De facto nesta pintura, Josefa de Óbidos expressa grande
fragilidade na personagem da Maria Madalena, a fragilidade das mulheres, numa
sociedade patriarcal. A aluna D analisa a luz e como essa claridade intensa expressa
a fragilidade de Maria Madalena, sentida por ela mesma, essa fragilidade.
O último trabalho aqui comentado é do aluno G, que comparou dois quadros: “Adoração dos Magos” de António Campelo, cerca de 1570-1580, e “Adoração dos Magos” de Domingos Cerqueira, de 1828. Foi um trabalho ousado
que se dedicou mais detalhadamente, a analisar aspectos formais de ambas as
obras, ao realizar paralelos entre as composições. Seguiu ainda o texto bíblico,
como fio condutor da sua análise. Abordou as questões das prevalências das
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quadro da “Adoração dos Reis Magos”, onde na figura do rei negro Baltazar surge como um índio brasileiro. A aluna A não deixou de captar esta mudança de
atitude que se fez em relação ao índio brasileiro, dadas as notícias de canibalismo. Ela concluiu seu trabalho/reflexão escrevendo:
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cores, do posicionamento dos personagens na composição e do tratamento da
perspectiva. É um trabalho importante por revelar a capacidade de leitura do
quadro em seus aspectos compositivos.
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2. Narrativa construída

A escolha dos temas, dos trabalhos realizados pelos alunos, reflete uma narrativa sobre a arte portuguesa, entre uma arte profana e uma arte religiosa. Na arte
profana a escolha recaiu em momentos determinantes da história portuguesa,
os retratos de D. Sebastião, o “Terremoto de Lisboa” e as “Invasões francesas”.
O rei D. Sebastião tem uma forte ligação com Marrocos. O terremoto de Lisboa
foi uma catástrofe natural que une Portugal e Marrocos. A invasão de Lisboa
pelos franceses foi, igualmente, um acontecimento comum com Marrocos, embora em períodos históricos diferentes.
Os temas religiosos parecem entrar no íntimo dos alunos, em dois casos, “O
Inferno” e “Maria Madalena”. As obras foram o ponto de partida para análises
introspectivas e pessoais. Embora apresentem níveis de profundidade diferentes, não deixam de refletir sobre a inserção cultural dos alunos, os seus sonhos
e as suas interrogações. O “inferno” é um processo de controle social, ou refere-se às condições sociais que os homens vivem no seu quotidiano?
Por outro lado, a Maria Madalena não deixa de expressar a situação da mulher na sociedade, particularmente a “Maria Madalena” de Josefa de Óbidos,
com o seu ar frágil. A aluna não deixa de se ver transposta nesta fragilidade da
figura, que sempre foi controversa na história do catolicismo ocidental. Somente em tempos recentes, a igreja de Roma considerou Maria Madalena como
apostola. Este reconhecimento revela a controvérsia da figura a quem Jesus primeiro apareceu no Domingo de Páscoa.
Partindo da abordagem triangular de Ana Mae Barbosa, história da arte/
contextualização, leitura da obra de arte/apreciação e fazer artístico (Barbosa,
2009: 35), o que observamos?
A história da arte, ou seja, a narrativa da arte, é olhada a partir de uma visão
crono-antropológica, integrando a obra de arte no tempo e na sociedade (artista) que a produziu (Didi-Huberman, 2013). A leitura da obra de arte é uma viagem pelo interior e pelas conexões que a obra de arte suscita. O fazer artístico é
a expressão do tempo contemporâneo, partindo do princípio que “arte fora de
um contexto histórico é arte sem memória” (Lucie-Smith, 2008).
Nestes trabalhos apresentados pelos os alunos houve incorporação da história da arte, a análise das obras e a expressão dos seus gostos e sentimentos, a
partir de suas pesquisas, descrições e reflexões.
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É crucial, nesta análise de trabalhos realizados, situar o contexto cultural
ao qual pertencem os alunos. Eles encontram-se inseridos na sociedade marroquina, em um curso de línguas e cultura portuguesa. Diante de suas línguas
natais, que geralmente são o berbere, o árabe, o francês e, em alguns casos, outros dialetos com os quais se expressam diariamente em casa com a família,
torna-se um grande desafio aprender a língua portuguesa e fazer esta imersão.
Eles são alunos de Letras e este aprendizado cultural se faz por meio de textos
literários e das aulas. Não vivenciam esta língua na vida diária, mas desenvolvem uma interpretação literária.
Eles não possuem também a vivência quotidiana de contato com a arte
portuguesa, que é apresentada nas aulas. Observa-se um grande interesse dos
alunos em conhecer este ‘outro universo que se abre’, quando há a oportunidade de visualizarem obras de arte, sejam elas da pintura, desenho ou escultura, ou a arquitetura original de Portugal, que são abordadas em seus contextos
histórico-sociais-artísticos, de acordo com as características de cada época,
não somente de forma conteudista, mas buscando os pontos de contato e as
aproximações com a arte que os cerca. Ao compreender e conhecer um pouco
mais sobre a História da Arte Portuguesa, os alunos diante dos diálogos, questionamentos e reflexões que ocorrem nas aulas, desenvolvem a capacidade de
refletir também sobre o seu tempo, sobre sua arte e podem se conscientizar da
importância do Património Cultural, de forma mais abrangente. Estas aulas são
momentos de partilhas. São pequenas sementes que se lançam neste terreno
repleto de curiosidade pelo conhecimento de outra cultura.
A metodologia utilizada foi a narrativa história. Buscou-se determinar o contexto da sociedade que produziu a obra artística, que se difere do processo histórico da sociedade marroquina, que é muçulmana, onde houve uma ocupação
europeia, sob a forma de protetorado, e que continua a ser uma monarquia. Esta
cultura artística é muito diferente dos padrões da arte ocidental. Estas diferenças
exigem uma metodologia que leve os alunos a interpretar a imagem e a estabelecer relações entre culturas, história, memória, hábitos, conscientização do seu
ser no mundo e liberdade para expressar os sentimentos pessoais que as obras
despertaram em suas percepções. Neste processo a cultura, as motivações dos
alunos são um importante fator (Barbosa, 2008a).
Os trabalhos dos alunos revelaram, em alguns casos, uma exteriorização de
sentimentos, face a interrogações individuais. Aqueles que melhor traduziram
estas características foram os elaborados a partir das obras “Inferno”, pela aluna A, e “Maria Madalena”, pela aluna D.
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Conclusão

Neste processo de educação artística, em que houve a realização de um trabalho académico por parte dos alunos, existiu um procedimento que conduziu ao
resultado final.
O primeiro momento foi a escolha da obra a analisar. Esta seleção resultou
de uma identificação pessoal, quando o aluno refletiu com cuidado a sua preferência. No segundo momento, a elaboração do trabalho levou ao aprofundamento de um tema, com o qual foi possível verificar que — a predileção do aluno
refletiu um vínculo entre ele e a obra de arte — assim como, entre a sua sensibilidade, seus questionamentos pessoais e a sua realidade.
Ao final do trabalho, no terceiro momento, houve a tendência para o aluno
expressar os seus sentimentos, ao justificar a sua escolha que se desenvolveu
na redação do texto e na apresentação final. Estas conexões que se observaram
entre a obra, o aluno e sua realidade, e a capacidade para repensar os contextos
entre as diferentes épocas e culturas, foi um processo visivelmente mais consciente em alguns alunos, do que em outros. Isto dependeu da percepção, sensibilidade, cultura geral dos alunos e fundamentalmente da motivação.
O professor de História da Arte deve ter um duplo trabalho: o amplo enquadramento da obra de arte, em seu contexto histórico e cronológico, e também a sua descodificação, ao desvelar como a obra pode expressar um sentimento de época e das pessoas de seu período, podendo estabelecer relações
com os contextos atuais.
Os trabalhos finalizados expressaram níveis diferentes de aprofundamento,
de motivação, mas serão sempre um espaço onde os alunos poderão expressar
o seu conhecimento, a organização de ideias e, essencialmente, permitirão revelar a capacidade de interpretação das diversas realidades, visões de mundo,
mediante a reflexão e a sensibilidade dos estudantes.
Neste conjunto de trabalhos apresentados, considera-se de particular relevância: o “Inferno”, da aluna A, e “Maria Madalena”, pela aluna D, porque observou-se em ambos, maior convicção, aprofundamento, visão crítica e analítica,
capacidade de síntese e a expressão de uma intimidade individual e coletiva, com
sensibilidade para a realidade de ambas as culturas: a marroquina e a portuguesa.
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Resumo: Este projeto pretende proporcionar

Abstract: The purpose of this project is to allow

aos alunos a aquisição e o desenvolvimento de
uma abordagem concetual do objeto artístico, tendo por base a percepção/sensibilidade
criativa e estética/afetiva de cada aluno, numa
visão introspetiva do (seu) quotidiano, procurando (novas) relações entre a memória(s) e o
objeto obsoleto, agilizando o processo criativo
fundamental em qualquer área profissional.
Palavras chave: Arte contemporânea / Abordagem duchampiana / Custo Zero / Educação Artística.

students to acquire and develop a conceptual
view of the artistic object using the individual
artistic perception and sensibility present in each
of them. Through an introspective vision of their
daily lives they will seek new relationships between
memory and the object, allowing them to develop
and speed up the creative process that is inherently required in any professional area.
Keywords: Modern art / Duchamp Approach /
Zero Cost / Artistic Education.

— Invenção criativa aplicada a trabalhos e projetos;
— Interesse pelos fenómenos de índole artística;
— Formulação de questões pertinentes.
No processo artístico, as implicações ecológicas devem ser uma constante,
contribuindo para uma maior consciencialização na importância das opções
tomadas no decorrer dos projetos, promotoras de sustentabilidade e, naturalmente de cidadania.
Neste contexto, tendo os alunos como agentes ativos do processo (ou dos
processos) de experimentação (conhecer), descoberta, criação (fazer), sustentabilidade (viver) e mudança (ser), desenvolve-se um projeto promotor da reutilização de objetos e materiais obsoletos (comuns numa sociedade consumista),
normalmente chamado “Custo Zero” (criar sem custos), e habitualmente sujeito a projetos no âmbito do Green Design ou Design Ecológico.
A reformulação deste projeto implicou questionar sobre os conceitos de arte,
o modo como nos relacionamos com os objetos que possuímos, que funções/
significados lhes podemos atribuir na sua fase obsoleta e como podem estas
relações/emoções estabelecer/comunicar ideias e constituir objetos artísticos.
Pretende desenvolver conteúdos diversificados, desde o desenvolvimento
da ideia/projeto à sua concretização tridimensional, não descurando o estudo
de materiais, técnicas e processos de valorização estético/formal/expressiva
numa abordagem concetual, individual e artística.
1. Enquadramento teórico e pedagógico

Na opinião de Raposo (2010), citando Viktor Lowenfeld e Lambert Brittain
(1984:26), a educação artística é o único domínio do conhecimento que se centra no desenvolvimento das “experiências sensoriais”, em que o refinamento da
sensibilidade visual, no âmbito das artes visuais, propicia a captação das diferenças e dos detalhes.
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Segundo o programa da Direção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (Ministério da Educação 2005), a disciplina Oficina de Artes -12ºano,
pretende-se “ (...) que os alunos, a par da compreensão sobre o funcionamento
da linguagem plástica — elementos estruturais, conceitos, práticas e modos de
formar, possam desenvolver um fazer fundamentado, na perspetiva de um operador plástico cuja intervenção crítica só é eficaz se revelar de uma consciência
simultaneamente histórica e estética” (OFA, 2005). Das competências elencadas, foram selecionadas as seguintes:
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Figura 1 ∙ Fonte de Duchamp, CCB.
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ “A morte da inocência”—
trabalho de alunoFonte: própria
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Figura 3 ∙ “O Bolinha”—
trabalho de aluno. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ “O meu irmão” — trabalho de
aluno. Fonte: própria.
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Neste sentido, as artes visuais são, por excelência, o meio de expressão das
“visões mais sublimes” do homem.
A forma como essa expressão/aprendizagem ocorre depende muito do contexto e do estímulo/motivação.
Na opinião de Herbert Read (s/d:18) o objetivo da educação deve ser o de desenvolver a singularidade de cada indivíduo, ou seja, aquilo que mais ninguém
possui. Nas palavras do autor “pode ser uma maneira singular de ver, de pensar,
de inventar, de expressar o pensamento ou a emoção”.
Nesse sentido, independentemente dos skills (habilidade) de cada aluno
será importante criar condições que permitam ao aluno encontrar forma de
transmitir a sua perspetiva pessoal e artística.
Eisner, citado por Raposo (2010), reconhece que a separação entre a arte e
a inteligência se deve, em parte, à tendência para considerar a atitude artística como resultante do talento (competência inata), e a capacidade intelectual
como estando associada a disciplinas como a matemática ou as ciências.
Ora, ao considerar-se que apenas os dotados ou génios podem desenvolver a
atividade artística, pode trazer, como consequência a desmotivação dos alunos.
Adequar e diversificar metodologias e processos/técnicas poderá contribuir
para implicar o aluno e, portanto, melhorar os processos de ensino/aprendizagem e garantir um maior equilíbrio de oportunidades.
Gardner, citado por Raposo (2010),
Coloca a produção artística como elemento central da aprendizagem artística, no
pressuposto de que, “falar de arte”, como referem vários autores como Rudolf Arnheim,
Herbert Read ou Elliot Eisner, “é uma forma auxiliar de conhecimento” e não deve
substituir o “pensar” e o “fazer arte” (1999:79). O autor manteve-se receoso de que a
educação artística de base mais conceptual se convertesse antes num espaço em que os
alunos verbalmente mais talentosos demonstrassem uma vez mais as suas qualidades,
já que as formas verbais e lógicas de simbolização têm na escola um lugar preponderante, perdendo-se ao mesmo tempo a oportunidade para que os alunos com mais talentos
visuais, espaciais e pessoais, etc., pudessem desenvolver estas suas capacidades.

Um outro aspeto, que poderá estimular os alunos na sua aprendizagem é o
enfoque nas suas opções, como nos diz Raposo (2010), citando Eisner, “a participação dos alunos justifica-se, em primeiro lugar, pelas boas ideias que podem
sugerir acerca das possíveis atividades de aprendizagem. Em segundo lugar, o
envolvimento e corresponsabilização dos alunos nas decisões sobre a planificação do programa contribui para que o professor entenda melhor os interesses
dos alunos.”
Partindo do conhecimento do grupo/turma essencial na delimitação das

1.2 Tema e desenvolvimento do projeto
— O Custo Zero numa abordagem duchampiana

O ponto de partida desta ideia teve origem na visita de estudo realizada à exposição de arte contemporânea “No Place Like Home”, no Centro Cultural de
Belém-CCB.
Esta exposição celebra o 101.º aniversário da icónica Fonte de Duchamp
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“condições contextuais desafiantes” (p.21-23), deve-se ter em conta a possibilidade de resolução de situações problemáticas por parte dos alunos
(Dewey,2000).
O modo como cada aluno resolverá o seu desafio, sendo este “fator de desenvolvimento da atividade intelectual” (Dewey 2000), dependerá da sua visão/conceito e promotor de criatividade (Weisberg,1986).
Neste projeto, são os objetos do quotidiano que servem de meio/veículo para
transmitir a ideia/sentimento, funcionando como projeções da vida sensível do
artista/aluno, cuja criatividade é materializada num produto (Romo 1997).
Na verdade, procura-se ir para além das manualidades (Acaso 2009), e repensar os processos, refletir!
O artista, ao expressar uma determinada ideia, pode materializá-la através
do objeto. No entanto este é não apenas fruto de observação, mas encerra e expressa os valores mais nobres do homem (Raposo 2010).
Este percurso, de criação artística, pode levar à atribuição de outros valores
e outras relações no objeto artístico, nomeadamente a questões estéticas, simbólicas e conceptuais.
Em Duchamp, encontramos (Olaio 1999) uma relação da arte com a racionalidade; a noção de espaço; a experiência de imaginar; a valorização da subtileza,
na importância de entidades ínfimas em detrimento de uma abordagem da realidade na estrita simplificação da racionalidade (na criação duchampiana da
ideia de inframince); (...), o entendimento da criação artística enquanto o todo
de um processo. Por outro lado, as questões que sustentam a base da criação
artística serão também desafiadas, num eventual compromisso com outras relações, outros mundos traduzidos pela imagem ou pela palavra. Para o crítico
Arthur Danto, “Os objetos ready-made eram aproveitados por Duchamp pela
sua irrelevância estética, e assim ele demonstrou que, se eles fossem arte e não
fossem belos, a beleza não constituiria um atributo da arte”.
Na verdade, as boas ideias nem sempre geram bons produtos, mas os mapeamentos criativos que fazemos alteram a nossa performance, enquanto artistas, enquanto pessoas, enquanto consumidores, enquanto criadores...
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Figura 5 ∙ “Na equitação”— trabalho
de aluno. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ “Ainda me lembro...”
— trabalho de aluno. Fonte: própria.
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(Figura 1), e o 102.º aniversário do movimento revolucionário Dada. Em cada
“divisão”, artistas dos últimos 100 anos são chamados a dialogar. Esta escolha
curatorial sublinha o legado espiritual de Dada, desde o readymade à exploração contemporânea da migração, da deslocação e da itinerância do artista
numa era de globalização.
Os espaços, os objetos e os materiais domésticos foram surgindo cada vez
mais como tema e fonte de inspiração nas práticas modernas e contemporâneas. Na transição do objeto funcional para a obra de arte, o objeto doméstico
torna-se uma ferramenta na investigação dos papéis dos géneros, do trabalho
doméstico, da recolha e do acumular de objetos e num meio de pensar a casa,
como o espaço central na formação da família e da memória, da identidade nacional e cultural.
(...) ao alterar o material, a escala e a perspetiva, ou ao empregar a hibridização, a fragmentação e o reposicionamento, os artistas transformam objetos
domésticos de modo a alterar a nossa relação com eles e a provocar (...).
(Adina Kamien-Kazhda, Curadora da Exposição)
Marcel Duchamp é, provavelmente, um dos artistas mais irreverentes da
História de Arte e, marca conjuntamente com o movimento Dada, uma rutura
significativa com as anteriores práticas artísticas, abrindo caminho à arte contemporânea.
Neste sentido, conhecer a obra de diferentes artistas contemporâneos, Duchamp em particular e experimentar/desenvolver diferentes processos plásticos atendendo à sua dimensão conceptual, técnica, formal/compositiva de
materiais e objetos pode promover o desenvolvimento da comunicação como
fator criativo (Torrance 1972) e, por conseguinte a partilha expressiva de ideias.
Neste exercício autorreflexivo, é proposto despertar no aluno através da flexibilidade, fluidez e originalidade, uma dinâmica criativa que o leve a pensar
em todas as possibilidades de transmitir/comunicar através de um objeto ou de
um conjunto “escultórico” a sua memória pessoal, socio-afetiva, única e episódica da sua vivência, da sua identidade experimentado/explorado/traduzido
nas (novas) conexões entre teoria (ideia) e prática artística.
Por implicar uma abordagem contemporânea dos conceitos artísticos, este
projeto procura, também, proporcionar ao aluno uma melhor compreensão dos
fenómenos artísticos, desafiando interações e mapeamentos criativos, numa
certa irreverência de ideias. O processo utilizado desmistifica o clássico conceito de Arte, induz a uma maior consciência ecológica na reutilização dos materiais/objetos e estimula o self, enquanto pessoa/artista/cidadão.
Não podemos esquecer que “ (...) Antes de ser um problema de ordem

428
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

técnica, a questão do lixo é um problema cultural. Desde que a economia afirma que a produção tem como finalidade o consumo, a sociedade moderna estabeleceu como objetivo aumentá-lo, desenvolvê-lo e o consumo passou a ser
entendido como qualidade de vida e bem-estar. Hoje ele é responsável por problemas ambientais, não podendo mais ser compreendido unicamente como
sinônimo de felicidade” (Capra 2003)
Outro aspeto que contribuiu para o desenvolvimento individualizado das
propostas foi a (total) autonomia dos alunos, no que respeita a objetivos, processos/técnicas e materiais/objetos adequando os recursos disponíveis para a
execução do seu objeto artístico.
Metodologia e faseamento do projeto

— Visita de estudo: “No place like home”; CCB
— Apresentação do projeto/objetivos;
— Conceitos e Referências;
— Seleção de Objetos/materiais/projeto
— Execução/criação do objeto artístico;
— Síntese reflexiva sobre o trabalho realizado;
— Avaliação: Auto e heteroavaliação;
— Disseminação-exposição: Semana das Artes (posterior).
Da diversidade de temas assumidos podemos enunciar questões intimistas
muito diversas, ligadas a situações de bullying (Figura 2), complexos (Figura
3), traumas (Figura 4), passatempos/hobbies (Figura 5), gostos/afetos (Figura
6) identificadas na memória de cada um enquanto pessoa e identitárias de um
percurso individual.
O processo culminou com uma reflexão escrita, explicativa das intenções,
processos e simbologias/metáforas do objeto arístico.
Parafraseando Langer (1958), em Reflections on Art, a obra de arte é, por
excelência, um meio de expressão do sentimento, para que o contemplemos,
tornando-o percetível através de um símbolo.
Conclusão reflexiva

Este projeto permitiu desenvolver conteúdos diversificados (do projeto à concretização) e intervir artisticamente, como se pretende nas finalidades da Arte
e da disciplina em particular, nomeadamente:

A diversidade de propostas inerente ao universo de cada um permitiu um
conhecimento mais enriquecido do seu self (eu) e consolidou relações afetivas e
conceptuais diversas entre ideia/objeto/comunicação/arte.
Numa vertente ecológica, o aluno questionou a importância dos objetos, nomeadamente no seu pós-uso, bem como a sua revalorização.
Na reflexão final da realização do trabalho, foi percetível o protagonismo da
ideia, (ou combinação de ideias) enquanto processo criativo (panaceia), bem
como o potencial comunicacional dos objetos enquanto dispositivos de memória, de afetos, de vivências, de identidades.
Poderia, ainda, dizer-se que cabe ao professor entender, estimular e criar
um ambiente que possibilite observar/refletir sobre a realidade ou realidades, e
da sua intervenção é importante a clareza dos objetivos, definindo temas, metodologias e limitações do projeto e, naturalmente, a sua avaliação.
Mas, o percurso deve ser feito pelos seus agentes ativos-alunos, implicados
na aprendizagem e na transformação/crescimento da sua própria identidade
enquanto pessoas, artistas, plenos de cidadania.
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Desenvolver a sensibilidade e a consciência crítica, mediante a mobilização do aluno
para os conteúdos específicos das diferentes vertentes das áreas das Artes Visuais;
Fomentar a capacidade de manipulação sensível e técnica dos materiais, dos suportes
e dos instrumentos, visando um melhor entendimento do espaço (...) tridimensional;
Incentivar e desenvolver a criatividade, hábitos de pesquisa e métodos de trabalho
experimental;
Proporcionar aos alunos o acesso aos fundamentos e pressupostos científicos essenciais que determinam grande parte da fenomenologia das artes visuais, desde o ato
criativo em si à perspetiva crítica e de intervenção no âmbito da comunidade.
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Resumo: Este projeto pretende proporcionar a
aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos
no âmbito da gravura e da instalação tendo por
base a sensibilidade crítica e os ideais estéticos
(aluno), dar forma e comunicar através do objeto.
Partindo de imagens de desespero, e dos conceitos inerentes à Arte Contemporânea, organiza o
seu objeto artístico/instalação no ensaio de uma
visão crítica e criativa da realidade.
Palavras-chave: Realidade / Arte contemporânea / Gravura / Educação Artística /
Instalação.

Abstract: The purpose of this project is to provide

and promote the acquisition and development
of technical knowledge regarding engraving and
installations. It’s base is one of critical sensibility and aesthetic ideals set by the student to best
communicate and give shape to their vision. From
images that capture despair and concepts inherent to Modern art, it organizes the final object in
a construct of critical vision of reality.
Keywords: Reality / Contemporary Art / Etching
/ Artistic Education / Installati.
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Introdução
Cada um de nós, combinando percepção, 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).

Segundo o programa da Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento
Curricular, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2005, a disciplina Oficina de Artes contempla a possibilidade de Criação artística em várias áreas (Módulo 3
- Áreas de desenvolvimento e concretização do projeto). Do Desenho ao Design
Gráfico ou de Equipamento), passando pela Escultura e abrangendo campos no
domínio dos Audiovisuais, é possível criar projetos muito diversificados
Por outro lado,
a abordagem dos núcleos programáticos de Oficina de Artes(...) faz-se, preferencialmente, de forma gradual, faseando e intensificando as experiências, não perdendo de
vista que os processos criativos em geral, e a arte em particular, assentam no compromisso entre a razão e a intuição, e que os intervenientes nesses processos são agentes
activos de mudança (programa de OFA,2005).

Num projeto, independentemente da sua natureza, a discussão e a partilha
são fundamentais, senão no avanço do projeto, pelo menos na sua riqueza.
Por isso, é prática comum, propôr nas minhas aulas de Oficina de Artes um
projeto de intervenção artística no espaço escolar realizado em grupo, tendo em
atenção os objetivos 5 e 6 da disciplina “Trabalhar em equipa, gerindo as competências à concretização de um projeto artístico”(5) e “Intervir criticamente
no âmbito da realização plástica, na comunidade em que está inserido“(6).
O tema estruturante, “Retratos de desespero” surgiu entre outros possíveis,
que anulamente vou, hierárquicamente, colocando na minha bolsa de opções. A
decisão depende essencialmente do perfil da turma: interesses, ritmos e percursos
desenvolvidos e, também, de outros fatores contextuais, como o tempo disponível.
Vivemos numa época em que a imagem é de consumo imediato e sujeita a
digestões efémeras. É comum partilhar imagens, sobretudo nas redes sociais.
Esses quadros de felicidade, construídos à largura de um sorriso, como um
anuncio, seja lá do que for... Se pensarmos um pouco, também as artes podem
vestir esta roupagem de felicidade. O bonito artístico! O decorativo, o agradável
e até o efémero. Umberto Eco, (num ato, talvez, corajoso) escreveu no livro “On
Ugliness (2007) considerações sobre a feiura. O feio que incomoda, que nos desagrada, mas ao qual não conseguimos manter indiferença, e que complementa ou implica o seu oposto, o belo.
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O desafio pretende desconsertar, sair da zona de conforto, procurar referências e refletir. Como afirma Holm (2004, p.160):
Uma tarefa criativa brilhante é aquela que faz o aluno pensar para além dos limites
dados, ou quebrar as fronteiras.

As práticas metodológicas aplicadas no ensino da Arte devem estimular a criatividade natural dos alunos, desenvolver a interação destes com os materiais,
instrumentos e procedimentos variados, construindo uma relação de autoconfiança e de maior aproximação à realidade. Mas devem, igualmente desenvolver o espirito crítico e permitir o desenvolvimento da maturidade pessoal e artística, preparando futuros cidadãos capazes de intervir conscientemente. 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.
Formular espirito crítico, sabendo ler a realidade ou realidades que nos rodeiam é, sem dúvida um exercício de um patamar superior.
Como nos diz Maria Acaso em La educacion artistica no son manualidades (....),
os alunos estão mais despertos para as imagens que lhes são próximas (Cultura Visual).
El concepto con el que más fácilmente se suele relacionar lo denominado
como educación artística es el de manualidades. (…) se vincula la educación artística con los procesos intelectuales que generan conocimiento a través del lenguaje visual, sin hacer desaparecer por ello los procesos manuales, pero descentrándolos, situándolos en un lugar no medular. (Acaso, 2009)

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, e não descura uma visão crítica do mundo.
É neste contexto que o projeto aqui apresentado se insere. Trata-se de um
projeto de instalação, desenvolvido na disciplina de Oficinas de Artes - OFA do
12º ano, que permite ao aluno desenvolver conteúdos diversificados, desde o
desenvolvimento da ideia/projeto à sua concretização tridimensional, partindo
duma refletida intervenção espacial, não descurando o estudo de materiais, técnicas e processos de valorização estético-crítica. A instalação é uma manifestação artística pouco usada no decurso das propostas de Artes Visuais, porque
requer recursos escassos, nomeadamente espaço adequado, mas que pode ser
desmontada e recriada em outro local, devido ao seu (possível) caráter efémero
e neste caso particular, ocorrerá na Semana das Artes -fase de disseminação.

Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

1. Enquadramento teórico e pedagógico
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Por implicar uma abordagem contemporânea dos conceitos artísticos, procura despertar o aluno para a compreensão dos fenómenos artísticos, cruzando
conceitos de Instalação (c.de 1960) e de Arte Povera (na vulgaridade dos materiais e consciência ecológica, eliminando barreiras entre a Arte e o quotidiano
das sociedades).
Por outro lado, conhecer a obra de diferentes artistas (Turbulências); e desenvolver diferentes processos plásticos (gravura), atendendo às suas dimensões técnicas, formais e compositivas, promove a utilizição adequada dos materiais, dos suportes
e dos instrumentos necessários à construção de uma mensagem visual(OFA, 2005).
1.2 Metodologia do projeto

O desenvolvimento dos projetos supõe, naturalmente, uma sequência organizada e metódica ou metodológica de trabalho, nomeadamente dominar as diferentes fases metodológicas de desenvolvimento de um projecto, nas diversas
áreas em estudo, sujeita a uma evidente metodologia projetual. Por esse motivo, o projeto contemplará uma fase de trabalho individual-criação e impressão/
tratamento de imagens e outra de grupo-construção da instalação, permitindo
conciliar (de algum modo) visões individuais e coletivas, trabalhar em equipa,
gerindo as competências necessárias à elaboração/concretização de um projecto artístico.
1.2.1 Enquadramento do tema | Retratos de desepero

Segundo o programa da disciplina, pretende-se (...) que os alunos, a par da compreensão sobre o funcionamento da linguagem plástica – elementos estruturais, conceitos, práticas e modos de formar, possam desenvolver um fazer fundamentado, na
perspectiva de um operador plástico cuja intervenção crítica só é eficaz se revelar de
uma consciência simultaneamente histórica e estética.
O ser humano é provido de criatividade e 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. 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.
Sabemos que a arte é vista e sentida de formas diferentes, atribuindo as
manifestações artisticas sentidos muito diversificados. Lowenfeld & Brittain
(1970) ressaltam que a arte:
[...] 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 [...].
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Os projetos artísticos podem revelar muitas coisas, desde o desenvolvimento da capacidade criativa, até a exteriorização dos seus pontos de vista.
Ao realizar qualquer trabalho o aluno deposita ali sua visão de mundo, os
seus desejos e receios, pois para ele a arte é um meio de comunicação, e um
vínculo com o meio que o rodeia.
O projeto “Retratos de Desespero” surge, como forma de reflexão crítica e
visão da atualidade. A arte não vive isolada do mundo.Por isso, entre outros objetivos, procura-se implementar:
· O desenvolvimento de competências de pesquisa, recolha e experimentação de materiais;
· Capacidade de leitura e análise de imagens; Invenção criativa aplicada a trabalhos e projectos;
· Interesse pelos fenómenos de índole artística;
· Formulação de questões pertinentes;
· Envolvimento e capacidade de integração no trabalho individualmente e
em grupo. (ME,2005)
É pretendido, neste exercício reflexivo, despertar no aluno ideias dinâmicas
que o levem a pensar em todas as possibilidades de transmitir uma visão socio-crítica da sociedade em que vivemos, experimentando, explorando, criando e
sugerindo novas comunhões entre teoria e prática artística.
Proporcionar uma visão da criação contemporânea como forma de pensamento
sobre a sociedade, como escreve Elisa Durán diretora geral adjunta da Fundação
Bancária la Caixa, no catálogo da exposição Turbulências, integrada na programação de Lisboa, Capital Ibero-Americana de Cultura 2017, a primeira de produção própria da Fundação Bancária la Caixa em Portugal.
O desenvolvimento desta ideia teve origem na visita de estudo realizada à
exposição de arte contemporânea “Turbulências” e em particular na obra do
autor Thomas Hirschhorn que, na sua vitrine (Figura1) apresenta uma crítica
incisiva sobre a situação politica, social e cultural do mundo contemporâneo (in catálogo Turbulências) que foi da preferência da maior parte dos alunos.
Este projeto visa, intervir criticamente, no âmbito da realização plástica, na
comunidade em que está inserido, o desenvolvimento da sensibilidade e da consciência crítica, mediante a mobilização do aluno para os conteúdos específicos
das diferentes áreas das artes e fortalecer a visão consciente da (atual) realidade social, tendo por base os valores de cada aluno, comunicando através da
imagem e da instalação as (suas) preocupações sociais.
Se a proposta Triangular de Ana Mae Barbosa que engloba vários pontos
de ensino/aprendizagem: leitura da imagem, objeto ou campo de sentido da arte
(análise, interpretação e julgamento), contextualização e prática artística (o fazer),
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Figura 1 ∙ Vitrina Mural (Goya), de 2008, do artista suíço
Thomas Hirschhorn (n. 1957). Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Pormenor da Vitrine: corpos/manequins
deformados, utilizando a palavra Love, como se fosse
uma marca. O fundo é preenchido com fotocpias
de gravuras de Goya. Fonte:própria.

Figura 3 ∙ Da imagem à matriz. Fonte: própria.
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surge aqui como um caminho a seguir; explorar temas da atualidade pode ser
uma forma de acrescentar sentido às manifestações artísticas, criando uma
maior consciência da realidade e do mundo.
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1.2.2 Desenvolvimento do projeto| Retratos de desepero

Materiais:
· Imagem (PB-formato A4
· Papel vegetal A4
· Lápis de carvão ou lapiseira
· Folha de espuma EVA A4- Matriz
· Cartolinas ou papéis de várias cores
· Tesoura ou xi-ato
· Cola
· Tintas de impressão
· Tubos de cartão (rolo de cozinha)
· Cartão (fundo)
· Tinta prateada (spray)
Metodologia e faseamento do projeto ee v faseamento
· Pesquisa e seleção de imagens ;
· Passagem da imagem integral ou parcial através do papel vegetal
para a matriz;
· Tintagem – provas de autor;
· Seleção de impressões;
· Execução/criação do objeto artístico;
· Enquadramento final –local de disseminação;
· Síntese reflexiva sobre o trabalho realizado;
· Avaliação: Auto e heteroavaliação;
· Disseminação-exposição: Semana das Artes (posterior).
A partir de uma placa de espuma EVA (inicialmente pensou-se em linóleo),
o aluno (re)cria a imagem que mais o sensibilizou, oriunda da sua pesquisa sobre a atualidade. Essa matriz (Figura 3) servirá para experimentar uma nova
técnica, a gravura, explorando as suas potencialidades expressivas. Feita a seleção (Figura 4) das imagens impressas, procedeu-se à definição do processo de
construção da instalação. Reunido o conjunto de impressões (Figura 5), oito no
total, a turma irá criar uma instalação que traduza o objetivo pretendido.
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Figura 4 ∙ Primeiras impressões. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Organização e colagem das imagens.
Fonte: própria.
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São diversos os recursos disponíveis para a mediação do processo de ensino/aprendizagem de um projeto de instalação, cada um com suas especificidades de uso e elaboração. A utilização da técnica de gravura permitiu adaptar
soluções e propostas na construção do “objeto” final (Figura 6 e Figura 7).
Por decisão do grupo/turma, optou-se pela utilização de uma moldura (gigante) prateada. Também aqui, o aspeto simbólico ganha especial importância,
a moldura na obra de arte e a cor prata dos objetos (mais) valiosos. Esta contradição na utilização de materiais pobres (como Thomas Hirschhorn utilizou na
sua vitrine) versus qualidade/valor artístico, podem querer questionar as próprias contradições da sociedade.
Esta experiência pretende criar/desenvolver uma visão crítica e partilhada,
dinamizadora de uma consciência (mais) amadurecida.
Afinal, tratam-se de alunos do 12º ano, a concluir um ciclo de estudos (Ensino Secundário).
As opções assumidas contribuirão para a definição da ideia de cada um dos
alunos, identificativo do perfil de cada um enquanto pessoa-artista.
2. Conclusão reflexiva

Este projeto permitiu desenvolver conteúdos diversificados (do projeto à concretização) e intervir artísticamente no espaço escolar, como se pretende nas
finalidades da Arte e da disciplina em particular, nomeadamente:
·
·

·
·

Desenvolver a sensibilidade e a consciência crítica, mediante a mobilização do
aluno para os conteúdos específicos das diferentes áreas das Artes Visuais.
Fomentar a capacidade de manipulação sensível e técnica dos materiais, dos suportes e dos instrumentos, visando um melhor entendimento do espaço bidimensional e tridimensional (...)
Incentivar e desenvolver a criatividade, hábitos de pesquisa e métodos de trabalho experimental.
Proporcionar aos alunos o acesso aos fundamentos e pressupostos científicos essenciais que determinam grande parte da fenomenologia das artes visuais, desde
o acto criativo em si à perspectiva crítica e de intervenção no âmbito da comunidade.

A interdisciplinariedade inerente ao universo da proposta permitiu um conhecimento mais enriquecido das realidades artísticas e consolidou, de algum
modo, a diversidade na abordagem de “novas” manifestações artísticas ousando novas abordagens.
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Figura 6 ∙ Enquadramento/instalação-uso da palavra
“Sadness”. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Enquadramento/instalação-fragmentos de corpos
em gesso. Fonte: própria.
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A satisfação e admiração, presentes no final da realização do trabalho revelaram, de forma inequívoca, a exequabilidade da proposta.
Cabe ao professor entender, estimular e criar um ambiente que possibilite
observar cada momento/realidade. 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.
Foi uma oportunidade de crescimento para todos, sobretudo no que concerne
à dinâmica de grupo. Da autoavaliação do trabalho fez (igualmente) parte o item
dinâmica de grupo/participação e foi possível consolidar práticas de trabalho em
grupo, de auto e heteroavaliação, proveitosas no crescimento dos alunos e, certamente frutíferas num possível e (cada vez menos longínquo) cenário de trabalho.
De facto, como nos diz Read “A educação realmente deveria ser em prol de
unir conhecimentos e saberes”, que promovam o desenvolvimento artístico,
mas sobretudo, a formação integral do individuo.
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El cómic como herramienta
didáctica, y el/al artista
como agente motivador
en el aula
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En el presente texto se aborda el tema de las metodologías activas y dinamizadoras aplicadas al aprendizaje del arte en la enseñanza básica, implicando al artista en el proceso de enseñanza – aprendizaje como agente externo motivador
que aporta conocimientos profesionales, experiencia del proceso creativo, a la
vez que acompaña y guía el/la docente en la aplicación y uso de medios visuales, como es el cómic, como herramienta didáctica.
Este proyecto de colaboración entre las docentes y artistas las plásticas del
departamento de didácticas especiales de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Vigo con las maestras del CEIP O Carballal de Marín
(Pontevedra, España) tiene como objetivo principal elaborar un cómic biográfico sobre la escritora gallega Fina Casalderrey, madrina de la biblioteca del centro, con el alumnado de quinto de primaria. La metodología empleada se basa
en el trabajo por proyectos que fomenta el aprendizaje colaborativo y la autonomía personal partiendo de los intereses de los/as alumnos/as.
Para llevar a cabo esta tarea se diseña una unidad didáctica titulada “Comiqueando” en la que se vinculan las materias de educación plástica y visual, lengua gallega y matemáticas. En ella se plantean dos tipos de sesiones: sesiones
motivadoras de trabajo con expertas y actividades para la creación del cómic.
En las sesiones con las profesionales se aborda la elaboración de personajes
(rostros, cuerpo, emociones), la creación de los escenarios, la perspectiva y los
planos, la organización y distribución de las viñetas y la incorporación del texto,
en la parte final del proyecto se realiza una sesión sobre conocimientos básicos
para preparar presentaciones audiovisuales en las que se analiza la composición, el tratamiento de imágenes, los textos y la tipografía. En las actividades
para la consecución del proyecto se inicia el proceso de investigación e información cuestionándose qué saben sobre Fina y qué quieren saber, se hacen exposiciones orales y se toman decisiones para así elaborar el guion e iniciar la creación del contenido visual, selección de imágenes y maquetación, finalmente se
diseña una presentación audiovisual.
El trabajo desarrollado se refleja en tres resultados: a nivel curricular en la
elaboración de una unidad didáctica titulada “Comiqueando”; en cuanto a la
transmisión de conocimientos y aprendizaje significativo el cómic se sube a la
página web y se imprime estando disponible en la biblioteca del centro y también se organiza un encuentro con Fina Casalderrey para hacerle entrega de un
ejemplar; y por último, en relación a la transferencia esta iniciativa educativa
fue seleccionada dentro del programa “Piteas” de formación y mentoring para
el desarrollo del talento de la Fundación Barrié participando con siete centros
gallegos en la Feria de Proyectos 2017, dando a los chicos y chicas la oportuni-
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Figura 1 ∙ Maestra posando y alumnado
dibujando distintas posturas. Fuente: propia.
Figura 2 ∙ Dibujando líneas guía para
hacer caras sobre un globo. Fuente: propia.
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dad de convertirse no solo en los protagonistas, sino también en los auténticos
expertos, exponiendo ellos/as mismos/as los productos de sus proyectos.
Como conclusiones destacar la importancia de generar experiencias de participación de artistas en el aula ya que revierte en la motivación del alumnado
durante el proceso y en sus fases de seguimiento. Como artistas y educadoras la
experiencia directa con la escuela es fundamental para poner práctica la teoría
pedagógica y poder desarrollar nuevas líneas de investigación. A través de un
proyecto artístico y desde la experimentación el alumnado aprende a reconocer
las frustraciones propias del proceso creativo, pero también a superar obstáculos y plantear soluciones. Por otro lado, el trabajo en grupo permite desarrollar
habilidades inter-intra personales que se reflejan en soluciones combinadas y reformuladas entre todos/as, así como una repartición de tareas eficaz y eficiente.
Concluyendo, estas experiencias que nacen del interés mutuo por aprender
y enseñar entre colectivos de ámbitos diferentes son las que realmente dejan un
recuerdo, un aprendizaje, despiertan una inquietud en las personas, sea artista,
docente o alumno/a.
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Resumo: A criatividade tem tido pouco enfoco
no ensino público das artes em todo o mundo. O
desenvolvimento de trabalho criativo pode ser
integrado em exercícios que atentem às obrigatoriedades do programa currícular de Desenho
A no ensino secundário. O exercício apresentado
possibilita a relação de conteúdos programáticos
que apelam à expressividade e criatividade, recorrendo à linguagem do artísta plástico Basquiat.
Palavras-chave: criatividade / motivação
/ modelo de ensino / flexibilidade / adaptabilidade.

Abstract: Creativity has had little focus on public

art education around the world. The development
of creative work can be integrated into exercises that
comply with the mandates of the Curriculum Design
A program in secondary education. The presented
exercise allows the relation of programmatic contents that appeal to the expressivity and creativity,
using the language of the plastic artist Basquiat.
Keywords: creativity / motivation / teaching
model / flexibility / adaptability.
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Introdução

Nos tempos que correm a criatividade está muito condicionada pelo modelo de
ensino que temos presente e que é aplicado.
É de elevada importância que se assuma o facto de que todos temos talentos e nos expressarmos de formas diferentes. São essas diferenças que nos
tornam únicos, e pequenos grandes génios, capazes de revolucionar, críticar,
mudar, melhorar, inventar, adaptar e sonhar com algo novo (Robinson, 2006).
A psicologia da educação tem vindo a constatar que o modelo de ensino que
praticamos em Portugal e no mundo, tem sido o potenciador deste bloqueio da
criatividade, isto porque o ensino está construído de forma a penalizar os alunos pelos seus erros, e a demostrar que um estudante que erra assume essa prática caminhando para o fracasso. Este tipo de ideologia remete os alunos para o
medo de falhar e por essa razão, muita das vezes preferem nem tentar ou arriscar fazer, para não correrem o risco de não corresponderem ao que é pedido ou
esperado (Pereira, 2013). A longo prazo podemos prever que estes jovens, um
dia enquanto adultos, serão pessoas com medo de arriscar, e dessa forma estamos a educar para uma sociedade amedrontada e cidadãos com falta de atitude
e sentido crítico ou de defesa dos seus próprios valores e motivações, contrariamente ao que nos fala o documento “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória” (2017). Com foco nas ciências e nas matemáticas, as humanidades
e especialmente as artes são as últimas a ser considerandas neste modelo de ensino, sendo que desta forma muitos jovens estão desde o ínicio da sua atividade
enquanto estudantes, a ser desviados dos seus interesses e grandes talentos,
em prol de uma unificação que prevelece e que é dada às áreas científicas, prejudicando fortemente o “sonho” e a criatividade que nos é inerente.
O ensino minou a nossa mente de capacidades que no futuro não nos vão servir e é
importante repensar os princípios com os quais educamos as crianças, pois as crianças
são o futuro do amanhã. (Ken Robinson, 2006)

1. Ponto de partida do trabalho

Apresentamos um exercício de desenvolvimento criativo e de expressividade,
que decorreu no âmbito da unidade curricular de Desenho A com duas turmas
de 11ºano do curso científico-humanístico de Artes Visuais, na Escola Secundária de Mem Martins em Sintra. Este exercício não estava inicialmente previsto
no plano anual de atividades, bem como a visita de estudo ao festival de cinema
de Sintra que decorreu em 2017.
A visita convidou os alunos de 10º, 11º, 12º anos de Artes Visuais e do curso
profissional de Design Gráfico, acompanhados pelos professores, à visualiza-

2. Apresentação do trabalho aos alunos

Após a visualização do filme, a professora da disciplina de Desenho A, propos
na aula seguinte aos alunos das duas turmas de artes do 11º ano, que desenvolvessem, paralelamente às aulas, um trabalho criativo relativo ao respetivo filme. Foi pedido a cada aluno para pensar numa temática relacionada com questões sociais que os inquietásse, pois teriam de representar essa crítica social
através de uma recriação em desenho, contudo, utilizando a línguagem plástica
do protagonista do filme.
Apesar de não ser realizado em aula, o trabalho teria o acompanhamento
da professora no decorrer do seu processo, através de conversas e trocas de
impressões com os alunos. Pertendia-se que estes gerissem o seu tempo da
melhor forma, consiliando o trabalho da aula com o trabalho exterior à sala de
aula, despertando-lhes assim mais responsabilidade, e levando-os a criar alguma autonomia e capacidade para desenvolverem trabalhos, sem a presença
habitual de um docente como base de apoio.
3. Desenvolvimento do trabalho

É de conhecimento geral que um professor deve ser flexível e ter uma boa capacidade de adaptação aos obstáculos que surgem inesperadamente (Sousa, 2007).
Observando o decorrer das aulas, apercebemo-nos de que estavam a começar a surgir dificuldades. Foi um exercício lançado para duas turmas, de 11º
ano (11ºAV1 e 11ºAV2). Naturalmente as turmas não são todas iguais e têm, cada
uma, a sua respetiva caracterização. Como tal, existem diferenças bastante
consideráveis nas duas turma em questão. Enquanto que o 11º AV1 é uma turma
mais dinâmica, recetível a diversas e diferentes propostas de trabalho e com
objetivos defenidos, o 11ºAV2 perdeu o seu dinamismo que lhe era característico do ano anterior, devido a problemas de cariz pessoal que interferiram com
definição de objetivos futuros e originaram falta de motivação perante as dificuldades que surgem, reletindo-se nas suas prestações.
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ção do filme “Basquiat” – vida e obra, que foi exibido no dia 23 de Novembro no
auditório Jorge Sampaio, no Centro Cultural Olga Cadaval.
O filme centra-se na vida do artísta e nas questões sociais do seu tempo.
Jean-Michel Basquiat foi um artísta plástico americano bastante revolucionário. Ficou conhecido como o primeiro graffiter na sua cidade natal e classificado
como neo expressionista. Através do graffiti, Basquiat exprime as suas indignações relativamente à sociedade que o rodeia. Consegue criar uma linguagem
plástica muito expressiva, que choca e alerta para os problemas sociais, fazendo
das suas obras puras críticas e chamadas de atenção.
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Ambas as turmas sentiram dificuldades do que toca a encontrar a línguagem plástica do artísta Basquiat, contudo sentiam-se motivados para realizar
o trabalho. Os próprios alunos, ao se aperceberem de que se estavam a perder,
solicitaram a possibilidade de trabalhar, nem que fosse apenas uma aula com o
apoio e orientação da professora.
Os alunos tinham terminado anteriormente um exercício de observação com
o qual o 11º AV2 apresentou cansaço e desmotivação devido às suas caracteristicas atualmente inerentes. No entanto, a inconstância da turma advém não só dos
problemas pessoais como também das suas prestações nas outras disciplinas,
que naturalmente se refletem no desempenho da disciplina de Desenho A.
Atendendo a esta complexa situação de motivação intrínseca, entendemos
que havia necessidade de captar novamente o dinamismo e interesse dos alunos através de um fator externo (Pereira, 2013), conduzindo-os ao sucesso.
Tudo isto fez-nos pensar que realmente seria uma melhor opção acompanhar os alunos durante as aulas no desenvolvimento deste trabalho, fazendo-os
entender o seu propósito, a mais valia que constitui para eles, e a importância
que este revela no contexto de ensino e aprendizagem.
Desta forma pensámos que seria viável repensar o exercício, atendendo
e adaptando-o às necessidades dos alunos (Loureiro 2000, Barros 2007). Por
essa razão, foi reapresentado o exercício em aula. Propos-se que pensássem
cada um num tema de crítica social que gostássem de retratar e recriar. Recorrendo à utilização dos seus smartphones com acesso à internet, os alunos puderam pesquisar as obras do artísta Basquiat, com as quais mais se identificavam,
escolhendo duas para se basear. Nesta primeira aula prática para a realização
deste trabalho projetual, iniciaram-se já alguns estudos no diário gráfico.
Na segunda aula dedicada a este trabalho, os alunos desenvolveram mais
estudos com várias sugestões para a recriação da obra. Todas as ideias com fundamento seriam levadas em consideração, e as técnicas utilizadas poderiam ser
derivadas dos mais diversos materiais de desenho, permitindo assim aos alunos explorá-las ao máximo de forma a dar-lhes total liberdade no que toca à expressão, intenção e criatividade, e a descoberta por eles próprios, das potencialidades dos materiais. Durante o tempo de aula, os alunos tiveram oportunidade de realizar bastantes estudos no diário gráfico, tentando chegar à linguagem
plásica do artísta Basquiat. Esteve patente o acompanhamento da professora
que, projetou em todas as aulas em que decorreu o trabalho, as obras do artísta
e que através de conversa com os alunos, falou sobre a línguagem, expressividade e emoções que Basquiat pertende transmitir. Todavia, apesar deste acompanhamento, reparámos através da continuação dos estudos nos diários gráficos,
que as dificuldades dos alunos persistiam. Desta forma tivemos de voltar a pen-
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sar na melhor maneira de os fazer perceber como é que podiam chegar ao que
era pertendido. Pensámos que seria fulcral que percebecem, primeiramente, o
conteúdo das obras do artísta Jean-Michel Basquiat. Por essa razão foi necessário voltar um pouco atrás, e neste seguimento, dedicou-se a primeira metade de
uma aula de 90 minutos, inteiramente à análise de obras do artísta, recorrendo
para isso, aos equipamentos que a sala oferece, neste caso um computador com
internet e um projetor. Projetaram-se algumas obras de Basquiat e as turmas
(cada uma no horário da sua aula) em conjunto com a professora, puderam analisar a fundo as composições, os elementos, as formas e a sua simplificação, a
disposição das figuras juntamente com a mensagem que pertendiam passar, e
ainda a análise da cor e da expressividade. Esta aula foi de elevada importância,
pois permitiu relacionar assuntos e conteúdos programáticos lecionados em
anos anteriores. Conteúdos como a sintaxe, sentido e materiais e temas destes conteúdos como o ponto e a linha, a simplificação da forma, nivelamento,
acentuação gráfica, composição, mancha, cor, ritmo, pesos visuais entre outros, puderam ser diretamente relacionados com o exercício de representação
e recriação de obras de Basquiat. Criou-se com isto, uma oportunidade para os
alunos desenvolverem o pensamento crítico através da interpretação de obras
de arte, e para praticarem na segunda metade da aula, a aplicação de técnica
mista nos estudos do diário gráfico, utilizando materiais como aguarela, pastéis
a óleo, canetas de feltro, lápis de cor, acrílico e tinta da china, mas sempre com
a liberdade de utilizarem qualquer outro tipo de material que achassem que resultasse positivamente em termos plásticos no trabalho em questão.
Na aula seguinte, notou-se uma atitude diferente e positiva por parte dos
alunos. A aula dedicada exclusivamente à análise e interpretação das obras de
Basquiat, dispertou o entendimento da intenção genuína do artísta ao criá-las.
Desta forma conseguimos que também os alunos sentissem essa vontade de se
expressarem, pondo-se um pouco na pele de Basquiat.
Já entre os estudos no diário gráfico e a passagem para o projeto final, recorrendo sempre durante o desenvolvimento do trabalho, aos smartphones como
um excelente material de apoio, que lhes permitiu fazer pesquisas individuais
consoante as necessidades correspondentes ao trabalho que cada um estaria a
desenvolver.
Apesar do considerável melhoramento, alguns alunos ainda não estavam a
conseguir corresponder a uma recriação com uma crítica social da sua autoria
e com a respetiva representação. Atendendo a este problema, decidimos que
seria benéfico dar a escolher aos alunos fazer uma recriação ou uma reprodução de umas das obras de Jean-Michel Basquiat. Percebemos que no contexto
deste exercício, uma reprodução de uma obra já existente, não iria condicionar
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Figura 1 ∙ Estudo realizado por um aluno no diário gráfico.
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Estudo realizado por um aluno no diário gráfico.
Fonte: própria.

4. Realização do projeto final

Os estudos foram sendo sempre acompanhados em aula, estando sujeitos a
feedback por parte da professora, que aconselha alguns melhoramentos ou que
sugere que se transite para o projeto final.
Tendo sido dada total liberdade para a escolha do suporte, sendo que o básico seria uma folha A3 com uma boa gramagem, os alunos poderiam arriscar
tentar fazer um trabalho mais arrojado. Contudo, apenas dois alunos se aventuraram na utilização de telas para a apresentação do seu trabalho final, enquanto
que os restantes optaram pelo suporte tradicional (Figura 3, Figura 4 e Figura 5).
Tendo em consideração todo o trabalho e processo até chegar aqui, esta fase é
a mais simples, pois apenas implica a passagem das ideias e dos estudos já realizados, para o suporte definitivo escolhido pelos alunos (Figura 6 e Figura 7).
5. Fichas de análise de obras de arte

Considerámos que o desbloquear do exercício, tendo em conta as difiiculdades
encontradas no seu decorrer, aconteceu a partir da aula dedicada à análise de
obras do artísta. Desta forma, depois de finalizado o trabalho, foram distribuidas aos alunos, fichas de análise de obras de arte. A partir destas fichas, os alunos deveriam realizar em casa, a análise da obra do artísta Basquiat, pela qual
se basearam no desenvolvimento do seu trabalho final. As fichas de análise englobam a informação da ficha técnica juntamente com uma impressão da imagem da obra, descrição do tema, elementos, identificação do estilo, emoções
e sentimentos que pretende transmitir, simbologia e a procura de inovação na
obra escolhida (Figura 8 e Figura 9). Desta forma a autonomia de trabalho que
inicialmente falamos, não foi esquecida.
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fortemente a criatividade e a expressividade dos alunos, até porque as próprias
reproduções teriam margem para alterações se o aluno assim o entendesse.
Esta decisão não só acabou por tornar o exercício mais abrangente, dando-lhes
mais liberdade e autonomia para decidirem por si o que fazer, tendo como base
as orientações iniciais, mas também os motivou e despoletou neles o brio e a
perceção de que aprendizagem acontece pela tentativa-erro, valorizando assim
mais o seu esforço e dedicação.
Os resultados nesta fase, foram totalmente diferentes dos estudos realizados inicialmente, notando-se uma progressão clara. As orientações iniciais
mantiveram-se e portanto é válido e requerida a utilização de diversas técnicas
e materiais para chegar ao máximo da expressividade, à semelhança das obras
do artísta (Figura 1 e Figura 2).
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Figura 3 ∙ Trabalho de recriação final de um aluno.
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Trabalho de reprodução final de um aluno.
Fonte: própria.

Figura 5 ∙ Trabalhos finais em tela realizados por dois
alunos Fonte: própria.
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Figura 6 ∙ Desenvolvimento do trabalho em sala de aula.
Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Trabalho final de um aluno em processo.
Fonte: própria.
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Figura 8 ∙ Exemplo de ficha de análise de obra de arte
preenchida por um aluno. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Exemplo de ficha de análise de obra de arte
preenchida por um aluno. Fonte: própria.
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Conclusões

A realização deste trabalho que teve como base a metodologia projetual. Partiu
de um objeto inicial de trabalho, neste caso o filme de um artísta que, curiosamente e de um modo geral não era da preferência dos alunos, e seguiu-se de
um proposta de desenvolvimento para um exercício prático repartido em várias
fases. Estas fases passaram primeiramente pela escolha de uma temática, em
seguida por estudos em desenho, análise de obras de arte, insistindo em mais
estudos, e finalmente a transição para o projeto final concluindo com uma ficha
de análise da obra escolhida como base por cada aluno.
Este exercício de modelo projetual foi desenvolvido com os alunos ocupando
parte do 2º periodo e teve a duração de cerca de 2 semanas, sendo que as turmas
têm uma carga horária de 4 horas e meia semanais na disciplina de Desenho A.
Torna-se interessante perceber que um exercício que não começou da melhor forma para muitos dos alunos (existindo algumas exceções em que alguns
desenvolverem o trabalho do início ao fim sem grandes dificuldades) e que teve
tantos altos e baixos, é capaz de potenciar a motivação dos alunos, sofrendo algumas alterações, adaptando-se. Resultou num trabalho bem sucedido, que fez
despertar a curiosidade e a vontade inquietante de chegar ao final orgulhosos
dos seus trabalhos, mas acima de tudo da própria evolução.
Enquanto profissional e futura profissional da educação, entedemos que é
imprescindível a adaptabilidade e flexibilidade de um professor em relação às
suas turmas e ao modo como se propõem tarefas. É muito importante que haja
uma visão alargada do que é uma turma, de como corresponder às suas necessidades de um modo geral e particular, mas sempre repensando em soluções
viáveis para não deixar que algum aluno desmotive, desista de si próprio e de
lutar pelo seu futuro usufruindo das suas melhores capacidades.

Referências
Barros, J.O. (2007), Psicologia da Educação
2.Ensino – Professor (2ª Edição). Ribeirão
Preto SP: Legis Editora
Loureiro, M.J. (2000). Discurso e compreensão
na sala de aula. Porto: ASA Editora
Robinson, Ken (2006), Do Schools Kill
Creativity, [Consult. 2018-04-20]
Disponível em URL: https://www.ted.com/

talks/ken_robinson_says_schools_kill_
creativity?language=pt
Sousa, Ana Isabel Tudela (2007), A Formação
de Professores de Artes Visuais em
Portugal, FBAUL [Consult. 2018-04-16]
Disponível em URL: http://repositorio.
ul.pt/bitstream/10451/640/1/22344_
ULFBA_TES259.pdf

459

Educação Artística não
formal em públicos adultos

MARGARIDA CALADO*
Artigo completo submetido a 1 de maio de 2018 e aprovado a 9 de maio de 2018

*Portugal, professora. AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e
Estudos em Belas-Artes (CIEBA). Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, 1200-005 Lisboa, Portugal.
E-mail: m.calado@belasartes.ulisboa.pt

Resumo: Pretendemos reflectir sobre o pa-

Abstract: In this paper we reflect about art and

pel da Educação Artística e Patrimonial em
públicos adultos e de terceira idade, quer em
aulas livres quer em visitas de estudo, a partir sobretudo da experiência da Sociedade
Nacional de Belas Artes. Acreditamos que a
Educação Artística de públicos adultos poderá contribuir para uma outra forma de encarar a Educação Artística nos currículos escolares; é uma contribuição para a valorização
do nosso património e indirectamente para
a melhoria das regiões interiores. Além disso, pretendemos reflectir sobre as escolhas
e preocupações de quem decide estudar no
final de uma carreira profissional ou mesmo
acumulando esse estudo com a actividade
profissional. Pretendemos realizar pequenos inquéritos a partir dos quais tiraremos as
nossas conclusões nem sempre consonantes
com as práticas defendidas pelos teóricos.
Palavras chave: Educação Artística e Patrimonial / públicos adultos / aprendizagem ao
longo da vida.

heritage education for adult and older people, either attending free classes of History of Art, either
in cultural learning in monuments and museums,
considering above all our personal experience at
SNBA (National Society of fine Arts). We believe
that art education for adult people should help
to a better way of facing art education in schools,
above all when politic power makes us believe that
maternal language (Portuguese) and Mathematics are the most important subjects. On the other
hand, art education can help to increase the value
of our historical heritage and also to improve the
interior country through tourism. We also wish to
know why people in the end of their professional
careers look for art education, or even try to conciliate after — work courses with their professional
life. So we have made two little inquiries directed
to people attending Art History courses in SNBA
and also people participating in Cultural learning
travelling in group through our country.
Keywords: Heritage and art education / adult
public / life long learning.
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Um tema que consideramos aliado directo da Educação Artística, é o da Educação Patrimonial. Este texto surge a propósito da comemoração de 2018 como
Ano Europeu do Património Cultural. Paradoxalmente, enquanto governos e
instituições procuram mil maneiras de chamar a atenção para a cultura, a forma pouco ou nada interessada ou mesmo de respeito, como os jovens, mesmo
universitários, encaram actualmente o património histórico construído, tem-nos feito reflectir sobre a hipótese de mudar essa situação. Uma recente visita a Coimbra deixou-nos chocada perante a quantidade de escritos (pixagens,
stencil, tags, etc.) que atentam contra o valor histórico da cidade universitária
e do casco histórico de Coimbra. Intervenções políticas, frases que defendem a
mulher, e que até respeitamos, cruzam-se com palavrões, em língua portuguesa
ou inglesa. Não há dúvida que na Cidade Universitária de Lisboa, uma ou outra
frase tímida não tem o impacto negativo que, em Coimbra, sentimos essencialmente como um desrespeito total pela história de uma cidade, da sua universidade e do seu património. Que se passa? Que poderemos fazer para o evitar,
para convencer os jovens que o respeito pelo património é um acto de cidadania.
Guilherme de Oliveira Martins (2018, 11)) afirma que este Ano Europeu pode
e deve constituir-se num desafio às Universidades, às instituições, à sociedade civil e
a todos os europeus para que o património cultural seja considerado como factor de
mobilização em torno da defesa do que é próprio e do que é comum.
Quebraram-se as relações entre velhas e novas gerações, e para os jovens de
hoje tudo o que é passado parece ser indiferente, quer sejam as pessoas, ou o
património. Os avós de hoje já trabalham e não têm disponibilidade para cuidar
dos netos que são confiados aos cuidados de creches e infantários. Por outro
lado, quando reformados, optam por uma vida mais activa, frequentando ginásios, universidades seniores e envolvendo-se nas mais diversas actividades.
Mas parece que em consequência, se cavou mais o fosso entre gerações. Além
disso, é certo que na nova civilização do virtual pouco importa o passado. Citando Guilherme de Oliveira Martins (2018, p.92), a propósito de Umberto Eco,
um dos problemas da civilização da internet é a perda do passado — quando não a
primazia do imediato e do impensado.
Mesmo assim, acreditamos que as experiências que temos na infância são
determinantes para a escolha do nosso percurso e não é indiferente que pais
ou avós levem as crianças a visitar museus ou monumentos, ou a passear ao ar
livre e apreciar a natureza. Curiosamente, o estudo feito parece indicar que em
alguns casos não existirá inter-relação entre o facto de as gerações mais idosas
frequentarem actividades culturais e procurarem despertar os seus jovens familiares para esses aspectos.
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O estudo que fazemos debruça-se sobre aspectos de Educação artística não
formal, em aulas que decorrem na Sociedade Nacional de Belas Artes, em horário pós-laboral, a partir das 18h 30m e abordando temas de História da Arte
europeia e de História da Arte em Portugal. Embora sejam cursos que decorrem numa instituição, consideramo-los não formais porque a frequência é livre
(embora sejam registadas presenças para efeitos de diploma de frequência) e
não existe qualquer forma de avaliação.
Por outro lado, e desde há algum tempo, vimos acompanhando visitas de
estudo que começaram por se dirigir a esses alunos mas se têm expandido a
outras pessoas, nomeadamente por divulgação através da internet. Embora sejam actividades que têm uma componente de lazer e convívio, são devidamente planificadas, são previamente garantidos acessos a museus e monumentos e
são acompanhadas de textos de apoio. Podem durar um dia ou um fim de semana, tendo já havido excepcionalmente algumas experiências mais alargadas.
Como diz Guilherme de Oliveira Martins, … a viagem é um modo de nos enriquecermos mutuamente e de ir ao encontro dos outros e das diferenças culturais.
(2018:9)
Não podemos também ignorar as diversas visitas que temos acompanhado
ao Convento de S. Francisco e que, embora empiricamente, temos verificado
que são procuradas por públicos de terceira idade e alguns mesmo ligados a
universidades seniores.
Ainda duma forma empírica, contactos esporádicos com outros grupos culturais, como «Os amigos dos Castelos», ou os «Amigos do Museu de Arte Antiga»
apontam para uma maioria de elementos da 3ª idade entre os seus membros.
A nossa já longa experiência neste tipo de educação mostra-nos que tem havido um envelhecimento médio daqueles que frequentam os cursos e que inicialmente abrangiam muitas pessoas no activo, o que já não acontece. É claro
que existem razões de ordem económica que têm obrigado as famílias a dispensar o que não é essencial e, por outro lado, também existem muitas pessoas que
dada a acessibilidade de informação disponível na internet acabam por concluir que facilmente, em casa, podem aceder a tudo o que pretendem.
Mas também é verdade que a nossa sociedade erradamente vem desvalorizando as questões da arte e da cultura, esquecendo-se que cultura e economia
estão efectivamente ligadas: Hoje a cultura e as artes estão ameaçadas não por
uma doutrina ou ideologia, mas por um processo económico fechado, sem rosto, sem
alma e sem direcção. (Octávio Paz, cit. por Martins, 2018:78).
A este propósito gostamos de citar Machado de Castro que no seu Discurso
sobre as utilidades do desenho afirmou: Deixo de ponderar as immensas sommas,
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que só a Pintura, Escultura, e Gravatura tem levado para Itália, e França; tanto
pelos Paineis, Estatuas, e Estampas que daquelas Regiões tem sahido para outras,
como pelos innumeraveis Viajantes que a ellas vão, attrahidos das maravilhas destas
Artes; deixando naquelles felices Climas as riquezas que vão tributar ao Desenho. E
não he isto proveitoso áquelles Estados? (1788:10)
A nossa área de trabalho está pois relacionada essencialmente com o que
podemos designar de Educação Patrimonial, dado que não contempla o «fazer
arte», embora algumas pessoas possam igualmente frequentar aulas de Desenho ou Pintura.
No entanto, e seguindo Françoise Choay (2011) não queremos deixar de
chamar a atenção para os perigos que a noção de património inclui, em oposição aos termos anteriormente usados de monumento ou monumento histórico.
Segundo a referida autora, «monumento» é todo o artefacto (…) ou conjunto de
artefactos deliberadamente concebidos e realizados por uma comunidade humana
(. . .) no sentido de fazer lembrar à memória viva, orgânica e afectiva dos seus membros, pessoas, acontecimentos, crenças, ritos ou regras sociais constitutivos da sua
identidade. (2011:16).
Quanto ao «monumento histórico», foi escolhido num corpus de edifícios
pré-existentes, devido ao seu valor para a história (…) e/ou ao seu valor estético.
(2011:18). E a autora explicita que o monumento histórico refere-se a uma construção intelectual, tem um valor abstracto de saber. Por outro lado, na sua relação com
a arte, solicita a sensibilidade estética… (2011:18-19).
A palavra património tem um significado ambíguo pois pode também referir-se aos bens ou propriedades de um indivíduo. Em 1959, André Malraux, quando
foi Ministro da Cultura em França, acrescentou-lhe o adjectivo «cultural» e curiosamente associou-a ao lazer (Choay, 2011:36). O património cultural afastava-se
assim da educação, tal como o conceito de monumento histórico é substituído
pelo de património, situação concretizada a partir de 1972, pela «Convenção para
a protecção do património mundial, cultural e natural» da Unesco.
Sublinhe-se que em Portugal o termo «património» reporta-se à época de
D. João V, que, na sequência da criação da Academia Real de História, em 1720,
no ano seguinte fez publicar um Alvará sobre o Património, o segundo da Europa, como há já alguns anos referimos, dado que a primeira se deve à Suécia,
onde em 1630 foi publicada uma Proclamação Real, criando o ofício de conservador das Antiguidades Nacionais e, em 1666, outra Proclamação Real determinava
a protecção de todos os monumentos históricos (Calado, 1985:2).
Mais tarde, Herculano usa o conceito de monumento histórico, ou mais
precisamente de «monumentos pátrios», quando em 1838-39, invectiva os
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atentados ao património da parte do Liberalismo: É contra o espírito destruidor
desta geração que ora vive, que erguemos a voz: erguê-la-emos a favor dos monumentos, da história, da arte, e da glória nacional que todos os dias vemos desabar
em ruínas. Aceitamos desde já o sorriso dos economistas, dos reformadores, e dos
caiadores do passado; retribuímos-lhes com outro; e encarregamos aos nossos netos
o decidir qual destes dois sorrisos deixou estampada a infâmia nos lábios por onde
passaram (Herculano, 1838/1982:181).
Infelizmente, cremos que os nossos netos não ficarão muito perturbados
com a destruição do nosso património. Como diz Vítor Serrão, a dificuldade
maior está precisamente no facto de a perda de uma consciência social, subvertida por outros interesses de substituição (quase sempre em nome da modernidade
e do progresso) nos tornar impotentes face à ruína inevitável, como se esses valores
artísticos tivessem deixado de funcionar, assim como os arquétipos psicológicos (e
morais) que veiculavam. (2014:29).
Também Guilherme de Oliveira Martins chama a atenção para a importância do papel de Alexandre Herculano na redacção da revista «O Panorama»
entre 1837 e 1839 e de 1842 a 1844, tal como de Almeida Garrett, sobretudo em
«Viagens na minha terra»: O programa era e é simples: não destruir ou deixar
estragar o que existe, restaurar o que tem valor, divulgar, conservar, tornar acessível… (2018:81).
É pois neste contexto — e perante uma escola cada vez mais desligada das
temáticas ligadas à arte, à cultura ou à história — que tentámos avaliar por que
razão os mais velhos ainda valorizam todos estes aspectos e se, de algum modo
os transmitem aos seus herdeiros naturais.
Na verdade a preservação do património implica o desenvolvimento cultural
das populações, a consciencialização do valor do seu património, a ideia de que é
seu, que não constitui um peso morto mas pode continuar a satisfazer muito das
suas necessidades sociais. (Bonifácio & Calado, 1979:23).
E muito recentemente, Guilherme de Oliveira Martins reforça esta ideia:
Quando referimos o património cultural, há a tentação de pensar que falamos de
antigualhas, de coisas do passado, irremediavelmente perdidas num canto recôndito da nossa memória. Puro engano! Referimo-nos à memória viva, seja ela referida
a monumentos, sítios, tradições, seja constituída por acervos de museus, bibliotecas
e arquivos. Mas fundamentalmente tratamos de conhecimentos ou de expressões da
criatividade humana (2018:9).
Sublinhe-se que não temos uma posição «purista» relativamente à protecção ao património. Temos consciência de que nem tudo é possível preservar, e
que o património construído só se mantém porque continua a ser utilizado. Daí
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que talvez seja mais fácil preservar uma igreja do que um conjunto conventual
ou um palácio, por exemplo.
Como já diziam Bonifácio & Calado (1979:24), conservar pode ser também
reutilizar “certos” edifícios, equipamentos ou conjuntos, os quais poderão ser postos
ao serviço dos interesses sociais das populações. Essa utilização pode mesmo ser uma
forma de as interessar pelos “monumentos” e de os proteger, dado que a inutilidade
torna o edifício mais vulnerável.
O Convento de S. Francisco da Cidade é um bom exemplo de como um edifício enorme pôde albergar instituições como a Biblioteca Pública, a Academia
de Belas Artes, a Galeria Nacional de Pintura e depois a Escola e Faculdade de
Belas Artes, a Academia na sua fase moderna e o Museu Nacional de Arte Contemporânea, tal como a polícia ou o Governo Civil, cuja presença não seria tão
desejável num espaço que além de religioso teve sempre importância cultural.
É claro que todas estas instituições obrigaram a alterações no edifício, mas os
seus lugares históricos têm-se mantido e em certos locais ainda caminhamos
indiferentes sobre lajes que escondem sepulturas.
No entanto, como referem Bonifácio & Calado (1979:23), os objectos têm cargas qualitativas distintas. Por isso as razões que nos levam a conservá-los são diferentes: o sentido histórico, o significado cultural, a utilidade social, o valor estético.
Assim os nossos inquéritos (Ver anexos) que se dirigiram a alunos dos cursos de História da Arte da Sociedade Nacional de Belas Artes, num total de 40
pessoas, e aos participantes em visitas de estudo num total de 29 pessoas — a
amostra que foi possível recolher, devido à boa vontade dos que responderam
— levou-nos a concluir, em primeiro lugar, que nos dois casos há uma maioria
da participação feminina:
Aulas na SNBA — 26 mulheres
— 14 homens
Visitas de estudo — 23 mulheres
— 6 homens
Relativamente às idades, a distribuição também mostra uma maioria acima
dos 50 anos, com maior incidência entre os 61 e 70 anos, nos dois casos.
Assim, no que respeita os frequentadores das aulas os resultados foram os
seguintes:
Menos de 30 anos — 1 aluno
30-40 anos — 3 alunos
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41-50 — 6 alunos
51 -60 — 12 alunos
61-70 — 15 alunos
Mais de 70 — 3 alunos

41-50 — 4 pessoas
51-60 — 5 pessoas
61-70 — 13 pessoas
Mais de 70 — 7 pessoas
Outra questão que nos preocupou foi o nível de formação escolar, quer dos
frequentadores das aulas quer dos participantes nas visitas. A SNBA apenas
exige uma formação de base coincidente com o actual 9º ano de escolaridade,
mas esses elementos serão raros. Há casos de alunos que por vezes frequentam
as aulas de Pintura e Desenho procurando melhorar a sua preparação no acesso à universidade (cursos artísticos) mas isso normalmente não se verifica nas
áreas teóricas. No entanto, das pessoas que responderam aos dois inquéritos,
apenas duas possuem apenas o 12º ano de escolaridade, sendo os restantes licenciados e possuindo alguns mestrados e doutoramentos. Dado o nível etário
da maioria dos respondentes, o tipo de licenciaturas que possuem será anterior
à chamada reforma de Bolonha, ou seja, são cursos de 5 anos ou mais, nos casos
de Medicina, Arquitectura ou Engenharia.
Dos frequentadores dos Cursos da SNBA (História da Arte I e II e Temas de
História da Arte em Portugal), constatámos que existem oito professores (de
várias áreas), dos quais quatro aposentados, e oito profissionais ligados a carreiras de economia ou gestão de empresas, embora nem sempre com licenciaturas
nestas áreas; destes também cinco são aposentados.
Os restantes têm formações e ocupações muito diferenciadas, sendo três de
áreas da saúde (Medicina e Farmácia); cinco em áreas de engenharia; três em
áreas artísticas (Arquitectura e Design); e distribuindo-se os restantes por áreas
de Comunicação (2), Administrativos (2), Juristas (2), Tradutores (2) e ainda
com apenas um representante, Sociologia, Bibliotecas, Literatura, Informática,
Jornalismo. Sublinhamos que por vezes não há relação entre a área de licenciatura e a actividade exercida.
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No que respeita às visitas de estudo, não registámos ninguém abaixo dos 40
anos, embora eventualmente possa haver uma pessoa que não respondeu ao
inquérito e que está neste nível etário:
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Quanto aos participantes em visitas de estudo, possuem também na quase
totalidade o grau de licenciados, tendo apenas um o 12º ano como habilitação.
Aqui, dado o nível etário das pessoas, também possuirão licenciaturas anteriores à reforma de Bolonha. A maioria também são professores de diferentes
áreas dos quais seis aposentados; segue-se a área de economia e gestão com
seis representantes, dos quais três igualmente aposentados, e ainda da área da
Saúde, três médicos e uma farmacêutica, sendo dois aposentados. Os restantes
distribuem-se por áreas como bibliotecas, tradução, biotecnologia, um oficial
do exército e apenas uma pessoa de área artística.
Quanto às razões que levam as pessoas a frequentar os cursos, a maioria,
num total de dezoito, responde algo que tem a ver com o aprofundar de conhecimentos, ou ter um conhecimento mais rigoroso, e dezassete falam do interesse, de forma global. Há outros que acrescentam o enquadramento histórico da
arte (4), enquanto um grupo também significativo fala da forma de olhar para
a obra de arte, de a analisar (10). De sublinhar ainda os que falam da ocupação
de tempo livre (6), o que não surpreende, dado o elevado número de pessoas
aposentadas. Ainda quatro alunos referem o aumento da cultura geral e outros
quatro de conhecer melhor Portugal. Duas pessoas apontam a preparação para
seguir cursos artísticos de Desenho ou Pintura, na Sociedade, mas também um,
de preparação para mestrado. Há também pessoas que por algum motivo necessitam, na sua área de ocupação profissional, de melhorar os conhecimentos
de história da arte (3). Também há quem procure os cursos para ter melhores
conhecimentos quando viaja ou quando visita exposições e museus (2). Ainda
o fugir da rotina do trabalho diário, desinteressante (2) é outra razão apontada.
Apenas 3 pessoas referem a qualidade dos cursos e uma, o facto de serem cursos
sem avaliações.
Destacamos ainda outras respostas, pouco usuais, como o aperfeiçoar a
língua portuguesa — acreditamos que a resposta seja de um aluno espanhol -,
preparar a terceira etapa da vida ou acompanhar uma filha que está a estudar
História da Arte na Universidade.
Relativamente às visitas de estudo, a razão fundamental é a melhoria de conhecimentos na área (19 pessoas), mas curiosamente em segundo lugar vem a
oportunidade de convívio com pessoas com os mesmos interesses culturais (11
pessoas). Segue-se naturalmente o ter oportunidade de ver as obras ao vivo (8)
e a de visitar locais que normalmente não estão abertos ao público (5). A qualidade do acompanhamento também é referida: melhores explicações (5) e boa
guia (4). O prazer de viajar, de aprender ou de fazer visitas culturais é referido
por 8 elementos. Também há quem utilize o aprendido no seu próprio trabalho
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de índole artística, ou não (2). Duas pessoas referem a boa organização e uma
apenas a possibilidade de aprender para depois utilizar os conhecimentos em
visitas em família.
Finalmente a última questão colocada tem a ver com o hábito de levar filhos
ou netos (a que algumas pessoas acrescentaram outros familiares, como sobrinhos, sobrinhos netos, amigos) a museus, monumentos ou exposições.
No que respeita aos alunos das aulas de História da Arte, podemos dizer
que neste campo as respostas foram ambíguas, na medida em que duas pessoas
responderam explicitamente que não tinham filhos, e 17 deixaram o campo em
branco, não responderam, provavelmente porque não têm familiares próximos.
Quanto ao hábito de levar filhos e netos a exposições, 20 responderam afirmativamente, mas apenas 12 consideram que as aulas têm contribuído para
isso, 8 entendem que não, até porque alguns já tinham esse hábito antes de frequentarem os cursos.
Relativamente aos que participam em visitas de estudo, mantém-se a ambiguidade na negativa, ou seja, 6 respondem claramente que não têm filhos ou
netos e 10 não respondem, enquanto uma pessoa diz que se tivesse utilizaria,
e outros que levam sobrinhos, sobrinhos netos ou até outros jovens. No que se
refere a respostas afirmativas, ou seja, que levam crianças e jovens a museus,
13 dizem que têm esse hábito e 15 confirmam que as visitas contribuem para
isso, ou seja, há pessoas que não tendo filhos entendem que as visitas seriam
um contributo positivo.
De todas, destacamos uma resposta mais completa: Claro, porque posso explicar tudo de modo muito mais claro, completo e real. Além disso são-me dadas
novas ideias para visitar novos locais de importância cultural que possam agradar e
desenvolver o gosto pela cultura em crianças, adolescentes e pré-adolescentes.
Será portanto de concluir que as pessoas encontram maior relação entre o
fazerem visitas de estudo e depois repetirem-nas acompanhados de familiares,
para melhor lhes poderem explicar, enquanto para os que frequentam os cursos
essa relação não é tão importante.
Reflexões finais:
Temos consciência de que o estudo feito abrange uma minoria e que essa
minoria corresponde a pessoas que se podem considerar de classe média-alta,
com bom nível intelectual e na maioria dos casos com formação universitária.
São no entanto pessoas integráveis no que tradicionalmente se designa de
3ª idade, em que cerca de 50% já se encontram aposentados e procuram nestas
actividades uma realização intelectual e um bem-estar pessoal.
As respostas relativamente ao acompanhamento de filhos ou netos a
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monumentos ou exposições são de certa secura, limitando-se a dizer apenas
sim ou não e a referir vagamente museus e monumentos, exposições, concertos, teatro, ou a enumerar alguns locais de Lisboa onde habitualmente se levam
crianças como o Jardim Zoológico ou o Aquário Vasco da Gama, sendo que só
três dos participantes em visitas de estudo referem efectivamente Museus de
Arte como o de Arte Antiga, o do Chiado ou o Museu da Fundação Gulbenkian,
ou monumentos como os Jerónimos ou a Torre de Belém.
Relativamente aos alunos dos cursos, as respostas revelam a mesma tendência genérica, embora haja a destacar que algumas pessoas levam os jovens
a museus apenas (?) quando viajam (5), havendo uma que menciona concretamente alguns museus internacionais como o Louvre ou o British Museum e a
Tate, além dos nacionais: Arte Antiga, Gulbenkian, Serralves.
Nos dois grupos, são referidos o Museu de Arte Antiga (4), o Museu dos Coches (2), Museu da Gulbenkian (4), Museu do Chiado (2), MAAT (1), CCB (2),
Castelo de S. Jorge (1), Torre de Belém (2), Jerónimos (2), Sé de Lisboa (1), Museu
do Oriente (1), Pavilhão do Conhecimento (1), Museu da Marinha (2), além de
uma pessoa referir monumentos e museus de Sintra e Cascais.
O problema reside efectivamente em atingir aqueles jovens que devido aos
meios familiares em que nasceram e / ou às prioridades do ensino oficial não
têm acesso ao nosso património e acabam por não o respeitar e defender como
um acto de cidadania. No entanto, quem frequenta as universidades, pelo menos em percentagem significativa tem proveniência de famílias como as que
foram objecto dos nossos inquéritos.
A nossa acção nas aulas como nas visitas de estudo é apenas uma gota de
água num oceano, mas preferimos vê-la como uma pedrinha lançada ao lago da
cidadania, cujas ondas se propagam a um número cada vez maior de pessoas.
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Resumo: O Grupo de Pesquisa Educação, Ar-

Abstract: The Education, Arts and Inclusion Re-

tes e Inclusão (GPEAI) foi criado em 2006.
Reúne estudantes, pesquisadores, artistas e
professores da educação básica semanalmente
para estudos e experimentação fotográfica. O
GPEAI utiliza-se de estudo dirigido e da prática
de oficinas de reflexão e criação. Como resultados, amplia-se a compreensão das condições
de trabalho do professor de Arte e das políticas
vigentes, bem como constroem-se práticas expressivas a partir da fotografia, que dialogam
com problemáticas políticas e estéticas.
Palavras chave: Artes Visuais / Grupo Sopro
Coletivo / processo criador.

search Group (GPEAI) was created in 2006 and
brings together students, researchers, artists and
primary and secondary education teachers weekly
for studies and photography experimentation. As
a methodology, the GPEAI employs guided studies
as well as reflection and creation workshops. As a
result, the understanding of the work conditions
of the Art teacher and surrounding policies is expanded, as well as expressive practices based on
photography, which interact with political and
aesthetic issues.
Keywords: Visual Arts / Group Collective Breath
/ Process Creator.

Apresenta-se como tema deste artigo o percurso formativo do Grupo de Pesquisa Educação, Artes e Inclusão. Em sua trajetória, o grupo busca ampliar seus
estudos no campo do materialismo-histórico-dialético, bem como investigar o
processo criador na formação docente. Como metodologia, utiliza-se do formato de grupo de estudos e práticas orientadas.
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Trajetória

O percurso e as experiências de integração junto ao GPEAI vão desde a formação docente aos processos artísticos vivenciados. O grupo atua em parceria
com o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (Life), cujos objetivos são apoiar estudantes de licenciatura em formação, e fomentar projetos
e programas com ações de integração entre universidade e escola. Os limites
da pesquisa sobre Artes no formato acadêmico desafiaram o GPEAI a criar um
grupo artístico constituído dentro da universidade para pensar sobre as relações entre formação, pesquisa e produção artística. Esse grupo foi intitulado
Sopro Coletivo e mais informações sobre ele podem ser acompanhadas em sua
página oficial URL: https://www.facebook.com/soprocoletivoarte/
O GPEAI, nos últimos anos, tem investigado o tema da formação de professores, analisando sistematicamente as matrizes curriculares dos cursos de
licenciatura em Artes Visuais, por meio do Projeto de Pesquisa Observatório da
Formação de Professores no Âmbito do Ensino de Artes: estudos comparados
entre Brasil e Argentina (OFPEA/BRARG). Observou-se, nessa investigação,
uma constante relação entre reformas curriculares e mudanças nas políticas
públicas, o que, nos últimos 30 anos, tem ampliado a proletarização da profissão docente (Silva & Bujan, 2016) e diminuído a capacidade de atuação do
professor como intelectual. Nesse sentido, o conceito de intelectual orgânico,
abordado por Gramsci (1989), resgata a ação dirigente do professor e a sua autonomia de intervenção na realidade.
Buscando ampliar a dimensão da experiência artística na formação de professores, o GPEAI dialoga com o conceito de processo criador, utilizado por
Vazquez (1978), com vistas à compreensão da Arte em seu processo histórico
e coletivo, e que tem na dimensão social também uma problemática criativa e
transfiguradora.
O Sopro Coletivo (Figura 1) dedica-se ao estudo das problemáticas advindas
dos processos artísticos e sua dimensão sócio-histórica, sem que o foco esteja
unicamente no objeto de arte, mas também nas condições em que ele foi produzido e como reverberou no cenário atual.
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Um aspecto de enfrentamento para o grupo diz respeito à produção artística
dos participantes. Esse exercício, para muitos docentes, foi deixado para trás
desde a formação inicial, pois a rotina da profissão cria barreiras para um fazer
artístico sistemático.
A tarefa de colocar-se diante da produção do objeto artístico tem desvelado diferentes percursos e novos modos de aprendizagem do modus operandi
do artista, e, com isso, a prática do educador acaba sendo repensada. Desse
modo, três momentos do grupo em suas ações de pesquisa artística são aqui
demarcados: a exposição “Sensever,” dedicada a grupos com deficiência, realizada entre 2012 e 2014, e relatada por Silva, Guglielmi & Poffo (2014); a exposição “Porque as palavras não conseguiam esvaziar-me” (Figura 2), realizada
em 2016 com o tema mulheres professoras no contexto da Arte; e a exposição
“Biografia(s), Corpo, Pele e Coisas do Mundo,” realizada em 2017 como primeiro resultado de uma produção autoral coletiva e construída no grupo a partir da
fotografia (Figura 3).
2. Contextualizando

No primeiro momento de atuação do GPEAI, a partir de 2006, enfatizou-se,
nos trabalhos desenvolvidos, a pesquisa cujo tema dedicava-se ao estudo da
inclusão sob a perspectiva da educação especial. Posteriormente, ampliou-se a
investigação com vistas ao pensar sobre: (a) a natureza da ação docente e suas
inter-relações com a temática dos povos excluídos (no caso do Brasil, principalmente negros e indígenas); (b) o acesso crítico às tecnologias; e (c) as políticas
públicas e sua reverberação na formação de professores de Artes Visuais nos
cursos de licenciatura.
Vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais e ao Programa
de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC), o GPEAI, desenvolve o projeto OFPEA/BRARG, que envolve universidades do Brasil e Argentina e vem mapeando a oferta de formação de professores nas licenciaturas em Artes Visuais. É nesse contexto que o grupo de estudo depara-se com os desafios encontrados pelos professores no cotidiano de
suas atividades pedagógicas. É o caso das políticas públicas no cenário neoliberal, que têm aprofundado o desgaste da ação do professor nas escolas públicas.
Sem se distanciar dessa problemática, mas também ampliando os trabalhos
para outros aspectos da ação docente, o grupo de pesquisa, em conjunto com
o Sopro Coletivo, tem investido na formação teórico-prática do professor de
Artes, analisando as contradições postas, quais sejam: de um lado, a crítica à
emergência de uma nova tarefa, a de ser artista-professor, tema trabalhado por
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Figura 1 ∙ Encontro do GPAI. Fonte:
Maristela Muller (2016).
Figura 2 ∙ Exposição. Fonte: acervo do Grupo
Sopro Coletivo (2016).
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Silva, Schilichta & Hillsheim (2016); e, de outro, o processo criador envolvido
na práxis do professor de Artes Visuais.
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3. O fomento da prática artística dos professores

As leituras sobre o processo criador em Vazquez (1978) foram o elemento impulsionador da proposição da primeira exposição do grupo de pesquisa articulado com o Sopro Coletivo (Figura 2). Intitulada “Porque as palavras não conseguiam esvaziar-me...” e realizada entre setembro e outubro de 2016, no Museu
da Escola Catarinense, a exposição deu visibilidade à história de um grupo de
mulheres, professoras, artistas e pesquisadoras, assim como ao cotidiano da escola e da prática docente delas, e às representações do passado. Especialmente,
a mostra problematizou o que é ser professora em nossa sociedade, as heranças, o que se guarda na/da memória e o que se deixa do/no passado.
A exposição teve cerca de um ano de preparação, foi subsidiada com um
material educativo (Figura 3) e recebeu, para mediação educativa, estudantes
e professores para atividades de formação.
Durante o segundo semestre de 2016 e início de 2017, o GPEAI desenvolveu
um curso de formação continuada envolvendo a fotografia como forma de expressão articulada à experiência de cada um dos participantes, propondo um olhar
para a produção contemporânea da fotografia. Nesse contexto, a história da fotografia no campo da Arte e a prática fotográfica construíram uma experiência com
o objeto fotografia, permitindo reinterpretar o fazer artístico ligado ao posicionamento político diante do mundo. Ao mesmo tempo em que a fotografia propõe
o olhar para o mundo, sua história e práticas ajudam a desconstruir a confiança
na verdade das imagens, o que parece, ainda assim, manter a sua credibilidade.
Apesar da popularidade da experiência com a fotografia no mundo contemporâneo, os integrantes do GPEAI não possuíam uma homogeneidade em relação à prática autoral e ao conhecimento técnico da fotografia. Nesse sentido, os
pontos de convergência entre o grupo e as práticas fotográficas foram o ensino
de Arte e o interesse de todos pelo estudo da pedagogia histórico-crítica aplicada nesse contexto (Silva & Schilichta, 2016).
Para iniciar o trabalho com o grupo (Figura 4), desenhou-se uma abordagem sobre o desenvolvimento da fotografia no campo da Arte, desconstruindo
a ideia de que esse objeto seria uma forma menor de expressão por estar supostamente ligado a um gesto mecânico. A abordagem foi fundamentada em
Fatorelli (2005), que apresenta uma história em três atos. Para o autor, esses
três momentos são marcados pela presença de três tipos de sujeitos, e cada um
é “[...] um sujeito psicofisiológico, um sujeito da consciência e do inconsciente,

3.1 Processo criativo

Buscando relacionar os estudos e o fazer em fotografia com o universo de interesse dos participantes, além da reflexão sobre alguns conceitos ligados à representação e à produção na fotografia contemporânea, viabilizou-se o contato
com diversos artistas/fotógrafos e suas falas sobre seus trabalhos, na medida
em que o grupo entende a fotografia como uma apropriação do mundo visível
e uma experiência para estabelecer-se uma crítica aos discursos estabelecidos.
Para essa reflexão sobre o discurso da tradição historiográfica positivista,
pautou-se na sétima tese de Walter Benjamim sobre o conceito de história,
considerando-se que o materialista histórico, na medida do possível, afasta-se
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e um sujeito maquínico ou simulado [...]” (Fatorelli, 2005: 2). Assim, eles correspondem a três momentos: segunda metade do século XIX, quando estava
em conta a constituição de imagens em conformidade com o modo de funcionamento do olho humano; entre os anos 1920 e 1950, quando as questões que
faziam diferença passaram a referir-se ao conceito de inconsciente; e a partir da
década de 1980, quando surge a prática fotográfica contemporânea, fortemente dominada pela lógica virtual. Esses momentos foram analisados a partir de
duas tendências que polarizam os debates sobre o fazer fotográfico: o purismo
e o pluralismo.
Tal debate ajudou no entendimento do grupo sobre o universo da fotografia
no campo da Arte, desde os embates dentro do movimento pictorialista, passando pela relação direta da fotografia com as vanguardas do início do século
XX, até o fazer contemporâneo. Nesse processo, constatou-se que a fotografia
sempre conviveu entre expressão, invenção e documento. Compreendeu-se o
processo de criação em fotografia como algo que concilia realidade e ficção,
técnica e linguagem, repertório e encontro, sem a pretensão de afirmá-la como
pura ou híbrida por conta disso.
Hoje, o grupo trabalha com a fotografia como forma de expressão de inúmeras representações e interpretações, num processo sucessivo e eterno de
criação de novas realidades. Nesse sentido, Kossoy (2007:44) entende que o
principal aspecto da expressão fotográfica é o de “[...] realidade moldável em
sua produção, fluida em sua recepção, plena de verdades explícitas e de segredos implícitos.”
No grupo, então, a fotografia passou a ser afirmada não como Arte ou documento simplesmente, mas como Arte, documento e expressão simultaneamente. Foi nesse sentido que se desenvolveram os encontros de estudo. E é sob essa
perspectiva de fotografia que o grupo segue trabalhando.
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dessa transmissão e considera como sua tarefa escovar a história a contrapelo
(Benjamin, 1985).
Ainda sob essa perspectiva, a proposta inicial do grupo foi olhar para o entorno imediato, buscando relacionar os estudos, a postura teórica e o fazer artístico. Naquele período, além do trabalho de pesquisa de cada participante, o
GPEAI desenvolvia em grupo a leitura e o debate do livro “Pós-Modernismo: a
lógica cultural do capitalismo tardio” (Jameson, 1996), o que auxiliou a todos
na compreensão crítica das várias manifestações da cultura contemporânea e
do funcionamento do capital, desmistificando-se seu movimento continuado.
As oficinas desenvolveram-se com proposta de debates e reflexões sobre a
fotografia contemporânea, o processo criativo e a linguagem fotográfica. Através de encontros teóricos e o acompanhamento dos processos criativos dos participantes, e entre teoria e prática, como resultado, o grupo promoveu a exposição “biografia(s): corpo, pele e coisas do mundo” (Figura 5).
Dessa forma, estava iniciado o desenvolvimento de processos pessoais com
a linguagem fotográfica. Chegando-se à imagem, iniciava-se um novo processo, sendo deflagrados nesse movimento outros aspectos relevantes, como as
necessidades técnicas e o pensar sobre as relações entre texto e imagem/imagem e texto, e o aprofundamento do olhar sobre a realidade social.
Conclusão

Analisando-se a pequena trajetória do Grupo de Pesquisa Educação, Artes e
Inclusão, observou-se que os estudos teóricos, aliados à reflexão sobre a Arte,
sobre seus modos de produção e circulação, dão novos sentidos a diferentes
processos de conhecimento sobre a Arte. No entanto, acredita-se aqui que a
qualidade da atuação do professor de Arte não está vinculada unicamente à
sua atuação como artista. As condições materiais de existência exigem demais
do professor. A adequação do espaço escolar e a ampliação das oportunidades
de fruição da Arte para os estudantes também corroboram para o êxito da formação de um pensamento sobre Arte e sobre os seus processos históricos. Um
pensar sobre como foram engendradas as problemáticas da Arte, mais do que
se elaborar um raciocínio raso sobre a biografia dos artistas em si.
O que se almeja com estudos como esse é se chegue a um processo de ensino
de Arte em que professores e estudantes debatam, reflitam e reconheçam juntos a Arte como fenômeno social. Como diria Benjamin (1985), que esses atores
escovem a história a contrapelo, investigando os modos de produção da Arte em
seus diversos momentos para compreender a atualidade e suas contradições.
Assim, atuar como professor e como artista, mais do que um desejo, é uma
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Figura 3 ∙ Fragmento Material Educativo.
Fonte: acervo do GPEAI (2016).
Figura 4 ∙ Reflexões acerca da fotografia. Fonte:
arquivo do GPEAI (2017).

Figura 5 ∙ Exposição. Fonte: acervo
Sopro Coletivo (2017).
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necessidade do sujeito. Mas pode também ser vista nessa dialética a existência
de questões como: uma hierarquização da relação artista-professor; um modismo; ou mesmo uma estratégia de flexibilização da profissão.
Especificamente nos processos criativos, desenvolvidos com os professores
de Arte no GPEAI, concluiu-se que uma câmara fotográfica não é só plástico,
aço ou um objeto, mas a possibilidade de realizar fotografias. E, para além disso, entendeu-se o longo alcance disso hoje, quando estão à disposição de todos
diversos aparelhos, dispositivos, recursos, tecnologias de ponta, discursos de
marketing variados.
Nesse processo, contudo, uma pergunta se faz necessária: que fotografia se
quer fazer?
Mais ainda no ensino da fotografia, ou na fotografia trabalhada no campo da
educação, não se pode ficar satisfeito com a ideia de que o que vale é a possibilidade virtual de criar uma imagem para simplesmente postá-la na rede todos
os dias. Esse fazer deve estar embalado pelo entendimento de que as imagens
podem (e devem) estimular nas pessoas novas necessidades estéticas.
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Resumo: Investigamos um processo experi-

Abstract: We investigated an experimental, dia-

mental, dialógico, como formação de professores de Artes Visuais na contemporaneidade,
fundamentado no Materialismo-histórico e
dialético. A mediação como práxis artística e
arte/educativa são concebidas como processo
criativo, num processo compartilhado do ato
criador, por meio de oficinas teórico-práticas,
na característica da especificidade da arte.
Palavras chave: ato criador / práxis arte/
educativa / formação de professores de artes
visuais.

logical process, such as the formation of teachers
of Visual Arts in contemporary times, based on
Materialism-historical and dialectical. Mediation as artistic and art / educational praxis
are conceived as a creative process, in a process
shared by the creative act, through theoreticalpractical workshops, in the characteristic of the
specificity of art.
Keywords: creative act / art/education praxis /
training of visual arts teachers.

1. Arquivo-Práxis — a processualidade socio-histórica-educativa
da mediação

Durante o período de um ano, ocorreram 16 encontros. Os oito encontros que
se intercalaram as oficinas dispuseram-se a investigar dois livros em articulação com a prática artística: A teoria da alienação em Marx (Mészáros, 2006); e
As ideias estéticas de Marx (Vázquez, 1978). A proposta abordada na atividade,
num fazer oficina-práxis, que ao mesmo tempo atua, media, produz, compartilha as ações reflexivas, foi buscar na relação teórico-prática das proposições, a
análise do conceito de alienação da atividade, como tema de estudo do Grupo e
investigar nesta experiência o trabalho artístico e o trabalho do professor.
O período das oficinas foi de coletas de dados e apresentam na sua íntegra
os relatórios de todos os encontros, configurando-se na pesquisa como registro
(Shah, 2016). O arquivo, como registro, tem protagonismo como documentação
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Desenvolvemos esta proposta de investigação com um grupo de professores,
estudantes e pesquisadores no período de 16 encontros intercalados, oito no
formato oficina e oito no estudo dirigido de textos. Como público alvo participaram os frequentadores do grupo de estudos do Grupo de Pesquisa Educação,
Artes e Inclusão — GPEAI (Figura 1), ou seja, um lugar e um público direcionado
ao estudo e à pesquisa, fundamentando-se no materialismo-histórico e dialético para abordagem da arte e da educação, no contexto social.
As oficinas partiram do exercício de articulação entre teoria e prática como
forma de se desenvolver a formação continuada de professores, investigando
a expansão do conceito de prática artística na contemporaneidade. Da compreensão do ato artístico, no exercício de entendimento desse ato, questionamos quais tensões sócio-filosóficas estão postas em jogo entre arte e realidade,
por exemplo, na arte contemporânea. Uma manifestação considerada foi a necessidade de retirar do objeto a qualidade estética, trazendo-a para a vida. A
arte, nesse entender, encontra-se na própria mediação, pois a passividade do
objeto é transformada pela força intencional do ato do artista, tornando o fazer
da arte — a ação como arte.
Assim, com enfoque na experiência da atividade, pretendemos ampliar e
aprofundar as concepções sobre pesquisa no campo das artes visuais por meio
das oficinas, tomando o ato criador como eixo de conexão e investigação entre
o fazer artístico e o fazer do professor na contemporaneidade, objetivando chegar no contexto do campo educativo e escolar, na prática artístico-pedagógica
do professor.
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do ato, ao ter o tempo como elemento base da prática e do estudo da práxis artística no acontecimento da formação, como fundamento de dados para análise
processual e artística.
Como recurso de narrativa do processo e continuidade do fazer artistico-pedagógico, o Arquivo-práxis (Shah, 2016), nome/conceito que cunhamos nesta pesquisa, são o conteúdo artístico e educativo do registro vivido nas oficinas;
É deste material que enfatizamos o percurso do processo de formação continuada nas artes visuais, vislumbrando o exercício contínuo da práxis arte/educativa. A ênfase é considerar, o Arquivo-práxis, como registro e documentação
do processo, que em referência ao contexto da arte contemporânea, o acontecimento represente também uma instância do ato criador, se desdobrando em
arte, e ao mesmo tempo um material riquíssimo de investigação pedagógica.
Na impossibilidade de contemplá-la por completo aqui, apresentamos a seguir a seqüência das oficinas com seus respectivos títulos; de entre alguns registros visuais (Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6 e Figura 7).
ARQUIVO-PRÁXIS
1.“A atividade e o trabalho — provocando o problema da alienação”
2. “Toalha de mesa, pano de fundo” — o jogo
3. A ontologia social como Investigação Poética
4. A retrospectiva dialogada com o estético da alienação
5. Roda de conversa, compartilhando memórias afetivas
6. Pesquisas poéticas
7. Outros propõem
8. A formação continua
Concebido como acontecimento artístico, as oficinas como ato, buscamos
abarcar a complexidade da arte, na dimensão do ato criador entre os fazeres do
professor, do artista, do público e dos estudantes. Pois, se o ato criador, como
debateremos adiante é constantemente recriado no atividade do consumo, se
faz sempre ativo, mesmo ao lidar com arquivos documentais desse ato. São os
elos dessa relação que dão significado e valor ao acontecimento.
Ao investigar a relação dialética estabelecida entre os elos de significação do
ato artístico, na concepção criadora humana, perseguimos a tensão entre relações de diferenças e semelhanças entre o fazer arte e o ensinar arte.
2. A práxis como critério, a arte como método

Se a necessidade qualifica o valor de uso de um produto ou de um bem, qual
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Figura 1 ∙ Grupo de estudos no encontro
de uma das oficinas. CEART/UDESC, 2016.
Fonte: própria.
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Figura 2 ∙ Arquivo-práxis — Oficina 2: ” “Toalha de mesa, pano de fundo”
— o jogo. Detalhe da toalha feita em jornal posta sobre a mesa, juntamente
com as cartas; na proposta de “jogar as cartas na mesa” cujo objetivo era
tentar “dissecar” a trama histórico-social da atividade produtiva na perspectiva
do trabalho ontológico. A estratégia do jogo foi pensada para que todos
se engajassem na proposição de forma comprometida e ao mesmo tempo
lúdica, criando um novo olhar e abordagem para as questões apresentadas
teoricamente em momento anterior; cada jogador também na tarefa de
construção de um mapa conceitual, de forma a obtermos um dispositivo
de pesquisa e sistematização visual dos conceitos em questão pelo
Grupo. CEART/UDESC, 2016. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Arquivo-práxis — Oficina 2: “Toalha de mesa,
pano de fundo” — o jogo”. Detalhe do mapa conceitual como
resultado do jogo. CEART/UDESC, 2016. Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Arquivo-práxis — Oficina 3: A ontologia social
como Investigação Poética. Esta imagem foi apresentada como
pesquisa poética por uma integrante do grupo, que atua como
mediadora e arte/educadora em um museu de arte; propõe
confrontar o contraste do olhar para essas duas realidades
presentes por meio do questionamento da passividade do olhar
e sua relação com o papel da arte e da instituição de arte com
o público e o social, e o público na relação com arte
ao retratar as realidades humanas tão próximas da experiência
de cada um de nóbanalizadas pelo olhar. CEART/UDESC,
2016. Fonte: própria.
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juízo dá valor às necessidades? Se são as econômicas, é fato, a crescente abstração das necessidades humanas em favor das necessidade de mercado. Nisso
poderíamos pensar no valor que se atribui à arte e ao valor educativo da arte.
O fazer auto-mediador é condição absoluta do ser humano na relação com a
vida, essa relação qualifica a consciência, portanto necessidade de primeira ordem, entretanto, se alienado, qualifica a consciência alienada. Consideramos
isso como questão de investigação de base conceitual de pesquisa para a práxis
arte/educativa.
Na concepção da práxis em Marx (apud Vázquez, 2011), o problema da práxis como atividade transformadora da natureza e da sociedade está em primeiro plano, pois é nela que a filosofia se torna consciência, fundamento teórico e
seu instrumento. Ou seja, para a práxis é necessário a relação dialética entre a
prática, na medida em que a teoria, age como guia da ação moldando a atividade, e seu caráter transformador, revolucionário, se faz na medida em que essa
relação é consciente.
Nosso conceito de investigação dialética, sobre o ato criador consiste justamente na práxis criadora, como lugar “entre” o processo da atividade artística
e educativa que se entre-cruza na atividade prática fundamental criadora do
homem. O caráter essencialmente criador da práxis, é de aglutinar em conjunto
suas formas especificas, política, artística e produtiva, como um ritmo entre a
atividade da consciência e sua realização; no processo criador a dinâmica entre
os lados, objetivo e subjetivo, interior e exterior, se dá de forma imbricada e indissolúvel. É característica do processo criador, da práxis, a imprevisibilidade
do processo e do resultado.
No contexto da história da arte, ao nos presentificar sobre o ato criador, Duchamp (1965) contempla a especificidade do fazer artístico, fazendo-nos considerar dois importantes fatores: os pólos da criação artística. De um lado, está o
artista na intencionalidade do seu ato; do outro, o público que se transformará
na posterioridade, do ato do artista. Essa tensão que se faz nessa relação, nessa
dualidade, ultrapassa-a a um momento e espaço que se localiza “entre” o acontecimento da arte, ou seja, na dialética do trabalho artístico.
Na busca por compreender e situar o caráter da arte, no seu momento histórico, Duchamp faz questão de dizer que, independentemente da adjetivação
que se dê à arte, é arte. E que mais relevante do que isso está o que chama de
“coeficiente artístico” — um mecanismo subjetivo que produz a arte no momento do ato criador. Na intenção é que ocorre a luta pela realização de uma
série de esforços, decisões, experiências e recusas que pode ser consciente ou
não no plano estético.
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Figura 5 ∙ Arquivo-práxis — Oficina 3: A ontologia social como Investigação
Poética. Pesquisa apresentada por outra integrante do grupo. Por meio da fotografia,
apresenta um inventário de imagens em transparências, propondo uma sobreposição
cronológica do tempo para que os elementos agregados ou sucumbidos sejam
revelados ou ocultados pela ação humana, muito mais que a do tempo. O trabalho
recebe o nome de “Muito tempo pouco, pouco tempo muito”. CEART/UDESC, 2016.
Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Arquivo-práxis — Oficina 5: “Roda de conversa, compartilhando
memórias afetivas.” Na imagem apresentada por uma integrante do grupo, no
detalhe, sua pesquisa sobre as fotografias de professoras nas escolas, a posição das
mãos e as histórias das mulheres na educação, os enfrentamentos sociais da mulher
na sociedade. CEART/UDESC, 2016. Fonte: própria.
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Nosso critério, portanto, é a práxis, tanto na arte, quanto na educação, e
principalmente a relação dialética entre ambas na práxis arte/educativa. Uma
práxis que não nega a realidade contraditória e alienada do ser humano na sociedade, pois, como uma atividade histórico-política, entrelaça dialeticamente
no fazer da arte, ação e reflexão, política e filosofia. Portanto, nosso pressuposto
para se conceber uma formação de professores de arte, tem como guia metodológico de investigação, o próprio fazer da arte como lugar da práxis originária, da luta da intencionalidade do ato criador, na especificidade de sua própria
liberdade, na consciência e na experiência individual e coletiva da sociedade.
A fim de que situemos nossos parâmetros de tentativa de análise profunda,
e que transborda da própria arte, recorremos a pensar como lidamos com questões como o espetáculo e a participação (Bishop, 2012). É nítida a evidência de
muitos artistas e projetos que argumentam contra a subjetividade passiva do
capitalismo na contemporaneidade na forma da alienação, trazendo a participação como um projeto importante.
Buscar justificativas da arte para a arte/educação, ou vice-versa, não é o suficiente, mas de pensar sobre a arte, na relação que se constitui na forma da
vida social, da vida em curso, no movimento da chamada virada social/educativa da arte, remexendo os fundamentos dos discursos da arte, compartilhando
técnicas e intenções com outras áreas além das artes. Mas, nos perguntamos o
que se quer dizer por fluxo da vida pela arte, e, ou, pelos discursos que estão se
constituindo na história da arte contemporânea?
O caráter anti-representacional, pode ser uma reação ao estado da mediação bidimensional da produção cultural, como chama Thompson (2012), ou de
reação aos efeitos de alienação do espetáculo, provocados pelo neoliberalismo,
em que artistas, ativistas, cidadãos, e manifestantes estão se dirigindo para métodos de trabalho que permitam o desenvolvimento de relações genuinamente
interpessoais.
No cotidiano no qual pertencemos, imersos na lógica social de produção e
consumo, das tecnologias comunicacionais e tudo mais, contaminam a arte, a
tencionam. O lugar da estética na arte tem se deslocado dinamicamente. Resulta na impressão de que o que faz o motor da arte funcionar, mais do que nunca,
seja a motivação da não estabilidade conceitual e de dormência dos sentidos e
das percepções semânticas que desencadeiam na dialética com o social cotidiano, e do que foi legitimado na narrativa histórica.
A chamada da arte para dentro da própria vida, implica, talvez, numa urgência em buscar o que realmente tem de importância nesse próprio movimento,
de privilegiar na experiência vivida um lugar em que as ações tenham impacto
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Figura 7 ∙ Detalhe da produção coletiva do Grupo, em
uma das oficinas propostas, apresentada na Exposição “Porque
as palavras não conseguiam esvaziar-me…” ocorrida no Museu
da Escola Catarinense, em setembro — outubro de 2016,
Florianópolis — SC. Fonte: própria.

3. Tensões contraditórias — as evidências dos dados

Se relacionarmos as experiências vividas e documentadas pelo Grupo de Estudos na investigação do ato criador na contemporaneidade da chamada virada
social da arte, o que aproxima, como refere-se Helguera (2011), pode-se dizer
que seja a participação. A dicotomia provocada pela pergunta de destacar as
relações de semelhanças e diferenças entre o fazer e o ensinar arte, nos mostra
que a participação tem camadas no engajamento. O princípio que une e complementa é estar na experiência coletiva. Mas isso não se dá obrigatoriamente,
se desenvolve no sentimento de pertencimento. Se aprende, no compartilhamento, no diálogo. É processual no ato criador.
Se retomarmos as características abordadas por Helguera (2011), em relação
à arte na contemporaneidade, podemos estabelecer uma aproximação significativa ao trabalho pedagógico, pois tem como pressuposto considerar o público
alvo para suas proposições. Ou seja, a intencionalidade é um ponto significativo
da atuação do professor frente a demanda de sua atividade.
Ao falar em participação, temos que ponderar o trabalho pedagógico, pois
como sabemos a questão da participação não está garantida com a simples presença dos alunos. A participação só mergulha em camadas profundas por meio
da interação e, isso requer todos ativos no processo. Dessa forma, a aproximação de projetos artísticos com o trabalho pedagógico em comunidades ao considerar seu público nos põe em atenção ao engajamento, a não passividade e à
colaboração. Até porque, é consenso que toda a arte requer participação, pois
implica a presença do espectador, assim como toda a aula também requer um
grupo de alunos.
A questão do tempo é outro ponto muito próximo ao trabalho pedagógico.
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e ressonância. Nesse sentido, nossa escolha para essa investigação é de colocar
em tensão o fazer, da atividade, do ato, da ação, do trabalho, como aspectos fundamentais da mediação humana na relação entre produção e consumo, para
pensar a formação de professores de Artes Visuais e nesse movimento pensar a
ação do professor em suas múltiplas relações.
É de conectar essa ideia, da arte como um metodologia acessível, de especificidade própria, numa dimensão que abarque a práxis criadora como condição
humana, num exercício de liberdade, mas tendo claro que a arte fora da vida
social não transforma a realidade; é que propomos a práxis como critério, pois
é nela que investigamos a dialética entre a arte e a educação, na relação entre
a pesquisa, arte e arte/educação no contexto contemporâneo na formação de
professores, nesta proposta de estudo.
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A ênfase na dedicação e investimento de tempo é necessário para se atingir
qualquer objetivo proposto. Assim, projetos que impliquem o engajamento em
níveis mais profundos, são de longo prazo. Envolvimento social envolve tempo,
não é imediato. O sentido está para além do objeto artístico, ou seja, do fetiche
da arte, assim pode-se dizer.
Considerar o público é fundamental, pois se dá na relação com o outro ou
com o coletivo. Os projetos tem o público implícito, pois surgem desse contexto. Projetos artísticos engajados socialmente tem como uma de suas principais
premissas a crítica ao status exclusivo da arte; que buscam validação institucional, muitas vezes assimilando novos paradigmas desafiados pela própria arte
que surge marginal.
Para entender o engajamento, é necessário compreender a importância
do enfoque dado a conversação, à criatividade do pensamento dialogado que
envolvem esses processos artísticos. Estes situam como referência muitos filósofos e educadores que partem desse pressuposto dialógico como fundamento
pedagógico. Helguera (2011), cita a tradição da educação, por exemplo, na pedagogia de Paulo Freire e o trabalho de outros que consideram o ato de discutir,
debater, um processo de emancipação. Isto é crucial nos projetos da arte contemporânea que se inserem na trama social.
Essa proximidade com a pedagogia crítica denota como a arte nesse entender que pesquisamos, busca nas experiências educativas formas estrátegicas
de como artistas podem lidar com a capacidade de produzir colaborativamente
envolvidos em comunidade. A hierarquia das relações tende a se desfazer e se
horizontalizar, pois nem tudo e todos sabem e, precisam do outro para que o
processo aconteça.
Considerações Finais

O desafio se faz na práxis, pois, como vimos, mora nas relações de alienação
da nossa própria atividade, como na relação de compartilhamento da própria
experiência coletiva, na necessidade de significação do ato criador. No contexto
da produção e consumo das artes mais ainda, pois se dá na superação da relação
de passividade da concepção do objeto artístico perante as relações alienadas
da produção na sociedade capitalista, e na falta de sentido na atividade criadora na vida cotidiana.
O que ousamos chamar de “a práxis como critério, a arte como método”,
dá ênfase à abordagem do materialismo histórico-dialético na arte/educação
como base para concepção crítica da formação do professor, tomando como referente a própria especificidade da arte. A relação dos processos artísticos como
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método para o ato criador e o fazer poético: o lugar do ato criador nas relações
com o social e o pedagógico, como investigação do lugar, cada vez mais próximo,
entre o fazer do artista e o fazer pedagógico, já que sua ânsia contemporânea é
por estar ativa em contexto coletivo, em comunidade. Acreditamos nisso a importância da processualidade como mediação sócio-histórica-educativa, como
acontecimento do ato criador em sua complexidade como integrador do conhecimento artístico e sua relevância no processo educativo na formação humana.
Incorporar o entrecruzamento como fluxo contínuo da consciência sobre a
atividade é necessidade permanente do movimento possível de superação da
falta de sentido humano na atividade criadora. Ou seja, a educação continuada
é constituinte necessário e inseparável da prática significativa e crítica da sua
própria atividade. E quando se refere ao ato criador da arte, constantemente
recriada na atividade de consumo, a significação crítica, pelo que vivemos nesta pesquisa, se dará nos elos entre a intenção, a mediação e a participação que
caracterizado na complexidade do ato criador estará no exercício contínuo de
desatrofiar os sentidos e as relações humanas em sociedade.

494
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

Legislação no Ensino Superior
Artístico, resultados
do Projeto de Investigação
GIRELA, Reflexões sobre
Criação Artística, Formação
e Legislação: algumas
achegas para a Agitação…!
Legislation in Artistic Higher Education, Results
of the Research Project GIRELA, Reflections on
Artistic Creation, Formation and Legislation:
Some fondness for Shaking ...!
CONCEIÇÃO MENDES*
Artigo completo submetido a 2 de abril de 2018 e aprovado a 9 de Maio de 2018

*Portugal, Produtora Cultural. Afiliação: Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Teatro e Cinema,
Departamento de Teatro. Estrada de Benfica 529. 1549-020 Lisboa, Portugal. E-mail: cmendes@estc.ipl.pt

the 2nd edition of the Research, Development, Innovation & Artistic Design Competition (IDI &
CA) of the Lisbon Polytechnic Institute (IPL/2017/
GRCAFL/ESTC) with three vectors of analysis: a)
reflection on the conceptual issues that unite artistic
production , pedagogy and research, in the form of
essays; b) systematic ability to frame, legitimize and
operationalize higher artistic education, translated
into legislation; c) contemporary creation, in the
form of a performative project, with students from
the 1st and 2nd cycle of the ESTC.
Keywords: creation and artistic production /
pedagogy / higher education / legislation.

Considerações iniciais

Esta comunicação demora-se na apresentação do contexto da legislação, tendo
por base a ideia de que o tema é insuficientemente debatido.
A informação legal especificamente adstrita ao ensino superior artístico é
diminuta: o Decreto-Lei n.º 344/90, de 2 de Novembro, que desenvolve os princípios contidos na Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro – Lei de Bases do Sistema
Educativo, apenas dedica ao ensino superior referências que se dirigem à formação de docentes, à tipologia das escolas (do ensino politécnico ou universitário) e ao tipo de diplomas oferecidos.
Existem documentos que, esporadicamente, apontam caminhos à estruturação do ensino superior, muitas vezes nas observações acerca da relação entre o
tecido artístico e as escolas, como o Relatório do Grupo de Trabalho, Ministério da
Educação e Ministério da Cultura (Xavier et al., 2004:41), A Educação Artística e
a Promoção das Artes, na Perspetiva das Políticas Públicas (ME & MC, 1999) ou o
Projeto de Relatório sobre os Estudos Artísticos na União Europeia (Cutchet, 1998).
O pensamento em torno do que é e deve ser o ensino artístico no ensino superior é da máxima importância para todos os agentes implicados: para as instituições de ensino e seus currículos; para a tutela, no sentido de tornar possível
a validação da oferta formativa e para todo o sistema de ensino, considerando a
interdependência entre ciclos de estudo e o necessário repensar do ministério
das artes no ensino básico e secundário à luz das reflexões propostas.
Neste texto, descreve-se o momento que iniciou a separação do ensino superior – e, nele, o ensino artístico – em ensino universitário e politécnico. Depois
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Resumo: Projeto de investigação Girela, financiado no âmbito da 2ª edição do Concurso de Projetos
de Investigação, Desenvolvimento, Inovação
& Criação Artística (IDI&CA) do Instituto
Politécnico de Lisboa (IPL/2017/GRCAFL/
ESTC), com três vetores de análise: a) reflexão em
torno das questões conceptuais que unem produção artística, pedagogia e investigação, na forma
de ensaios; b) capacidade sistemática de enquadrar, legitimar e operacionalizar o ensino superior
artístico, traduzida em legislação; c) criação contemporânea, na forma de um projeto de índole
performativa, com alunos do 1º e 2º ciclo da ESTC.
Palavras-chave: criação e produção artística
/ pedagogia / ensino superior / legislação.
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de questionar a utilidade e justificação da divisão, propõe-se a fundação de uma
universidade ou instituto das artes, autónomo, casa de todas as disciplinas, com
estatuto próprio e possibilidade de responder à criação contemporânea. Aponta-se, ainda, as principais linhas de estruturação de uma possível redação de
legislação para o ensino superior artístico.
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À guisa de introdução, breve exposição do tema

Há muito que se coloca no ensino superior a questão de ser pertinente, ou não,
que o ensino artístico tenha, para defesa da sua identidade e das suas idiossincrasias, legislação própria.
Dentro do universo de toda a legislação que regula o funcionamento do ensino superior, desde a forma como os estabelecimentos de ensino são qualificados e governados, até ao funcionamento dos seus cursos e admissão de alunos,
parece não ter havido, até hoje, uma grande vontade de o poder político individualizar o ensino artístico presumindo-se, no entanto, que o fará, dado que
em 2007, aquando da publicação do Regime Jurídico das Instituições de ensino
superior, RJIES, foi referido, no seu artigo 1.º, ponto 3, que os ensino artístico e
ensino à distância seriam «objecto de legislação especial».
Subentende-se da leitura deste diploma, que o legislador estaria, desde
logo, a trabalhar na referida legislação e que, com alguma brevidade, o funcionamento das instituições de ensino superior dedicadas ao ensino artístico estaria inteiramente regulado.
Assim não aconteceu e, que se saiba, até Janeiro de 2018, momento em que
este artigo está a ser terminado, não houve qualquer alteração desta situação.
Infelizmente, porém, esta atitude tem originado, na nossa opinião, uma
enorme indefinição naquela que seria a incumbência das instituições que deveriam dedicar-se inteiramente ao ensino artístico no ensino superior, permitindo, assim, que instituições sem a mínima aptidão para tal tipo de ensino possam, ao abrigo da falta de uma legislação específica, criar cursos “ditos” artísticos, e invadirem um território de ensino que, dada a sua especificidade, deveria
estar resguardado.
Parece-nos que parte das dificuldades do legislador para a clarificação das
questões relativas ao ensino artístico no ensino superior, advém da natureza binária do ensino superior em Portugal, particularidade essa criada em 1973 pelo
então Ministro da Educação Veiga Simão através da restruturação do ensino,
então denominada de Reforma de Veiga Simão, e que foi continuamente reproduzida, desde então, pela vária legislação lavrada para a regulação do ensino
superior, inclusive pelo RJIES através do seu artigo 3.º.

No ensino superior, um conciso cronograma sobre a dualidade
de modelos no ensino artístico

Realçando alguns dos seus momentos distintos, verifica-se que esta divisão foi
sendo desenhada e decidida, ao longo do tempo, da seguinte maneira:
1 — Nos anos 50 do século passado, aquando da transição de ensino médio
para ensino superior na sequência do reconhecimento dos cursos lecionados
pelas Escolas Superiores de Belas-Artes do Porto e de Lisboa1 como tendo a qualidade necessária para serem considerados como cursos superiores podendo,
assim, estas escolas, conceder aos seus alunos os graus de bacharel e licenciado;
2 — Entre 1971 e 1974, com a reforma dos cursos do Conservatório Nacional
orientada por uma Comissão nomeada pelo Ministro Veiga Simão e liderada
pela Dra. Madalena Perdigão que teve, como principal objetivo, a introdução
de experiências pedagógicas nos domínios da música, teatro e dança, com consequentes alterações nos planos de estudo, programas, métodos e condições de
ensino, exames e acesso aos estudos;
3 — Em 1973, no âmbito da Reforma de Veiga Simão, com a criação do sistema binário de ensino superior e a criação de novas universidades e institutos
politécnicos;
4 — Em 1979, quando o ensino politécnico passou a ser designado como ensino superior politécnico, e foi-lhe dada «dignidade idêntica ao universitário»;
5 — Em 1980, quando a rede de ensino superior politécnico foi constituída
oficialmente, e se tornou numa rede fortemente regionalizada, importante
para o desenvolvimento local dessas regiões, através da formação de técnicos
com uma preparação prática, e em áreas científicas e económicas específicas de
cada região (URBANO, 2011:98);
6 — Em 1983, quando o Conservatório Nacional foi reestruturado, tendo sido
criado, no seu lugar, em Lisboa, várias escolas que abrangiam o ensino artístico
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No que concerne o ensino artístico, a natureza binária do ensino superior,
questão que se traduziu na coexistência de dois modelos de ensino, o universitário e o politécnico, houve a introdução, logo após a transição de ensino médio
para ensino superior, de um fator, de certa forma perverso, que foi a permissão da sua divisão em dois modelos de ensino distintos: um, o universitário, de
longa duração, ao qual se reconheceu que a exigência de formação científica
sólida com competência para o ensino e para a investigação estavam preenchidas, e outro, o politécnico, de curta duração, ao qual se recomendou que deveria concentrar-se, sobretudo, em formações vocacionais e técnicas avançadas,
orientadas para a profissão.
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nos vários subsistemas da educação. No que se refere ao ensino superior, foram
criadas as Escolas Superiores de Música, de Dança, de Teatro e Cinema (a qual
deveria ser estruturada em dois departamentos), e os seus cursos passaram a
conferir o grau de bacharel, sendo considerados, portanto, como cursos de curta duração;
7 — Ainda em 1983 com o reconhecimento como «cursos superiores para
todos os efeitos legais», os cursos lecionados nas Escolas Superiores de Belas-Artes do Porto e de Lisboa;
8 — Em 1985, com a integração, no Instituto Politécnico de Lisboa, das Escolas Superiores de Teatro e Cinema, de Música, e de Dança;
9 — Em 1986, com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo. Foi
com este diploma que foi confirmada, de facto, a construção binária do ensino
superior, tendo sido por ele consagrada, definitivamente, a existência do ensino
politécnico no ensino superior português;
10 — Em 1992, em consequência do reconhecimento da qualidade dos cursos lecionados pelas Escolas Superiores de Belas Artes do Porto e de Lisboa,
foram ambas as Escolas integradas nas Universidades do Porto e de Lisboa,
respetivamente e, a partir daí, denominadas de Faculdade de Belas-Artes da
Universidade do Porto e Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.
Breve abordagem elucidativa a dois temas coexistentes
no ensino superior: ensino artístico, e instituições de ensino
vocacionadas para o ensino artístico

Embora não tendo sido exaustiva, a enumeração destes momentos colocou-nos
perante dois temas que consideramos deverem ser sucintamente abordados
antes de avançarmos para uma qualquer proposta para a mudança do status quo
do regime jurídico das instituições de ensino superior, no que se refere às instituições vocacionadas para o ensino artístico.
O primeiro diz respeito à necessidade de haver uma breve clarificação do
entendimento generalizado sobre o que é ensino artístico no ensino superior, e
da pertinência da existência, ou não, de ensinos artísticos de modelos diferentes, o universitário e o politécnico.
O segundo, por não poder deixar de estar ligado ao primeiro, deverá de
debruçar-se sobre a clarificação do que são instituições de ensino artístico no
ensino superior, e qual o objetivo da sua existência e do seu funcionamento.
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da existência de dois modelos

Relativamente ao primeiro tema, parece-nos ser consensual entre os vários intervenientes, desde o legislador até às instituições de ensino, que a incumbência do ensino artístico no ensino superior deve ser a de formar pessoas capazes
de assumirem, profissionalmente, em diversas áreas artísticas, desde as artes
plásticas ao teatro, passando pela dança, pela música, e pelo cinema, tanto a
criação de projetos artísticos, como a sua concretização.
É nossa opinião, porém, que hoje, no âmbito da prática real nas artes contemporâneas, num mundo tão complexo na sua estrutura civilizacional e cultural, política e social, a noção de autoria e de execução de projetos artísticos deve ser bastante ampliada, i.e., que não podem entender-se como autores e criadores de projetos artísticos só aqueles que são formados para as funções geralmente conotadas com o substantivo autor – aquele que cria por faculdade própria, por exemplo,
cenógrafos, coreógrafos, dramaturgos, encenadores, escultores, pintores, realizadores, etc. – como também não se deve pensar que só os produtores, programadores, agentes e gestores são os únicos profissionais capazes de os concretizar.
Tem-se verificado atualmente, tanto no meio cultural e artístico como no mercado de trabalho em que os seus profissionais se movem, que o perfil dos indivíduos que se dedicam às atividades artísticas, quaisquer que elas sejam, deve ser,
do ponto de vista da sua formação académica e pessoal, o mais amplo possível.
Deste modo, o ensino artístico no ensino superior, quer seja lecionado na
universidade, quer no politécnico, para além de se preocupar em dedicar-se à
formação de profissionais ligados às atividades artísticas fornecendo-lhes unicamente o acesso a matérias tradicionalmente conotadas com esse género de
ensino, deve poder oferecer-lhes a oportunidade de se movimentarem o mais
possível por um sem número de matérias, de raiz vária, desde a astronomia à
zoologia, desde que estas sirvam para enriquecer e completar o desenvolvimento dos seus alunos enquanto autores, criadores ou executores de projetos
artísticos (Mendes, 2016:108).
Por outro lado, devido à [primeira] alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo, a partir de 1997, o ensino superior politécnico passou a conferir os graus de
bacharel e de licenciado. Esta deliberação permitiu, assim, que a distinção entre
o ensino universitário e o ensino politécnico fosse nivelada no que diz respeito
às suas formações de base no que se refere aos diplomas a atribuir. Aliás, com
esta medida – a não ser que cada um deles determinasse com precisão os seus
campos e modos de ação para que a estrutura binária do sistema de ensino, em
termos institucionais, fizesse sentido – a distinção dos dois modelos de ensino,
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com base na duração das suas formações, deixou de ser válida (Urbano, 2011:98).
Ora, em virtude de ter sido reforçada, mais tarde, a paridade da atribuição
de graus académicos por parte das universidades e dos politécnicos na sequência da adaptação do ensino superior português ao Processo de Bolonha – semelhança que não se estendeu à atribuição do grau de doutor, privilégio que continuará a pertencer somente às universidades — pergunta-se:
1 — Fará sentido, então, que o ensino artístico no ensino superior esteja dividido em dois modelos?
2 — Sendo certo que na republicação da Lei de Bases do Sistema Educativo,
através dos pontos 3 e 4 do seu artigo 11, e no Regime Jurídico das Instituições
de Ensino Superior, RJIES, através dos pontos 1 dos seus artigos 6.º e 7., foi deixado claro que a essência dos dois modelos de ensino era diferente, no caso do
ensino artístico no ensino superior, será essa divisão real?
3 — Será que ensino artístico no ensino superior não integra e fomenta já (conjuntamente em ambos os modelos de ensino, numa mescla pedagógica, qualquer
que seja a área artística em que investe a sua atividade de ensino) a «investigação,
a criação do saber, as capacidades de conceção, de inovação e de análise crítica» e «a administração de conhecimentos científicos de índole teórica e prática
orientada para uma constante perspetiva de investigação aplicada e de desenvolvimento, dirigido à compreensão e solução de problemas concretos»?
4 — Ou, ainda, «a criação, a transmissão e difusão da cultura, do saber e da
ciência e tecnologia, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental» e «a transmissão e difusão da cultural
e do saber de natureza profissional»?
A nós, parece-nos que sim!
5 — Afinal, não são os projetos artísticos o exemplo concreto da junção de
todas estas características? Não exigem eles, desde o seu início até ao seu encerramento, que aqueles que neles [e para eles] trabalham possuam todas as capacidades acima expostas, desde a criação à análise crítica, passando pela prática
e pela capacidade de os constituir como promotores de desenvolvimento?
6 — Fará sentido, então, que o ensino artístico no ensino superior esteja dividido em dois modelos?
A nós, parece-nos que não!
E porventura para maior esclarecimento do acima exposto, recomendamos
que o leitor dedique algum tempo a ler, neste livro, os textos elaborados por
alguns dos intervenientes neste projeto de investigação, todos eles originários
de áreas distintas da obra artística.
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explanação sucinta sobre o seu modo de funcionamento

O Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, RJIES, determinou, em
2007, no âmbito da natureza binária do ensino superior português, qual a essência, regime jurídico e funções das instituições autorizadas a lecionar cursos
no ensino superior. Foram designadas como instituições de ensino superior, as
instituições de ensino universitário e as de ensino politécnico.
Foi definido que as primeiras compreendiam as universidades, os institutos
universitários e outras instituições de ensino universitário; que eram instituições de «…alto nível orientadas para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia, através da articulação do estudo, do
ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental.» e que conferiam
«… os graus de licenciado, mestre e doutor».
Foi decretado que as segundas compreendiam os institutos politécnicos e
outras instituições de ensino politécnico; que eram instituições de «… alto nível
orientadas para a criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação
orientada e do desenvolvimento experimental.» e que conferiam «… os graus
de licenciado e de mestre».
O estabelecimento destas regras já vinha de trás, da Lei de Bases do Sistema
Educativo, mas o RJIES, contrariamente ao que foi deliberado anteriormente,
não determinou em que domínios as instituições de ensino politécnico deviam
funcionar mas não deixou de reforçar, como se pode verificar, a natureza binária do ensino superior.
A natureza binária do ensino superior estendeu-se, também, à caracterização do corpo docente, mantendo a sua diferenciação em duas carreiras distintas, regidas por estatutos diferentes, a saber, para o ensino universitário, o estatuto da carreira docente universitária, e para o ensino politécnico, os estatutos
da carreira do pessoal docente do ensino superior politécnico. Estes documentos estabeleceram os princípios gerais pelos quais ambas as carreiras deviam
reger-se, sobretudo os que diziam respeito às categorias do pessoal docente, à
qualificação na base da carreira, ao estatuto reforçado de estabilidade de emprego, tenure, à avaliação e exigência de concurso para mudança de categoria.
No que se refere à qualificação de base na carreira docente universitária, foi
exigido o grau de doutor, e no que diz respeito à qualificação de base na carreira
do pessoal docente do ensino superior politécnico, foi exigido o grau de doutor
ou o título de especialista.
O RJIES definiu, ainda, no que diz respeito às instituições de ensino superior
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públicas, que estas gozavam de autonomia patrimonial, administrativa e financeira e que constituíam suas receitas, entre outras:
a) As dotações orçamentais que lhes fossem atribuídas pelo Estado;
b) As receitas provenientes do pagamento de propinas; das atividades
de investigação e desenvolvimento; da prestação de serviços, emissão de pareceres e venda de publicações e de outros produtos da sua
atividade;
c) Outras previstas na lei.
O mesmo documento deliberou, ainda, que cada instituição de ensino superior
pública devia dispor dos meios humanos necessários ao desempenho das suas atribuições (embora não tivesse restringido a contratação externa de serviços) e que os
limites máximos à contratação de docentes, investigadores e outro pessoal, qualquer que fosse o regime legal aplicável, deviam ser fixados per despacho do ministro
da tutela através da publicação de critérios estabelecidos através de diploma legal.
A fórmula de financiamento público das instituições de ensino superior,
tendo por base o número de alunos de cada instituição, foi estabelecida e publicada em portaria conjunta dos Ministérios das Finanças e da Administração
Pública e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, deu relevância ao nível de
qualificação do pessoal docente das instituições, e atendeu à especificidade das
instituições e das áreas de formação através da consideração de fatores de custos determinados a partir do custo das remunerações médias do pessoal docente e não docente de cada instituição.
Assim, o rácio (ou relações proporcionais) para o financiamento público das
instituições de ensino superior foi estabelecido da seguinte forma:
a) Na área de formação inicial do ensino superior universitário e no que se
refere às artes do espetáculo, 6 alunos por docente Equivalente a Tempo Integral (ETI), e 0,45 não docente por docente ETI;
b) Na área de formação inicial do ensino superior politécnico e no que se
refere às artes do espetáculo e à linguagem gestual, 5 alunos por docente ETI, e
0,45 não docente por docente ETI;
c) Nas áreas de formação avançada do ensino superior universitário, para
Medicina, Medicina Dentária e Música, é 5 alunos por docente ETI, e 0,75 não
docente por docente ETI.
Refira-se que nesta portaria não foi definido, para as artes do espetáculo,
qualquer rácio nas áreas de formação avançada no ensino superior politécnico.
As deliberações desta portaria permanecem, atualmente, em vigor.

de outras (algumas talvez não tão novas) propostas

Foi sendo declarado neste texto, que a natureza binária do ensino superior português, universitário e politécnico, não se coadunava com a essência do ensino
artístico porque era nossa convicção que a divisão que lhe foi sendo imposta
a partir de meados do século passado foi sendo feita através de legislação que
sobrevalorizou, em cada uma das áreas artísticas por ela reguladas, designadamente: a) no caso do ensino politécnico, as suas competências técnicas com
vista à formação de profissionais altamente qualificados que pudessem, rapidamente, ser inseridos no meio profissional, tendo em vista o desenvolvimento das regiões; b) no caso do ensino universitário, foi valorizada, sobretudo, as
suas capacidades de conceptualização e de criação.
Dissemos, também, que os estabelecimentos de ensino superior se dividiam
por universidades, institutos universitários, e institutos politécnicos; que todos
eles tinham uma organização própria em função dos seus objetivos e que o seu funcionamento dependia de fórmulas complexas onde eram pesados, entre outros
fatores, os recursos humanos necessários ao desempenho das suas atribuições.
A visitação a uma antiga proposta

É aqui que se torna útil a visitação a uma antiga proposta para a mudança do
status quo do ensino artístico no ensino superior, uma proposta com mais de 40
anos, protagonizada no início da década de 70 do século passado, pelo então
crítico de artes José Sasportes, em dois artigos escritos em jornais, o primeiro
publicado a 10 de Dezembro de 1970, no Diário Popular, e intitulado de É Urgente e Inevitável a Reforma do Ensino Artístico em Portugal, e o segundo, em 6 de
Maio de 1971, no jornal A Capital (VASQUES, 2007:31-33).
No primeiro artigo, foi mencionada a hipótese de criação de uma “Faculdade das Artes”, onde fossem lecionadas, de forma interdisciplinar, a arquitetura,
a música, o teatro, a pintura, a escultura, o cinema, a dança, as artes gráficas, o
desenho industrial e as comunicações audiovisuais.
No segundo artigo, corroborando a ideia de que era à Universidade que cabia a formação de artistas e intérpretes, José Sasportes voltou a denominar a
escola de ensino superior onde essa aprendizagem poderia ser feita de “Faculdade das Artes”, mas introduziu uma outra ideia, a da criação de um «Instituto
para as Artes-Espectáculo, ou qualquer outra coisa em que fique implícito este
conceito de comunidade de diferentes disciplinas artísticas», cingindo-a, no
entanto, como se pode verificar, às artes do espetáculo (ibidem).
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Partindo de uma visitação, o atrevimento da apresentação
de uma outra proposta

Da visitação a esta antiga proposta retira-se a ideia da junção de ambas as hipóteses, a da criação de “Faculdade das Artes” e de “Instituto para as Artes-Espectáculo”, para a formação de um híbrido, o(s) Instituto(s) para as Artes.
Este(s) poderia(m) ser criado(s) de molde a que lá tanto coubesse o ensino
das belas-artes, com todas as suas variantes, como o ensino das artes do espetáculo, cinema e audiovisuais, com todas as suas variantes, como, ainda, outras disciplinas artísticas que se entendesse serem relevantes para a execução e
fruição da obra artística na arte contemporânea. Afinal, é nossa convicção que a
criatividade alimenta-se, entre outras coisas, da interdisciplinaridade e da convivência entre várias áreas artísticas e que é por isso muito importante para elas
que se mantenham, no seu quotidiano, muito próximas umas das outras e em
centros onde várias matérias sejam lecionadas.
O(s) Instituto(s) para as Artes, com todas as obrigações jurídicas que essa
medida acarretaria, poderiam fazer parte de uma universidade já existente, ou,
caso esta solução fosse muito complicada devido ao processo de adaptação de
instituições universitárias a novas unidades orgânicas, poderia haver uma outra na qual se pudesse prever a sua autonomia de qualquer universidade, como
institutos universitários, com um regime jurídico próprio, onde se previsse que
as regras impostas pelo RJIES para estas instituições de ensino superior pudessem ser alteradas e flexibilizadas de modo a poderem conter, dentro delas, uma
mescla daquilo que foi definido para os ensinos universitário e politécnico, por
exemplo, através da caracterização do seu corpo docente, da sua forma de financiamento, entre outras.
Pergunta-se:
1 — Poderiam estas instituições existir nestes moldes, como instituições sob
a alçada dos ministérios, quaisquer que sejam as suas designações, com a responsabilidade da política relativa ao ensino superior?
Talvez não!
2 — Seria possível, por outro lado, haver um compromisso entre ministérios,
quaisquer que sejam as suas designações, com a responsabilidade das políticas
relativas à cultura e ao ensino superior, para que tivessem a tutela conjunta desta instituição?
Talvez sim!
Parece-nos que esta hipótese, não sendo nova, nunca teve o acolhimento
necessário à sua prossecução. Talvez se pensasse, na época, que a divisão entre responsabilidades e dotações orçamentais entre ministérios fosse muito

Preâmbulo
a) Explicação sobre o conceito de ensino artístico no ensino superior e suas
especificidades;
b) O porquê da sua existência, com uma breve introdução à sua história;
c) Quais as razões e objetivos porque o poder político dedicaria legislação
própria a este tipo de ensino.
Capítulo I
Objeto e âmbito
a) Estabelecimento do regime jurídico das instituições dedicadas ao ensino
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complicada. De qualquer forma, e dependendo do empenho político para a
concretizar, talvez não fosse impossível de a realizar.
3 — E porque não, tal como outros países da Europa o fazem, o acolhimento
destes institutos fosse feito pelo ministério ao qual caberia a responsabilidade
das políticas da cultura?
Esta solução seria fácil? Claro que não!
Em Portugal nunca houve, parece-nos, esta prática, a não ser quando num
único ministério se juntaram as áreas da cultura e do ensino, e/ou as áreas da
cultura, do ensino e do desporto. No entanto, cremos que esta resolução daria
oportunidade a que o ensino artístico fosse encarado sem quaisquer equívocos com o respeito e a dignidade que merece e capaz de, como qualquer outro,
investir na formação de cidadãos habilitando-os a viver e a progredir nas suas
vidas pessoais e profissionais de modo a que, enquanto artistas plásticos, criadores, dramaturgos, intérpretes, gestores, produtores, realizadores, pintores,
escultores, professores, ou quaisquer outros ligados à profissão, pudessem dedicar o seu tempo a trabalhar em arte e cultura, e a divulgá-las.
Damos como exemplo de tal procedimento, entre vários outros países da
Europa, a Dinamarca, onde se constata, através de legislação publicada em
dezembro de 2014 sobre a caracterização e funcionamento do ensino superior
artístico, o The Act on Higher Artistic Educational Institutions under the Ministry
of Culture, que é o Ministério da Cultura dinamarquês que detém a tutela do
ensino artístico no ensino superior.
A segunda de duas propostas: um (muito) sumário esboço de uma legislação
adequada ao ensino artístico
Dito isto, qualquer que fosse a modalidade escolhida para o organismo que
tutelasse o ensino artístico no ensino superior, o diploma legal ao qual este modelo de ensino estivesse sujeito deveria ser muito claro nos seguintes itens:
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artístico no ensino superior com a regulação da sua tutela, constituição, natureza, denominação, atribuições e organização, funcionamento e competência
dos seus órgãos;
b) Informação sobre a sua missão no ensino superior: quem forma, em que
áreas, e como o faz;
c) Unidades orgânicas e outras instituições dedicadas à investigação: permissão para que as instituições de ensino artístico no ensino superior sejam
compostas por outras, incluindo nelas, centros de investigação (estes, multidisciplinares);
d) Participação na política de ensino e de investigação.
Capítulo II
Requisitos das instituições de ensino artístico no ensino superior
a) Instalações: informação sobre as instalações onde o ensino e a investigação, a haver, deveria realizar-se;
b) Ciclos de estudo: dependendo da natureza das instituições em que o ensino artístico fosse lecionado, informação sobre a natureza dos seus ciclos de
estudos.
Capítulo III
Corpo docente ligado ao ensino e à de investigação
Este deveria ser o adequado para instituições desta natureza. Note-se que
foi colocada a hipótese de que a exigência para a sua qualificação de base para
a inserção na carreira docente fosse, nestes tipo de ensino, mesmo que o mesmo fosse lecionado em institutos universitários, uma mescla da imposição feita para as carreiras para a docência universitária e para a docência no ensino
superior politécnico. Tal deliberação poderia ser extensível ao pessoal ligado à
investigação.
Capítulo IV
Organização e gestão das instituições de ensino artístico
a) As instituições de ensino artístico adotariam o modelo de organização
institucional que considerassem o mais adequado para a concretização da sua
missão. Não poderiam deixar, no entanto, de ter estatutos próprios nos quais
fossem definidos os seus órgãos de governo e gestão, quais as suas funções, a
duração dos seus mandatos e a sua cessação;
b) Neste capítulo poderiam ser previstas as várias formas de financiamento
e a sua gestão.
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Capítulo V
Autonomias
Neste capítulo deveria ser prevista a sua autonomia académica, cultural,
científica e pedagógica, e a disciplinar.
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Conclusão

Frágil na sua conceção e autonomia, o ensino artístico no ensino superior necessita de ser contextualizado, caracterizado e defendido. Foi o que tentámos
fazer ao longo destas páginas.
Reafirmamos aqui que devem ser as escolas artísticas a concretizá-lo!
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Resumo: Pretendem-se dar a conhecer as me-

Abstract: The purpose of this paper is to present

todologias de atuação para a integração e participação dos voluntários de ação educativa e
de técnicos de serviço educativo em museus.
Importa registar como comunicam na mediação entre os conteúdos programáticos dos
serviços museológicos e a sua concretização
junto dos públicos. Os objetivos são os de dar
nota do contributo desta participação nas práticas educativas / pedagógicas não formais, a
par das ações lúdicas e de educação pela arte,
construindo-se um pensamento crítico sobre
as ações criadas no âmbito do voluntariado.
Palavras chave: voluntariado / serviços educativos / visita orientada / públicos.

the methodologies for the integration and participation of the volunteer’s role as a mediator
in a museum within the technicians. As mediators, his role as an intermediary communicator
among the various kinds of publics that seek the
museum as a place of enjoyment and of acting
through culture and art, revealing the patrimonial and artistic valorization of the museum.
The objectives are to notice the contribution of
this participation in the non-formal educational
practices, as well as with the playful ones, constructing a critical thinking about the actions
created in the ambit of volunteering.
Keywords: volunteering / educational services /
guided visit / public.

Introdução

O museu é um espaço vivo que pode oferecer experiências diversificadas a
públicos diferenciados. É um local de experiências várias passíveis de serem
vividas ao nível do coletivo e, de modo muito excecional, ao nível individual.
No espaço museológico há lugar a que cada pessoa estabeleça a sua relação com
uma obra em detrimento de outra e, esse grau de experiência individual e de
livre escolha, é singular e marcante. Tal como é referido na definição de museu publicada pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM) de Portugal, em
março de 2015, o museu é reconhecido como uma instituição permanente sem
fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o património material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente, com fins de educação,
estudo e deleite (ICOM, 2013).
Nesta definição de museu cumpre destacar que o serviço público que lhe
é adstrito desenvolver junto dos públicos, advém dos recursos humanos que
nele trabalham, tornando o museu um local de investigação em que se comunica tudo o que está relacionado com a fruição da obra de arte, e o que dessa
fruição o visitante pode trazer e enriquecer, integrando-a na sua vida quotidiana. Podemos afirmar que existe como que uma descodificação que é feita por
via da visita orientada ou da exposição: é tudo isso que importa fazer entrar na
experiência e no ritmo quotidiano das pessoas.
Serão estas premissas as mais significativas para a experiência do visitante,
e é isso que traz vida ao museu. Na visita mais convivial e em grupo, realizada

1. Ser voluntário: sentido, motivação e significado

Voluntário, adj (lat voluntariu), “feito espontaneamente, por vontade própria,
sem constrangimento ou obrigação”, ainda “ato que deriva da própria vontade”.
Esta é uma de muitas definições do termo voluntário e, talvez, a que melhor define a dedicação dos voluntários do Museu de Aveiro. As metodologias de investigação inerentes ao trabalho colaborativo entre os técnicos e os voluntários são
baseadas na motivação, sendo esta determinante para o envolvimento e continuidade do voluntariado. Vários estudos apontam para este conceito como
tradutor de sentimentos intrínsecos ao ser humano que promovem o sentido
de partilha e de envolvimento em projetos exteriores à sua área profissional.
Retiramos da dissertação de mestrado de Maria João Ribeiro Marques sobre as
motivações para o voluntariado, a seguinte citação:
A motivação é determinante para o envolvimento e continuidade do voluntariado, levando sempre
em conta os valores e princípios que movem o voluntário, isto porque, a motivação advém muito do
nível de envolvimento e participação do voluntário nas tarefas programadas (Marques, 2016:32-3).

A motivação é, ainda, “qualificador de decisão no contexto participativo”
(Serapioni, Lima, 2013:12). Nas palavras de Maria João Marques e de outros
investigadores que estudam as questões da ocupação depois da aposentação
(Hernández, 2010:63-81), a motivação deve ser uma constante desde o início
das atividades voluntárias, facilitando e interiorizando as aprendizagens, os
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por identidade de interesses intergrupais, observamos experiências igualmente
definidoras da potencialidade comunicativa destas instituições culturais. Estas
experiências são, na generalidade, avaliadas pelos indicadores de observação mais comuns e não materializados, decorrentes de pareceres expressivos,
manifestos em sorrisos e em opiniões por vezes registadas no Livro Branco do
Museu de Aveiro. Mas é partindo deste pulsar, que os museus redefinem o seu
papel na sociedade, sendo nos nossos dias crucial termos elementos concretos
acerca do desenvolvimento das audiências (Graham, 2005:3). Consideramos,
nesta abrangência, os públicos presenciais e os online (Gant, 2001:271), ou seja,
os seguidores da programação do museu nas redes sociais, sendo importante
captar para o trabalho de museu alguns agentes privilegiados no setor da mediação como conselheiros, embaixadores de boa vontade, obreiros da cultura e
das artes, das ciências e da filosofia, masters de artes, pedagogos, entre outros,
mas numa relação mais livre. Neste âmbito insere-se o trabalho de voluntariado do qual daremos testemunho.
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compromissos sociais, a elaboração e realização de projetos. A motivação dos
voluntários é desenhada pela aproximação ao corpo técnico do museu, pela literacia visual/artística veiculada pelas coleções e pelo grau de participação que
lhes é dado ocupar nesta dinâmica programática. No caso em estudo, a maioria
dos voluntários são profissionais em situação de aposentação, e a sua motivação advém da sua própria vontade em se manterem ativos e participativos. Às
motivações acresce o ensejo de se apropriarem de novos saberes, pois nem todos atuavam nas áreas pedagógicas e/ou culturais que, na esfera do museu, lhes
é proporcionada. Tendo em conta o pensamento de Rainey, surgem algumas
teorias motivacionais que foram desenvolvidas no sentido de explicar a motivação das pessoas para o exercício de atividades voluntárias em organizações
públicas. Estas têm origem em três premissas: o conceito de autoconfiança, o
modelo de trabalho do setor público e a motivação que enfatiza variáveis tais
como: restrições processuais, conteúdo e compromisso de objetivos (Rainey,
2001:19-20). Sendo a motivação uma constante neste processo de envolvimento dos voluntários nos serviços museológicos, importa estarmos atentos aos
seus estímulos no sentido de promover a sua autoconfiança.
Assim, será por via da visita orientada ou da exposição em contexto museológico que primordialmente se envolvem passando da visão à ação, isto é, introduzindo-os na experiência convivial da visita orientada e, por extensão, introduzindo-os no ritmo quotidiano dos públicos, na sua multiplicidade identitária.
2. Fatores de mudança no processo comunicativo do museu

Os Serviços Educativos (SE) do Museu de Aveiro / Santa Joana dedicam um
programa de atividades e de visitas relacionados com a história do edifício e das
coleções. A brochura ilustrada “À Descoberta do Museu” (Barreto, Quaresma,
Sarnadas, 1993) foi a primeira edição do Museu de Aveiro no âmbito dos SE e
tinha como objetivo fazer um guião lúdico de visita direcionada para públicos
infantojuvenis, estruturado em questões, jogos, ilustrações e quizes. Atualmente procuram-se incluir os recursos e produtos originários de uma nova vaga
tecnológica inspirados numa perspetiva introdutória das TIC (Tecnologias da
Informação e da Comunicação). De acordo com o Instituto para a Informação
Tecnológica Educativa da UNESCO, nas palavras do investigador Alexey Boyko
(Boyko, 2010:2-5) o uso de novas tecnologias nos museus vem desempenhando
um papel ativo na educação pela arte criando um ambiente multimodal e interativo, pleno de estímulos à generalidade dos colaboradores externos, numa
base de atuação não formal e de aprendizagem ao longo da vida, sendo esta
última integrada numa das fortes motivações do voluntariado nos museus.

3. O voluntário: um sujeito ativo no processo comunicativo do museu

Os voluntários desenvolvem no museu, desde 2011, uma panóplia de atividades: a preparação dos guiões das diversas visitas, que aportam contributos
específicos advindos das suas competências profissionais, fazendo uso da experiência comunicativa acumulada; a sistematização dos conceitos inerentes
às coleções e aos espaços museológicos; a definição de tipologias e temas para
cada visita. O entendimento construtivo dos públicos e da mediação artística
e cultural, exige uma perceção assertiva do momento em que os horizontes da
obra e do público se aproximam. É esta aproximação que o voluntário procura
criar junto dos públicos e que, no entendimento de Susana Gomes, responsável
pela programação educativa do CAM — Fundação Calouste Gulbenkian, promove um relacionamento com os públicos muito horizontal. Esta ideia parte da
problematização de uma série de temáticas inerentes às exposições/coleções,
que implicam o diálogo e a troca de ideias com o visitante, “quer se trate de um
visitante conhecedor ou leigo (…) o visitante nunca é concebido como um ser
passivo que chega aqui e faz tábua rasa do que sabe” (Silva, 2010:2).
4. Os voluntários e os profissionais

Somos da opinião que devem ser definidos os objetivos, os perfis, as funções, as
obrigações e os benefícios do trabalho voluntário. De acordo com o Código Deontológico do Conselho Internacional dos Museus (ICOM) revisto na Assem-
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A avaliação crítica que podemos apresentar face às mudanças nos processos
comunicativos do museu mediante a diversidade de públicos, baseia-se em inquéritos de satisfação enviados pela internet, ou preenchidos presencialmente,
após a visita.
Existem avaliações externas acerca dos públicos que frequentam o museu
efetuadas no âmbito da Licenciatura de Turismo, Gestão do Lazer e Recreio,
em Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro; num dos trabalhos académicos desenvolvidos, no caso específico de uma amostra de 171
visitantes para um período do ano escolar de 2016, a motivação principal para
a visita ao museu era a de entretenimento e turismo. Destes, 105 visitantes
captaram imagens e 71 fizeram visita orientada por técnicos e/ou voluntários
em pequenos grupos. O grau de satisfação face às expectativas foi de 8,2 numa
escala de 1 a 10 (1 — muito mau; 10 — muito bom), sendo que um em cada 10
não ficou satisfeito. A perceção da segurança no museu foi avaliada em 8,8 na
mesma escala crescente de valoração, do muito mau para o muito bom; aos suportes de comunicação, a avaliação foi de 7,8.
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bleia Geral realizada em Seul, na Coreia do Sul, em 8 de outubro de 2014, que
define as práticas profissionais e a atuação dos museus e seu pessoal, é invocado no item dos recursos humanos, pontos 1.17 e seguinte, que deve estabelecerse uma política oficial que promova o bom relacionamento entre voluntários e
profissionais de museus (ICOM, 2014). Mais, estes princípios estão contemplados desde 2010 através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2010
de 25 de agosto, que institui em Portugal o Ano Europeu das Atividades de Voluntariado que Promovam uma Cidadania Ativa (AEV, 2011). Esta resolução sai
reforçada no novo projeto de alteração da Lei-Quadro de Museus n.º 47/2004,
de 19 de agosto, artigo 47.º, ponto 3.
5. Acerca da operacionalidade das funções do voluntário

A confiança que o discurso expositivo transmite ao visitante, proporcionando
que este use da sua experiência de vida como suporte/âncora para o entendimento e interação com a obra de arte, é basilar. Nas palavras da técnica Susana
Gomes, esta relação de confiança e de encontro entre o observador e a obra de
arte é entendida como algo peculiar que “investe de poder a quem aqui entra”
(Silva, 2010:3), ou seja, investe de confiança o visitante. Pragmaticamente esta
sensação reverte em visitantes mais regulares, assíduos e ativos, em manifestações de satisfação nas redes sociais e no livro de visitantes.
6. Experiências recentes em contexto museológico

O próprio espaço e as coleções são o manual didático que o museu oferece aos
públicos que, em visitas orientadas em grupo e/ou individuais, permitem fruir
os ambientes na sua diversidade. O percurso museológico e a sua linearidade
na sucessão dos espaços facilitam a condução de grupos e permite a criação de
áreas de interpretação estimulantes, pelo facto da ação acontecer nas salas de
exposição permanente e junto das obras de arte (Figura 1 e Figura 2).
O mosaico de imagens ilustra a diversidade de ações desenvolvidas nas salas de exposições permanentes e temporárias; no exterior, na cerca conventual
e, ainda, em espaços para oficinas de artes plásticas no interior e exterior do
museu (Figura 3 e Figura 4).
A visita-oficina é uma tipologia de visita que tem como orientação um conjunto de matérias primas e objetos criados e adaptados para manuseamento
dos participantes em oficina, desencadeando a produção de novos itens em
materiais diversos (Figura 5 e Figura 6).
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Figura 1 ∙ Visita temática com jogos didáticos na exposição
permanente, 2011. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Visita temática à exposição temporária
de Arte Contemporânea e criação a partir do ver em oficina
de artes, 2012. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Visita-oficina com jogos
didáticos, 2016. Fonte própria.
Figura 4 ∙ Atividades de exterior, 2016.
Fonte própria.

8. Novas propostas de visita orientada e novos parceiros sociais

Numa ideia de atualizar conteúdos e de os inserir no programa atual dos SE,
foram experimentadas duas novas visitas temáticas: Flashback e Refresh — Valores do passado que servem o presente; Telhados que crescem.... Vazios que
aparecem. Estas visitas resultaram especificamente da colaboração entre a Direção Regional de Cultura do Centro e a Fundação Calouste Gulbenkian, do
Programa de Mobilidade de Educadores, biénio de 2014 e 2015. Destacamos o
significado de monumento dentro de um monumento; ligado a esta conceção
introduzimos a noção de tempo, de continuidade, de História, e do que remete
à memória, à lembrança e que se destina, também, ao futuro, como na etimologia de monumento. Noutra dimensão destacamos a cerca conventual ligada ao
exterior do edifício, assumido como espaço intramuros; e, ainda, o espaço ex-
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A visita temática, Viagem pelo Barroco, passa pela observação dos espaços
monumentais e a sensibilização da sua fruição pelos sentidos, introduzindo
a audição de música barroca, sonoridades de órgão de tubos, entre outros artifícios que recriam no imaginário dos participantes o ambiente de uma época,
comunicando a mentalidade sua contemporânea. A metodologia dirige-se para
um modelo de interação baseado em experiências sensitivas estimuladas pelo
acesso a materiais idênticos aos originais. Valoriza-se a noção de tempo histórico como algo estrutural e permanente.
A diversidade das faixas etárias e o seu necessário ajuste é algo que trabalhamos conjuntamente, escolas/técnicos/voluntários, numa plataforma de diálogo permanente. As escolas já planificam as suas atividades em articulação com
os serviços educativos, tendo em conta os tempos do calendário escolar anual.
Assim, para se aprender a ver em modos distintos os objetos artísticos, as
questões de conservação estão inerentes às da perceção visual das peças de
arte, sendo que poderemos privar o observador de uma acuidade visual correta e esteticamente agradável, se o objeto não estiver conservado. Neste jogo
entram em palco as restrições que a preservação e a conservação das matérias
primas de que são feitos os objetos, as obras de arte, nos exigem: os da temperatura, da humidade e da luminosidade, como pilares da conservação das peças…
a par com o cuidado manuseamento de cada item; sensibilizar para o rigor da
gestão das coleções museológicas é outro dos aspetos que tentamos aflorar no
pensamento vivo dos jovens estudantes. A visita, A Viagem pelo Barroco, é o
nosso blockbuster, sendo uma referência do ponto de vista da literacia visual e
da sensibilização para as artes.
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7. Acerca das visitas temáticas — questões de perceção visual
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Figura 5 ∙ Oficina de artes, 2016.
Fonte própria.
Figura 6 ∙ Visita temática com recurso
à envolvente (2015). Fonte: própria.

9. Inter venção dos voluntários na área de conser vação e restauro

De maneira a permitir uma integração rápida e com sucesso dos voluntários,
sem que estes se sentissem perdidos dentro das suas funções, foram explicadas de modo detalhado as funções que iriam desempenhar e as tarefas associadas, tais como o transporte de contentores para o laboratório de conservação e
restauro; marcação dos fragmentos com tinta da China e Paraloid diluído em
acetona; colagem e pré-montagem dos fragmentos; colocação dos materiais em
sacos separados e arrumação dos contentores nos armários de arqueologia (Figura 8 e Figura 9).
O desenvolvimento gradual destas ações, seguidas de vários procedimentos técnicos, são motivadores de uma aprendizagem/formação contínua dos
voluntários.
10. Os voluntários nos Ser viços Educativos
— novas ideias e novos desafios

Serviços Educativos e visitas orientadas, laboratórios de artes e teatralização
de narrativas, jogos e atelieres, internet e facebook, publicações, áudio-guias,
debates e conversas, colóquios, entre outros permitem, em parte, a fidelização
de públicos (Figura 10).
A fidelização dos públicos baseia-se em fatores cognitivos, afetivos, ideológicos e são o reflexo de uma equipa técnica alargada aos seus múltiplos colaboradores, na mediação da comunicação artística no espaço museológico. Um
serviço educativo ativo, privilegiando os públicos escolares e as comunidades,
implica o envolvimento de agentes externos ao museu e, ainda, uma relação de
identidade com o acervo, com públicos preferenciais, com parceiros institucionais e comunitários, e uma forte dinamização de redes (Câmara, 2010:143-155).
É essencial assegurar uma avaliação rigorosa dessa mesma prática educa-
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tramuros que se circunscreve ao espaço da cidade, à paisagem cultural: o convento / a comunidade / o viver com / o convívio / os cheios e os vazios. São os
conceitos construtores do discurso narrativo da visita. Estas noções espaciais e
de convivência estão induzidas no título da visita temática: Telhados que crescem.... Vazios que aparecem (Figura 7).
A maqueta é o timeline da evolução do edifício ao longo do tempo. Este recurso didático foi concebido pela equipa dos SE em articulação com a colaboradora da Fundação Calouste Gulbenkian, Sara Franqueiro, e construído pelo
Assistente Técnico Mário Santos que, a partir dos alçados, cortes e plantas, reconstruiu o puzzle de construções.
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tiva. Em suma, o desafio é colocar o museu como mediador no território social em que se inscreve, e avaliar o pulsar da vida da comunidade em seu redor
(Silva, 2001).
No museu a mediação efetuada pelos voluntários é baseada no reflexo da sua
identidade profissional sobre o modo de ver e entender a arte junto dos públicos (Tota, 2000). As perspetivas enquadram-se, na atualidade, na possibilidade
de articular recursos digitais interativos com o objetivo de atualizar a linguagem
tornando-a mais apelativa, o que reforça a eficácia do processo comunicativo. Por
isso, a formação contínua nas áreas da multimédia e dos recursos tecnológicos,
das TIC, é hoje em dia uma necessária ferramenta e mais valia que cruza interesses dos professores, dos técnicos de museu e dos voluntários, para que em conjunto se entendam numa mesma lógica comunicativa (Silva, 2004).
Conclusão

No que concerne ao voluntariado, a questão que se mantém atual reside, na sua
essência, no criar de condições para o seu acolhimento em contexto formativo,
sendo que a sua presença na instituição que o acolhe deve ser entendida como
uma mais-valia para o global das funções museológicas, e não como alguém
que vai substituir elementos de um corpus técnico já instituído e que, por razões
práticas e conjunturais, se encontra cada vez mais carente de recursos humanos
e materiais. Esta peculiar questão é muitas vezes abordada de modo ligeiro e
não deve ser tida como tal. Outras questões pertinentes são as que residem no
grau de motivação que cumpre ser dado aos voluntários para que estes se vejam
enriquecidos nesta experiência e audazes nas suas atitudes e metodologias comunicativas.
O papel do voluntário em colaboração com os profissionais de museu é
fundamental nos serviços prestados à comunidade, pois este modelo de participação permite uma interação mais próxima entre a comunidade e o museu.
O voluntário traz novas vivências profissionais e estímulos que se refletem na
performance do museu e que são uma mais-valia nas funções museológicas desenvolvidas na instituição. Alguns voluntários trazem o conhecimento e a experiência da sua vida profissional, nomeadamente os professores que servem
simultaneamente de colaboradores, de divulgadores das ações, angariadores
de novos públicos e, de alguma forma, contribuem para uma quebra de rotinas
institucionalizadas. A experiência profissional dos voluntários é um refresh de
memórias. Na cultura do digital e das tecnologias ao serviço da comunicação
visual, o fator humano como mediador nesta relação entre o que vemos e o que
nos é aproximado, surge como um elo essencial e mais sensitivo, tornando-se o
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Figura 7 ∙ Maqueta do museu construída por
módulos (2017). Escala de 1:200. Fonte: própria
Figura 8 ∙ Participação dos voluntários na secção
de arqueologia. Marcação de fragmentos
(2011). Fonte: própria
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Figura 9 ∙ Visita temática à botica, com
teatralização (2015). Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Detalhe da marcação de peças
executada por voluntários e técnicos (2011).
Fonte: própria
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voluntário, neste ciclo comunicativo, um agente cultural essencial. É toda esta
facilidade de uso e de acessibilidade às obras de arte que importa fazer entrar
na experiência e no ritmo quotidiano das pessoas e isso traz vida ao museu. Os
voluntários são, sem sombra de dúvida, presenças vivas de um património coletivo identitário, que aos museus cumpre aproveitar e valorizar.

A toda a equipa dos Serviços Educativos que acolheu, integrou e formou os voluntários do Museu de Aveiro/Santa Joana e ao Laboratório de Conservação e
Restauro do museu que num longo período de tempo acolheu este projeto com
grande proximidade, bem como às direções do Museu de Aveiro / Santa Joana,
pela promoção e valorização dos voluntários no contexto museológico.
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Resumo: No cenário contemporâneo o ensino

Abstract: In the contemporary scenario, art edu-

de arte enfrenta amplas barreiras, para tanto,
os objetivos deste estudo são as relações entre
arte/educação, tecnologia e a mediação cultural, o foco principal é demonstrar o potencial
da linguagem da animação e incentivar o seu
uso como instrumento didático, e propiciar aos
professores de Arte autossuficiência no uso das
tecnologias. Para este propósito foi analisada a
metodologia utilizada para a organização do
Projeto Anima Barretos, festival de animação
das escolas estaduais de Barretos e região.
Palavras chave: educação / tecnologia / mediação cultural / animação.

cation faces wide barriers; therefore, the objectives of this study are the relations between art /
education, technology and cultural mediation,
the main focus is to demonstrate the potential
of the language of animation and to encourage
its use as an instrument didactic and provide
Art teachers with self-sufficiency in the use of
technologies. For this purpose, the methodology
used for the organization of the Anima Barretos
Project, animation festival of the state schools
of Barretos and region was analyzed.
Keywords: education / technology / cultural
mediation / animation.
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Projeto Anima Barretos:
Tecnologia, Educação
e Mediação Cultural
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1. Tecnologia e Educação

Hoje, sou feita de uma massa que mistura uma professora de arte, uma formadora de educadores e uma pesquisadora, e acredita em uma formação continuada para professores na qual, o sentimento de “grupo” é fundamental para
que o conhecimento se construa, mas esta consciência necessita de tempo, encontros presenciais, comunicações virtuais e abertura institucional.
Desde 2006, conheci os professores de Arte de Barretos e região, através de
uma autobiografia (um dos métodos utilizados em minha dissertação de mestrado) o grupo foi se solidificando e aprendendo que trocando experiências,
os saberes e estratégias, estavam construindo conhecimento e transformando
suas práticas em sala de aula.
Durante as trocas de experiências surgiram diversas questões, entre elas
como utilizar a tecnologia na sala de aula, especificamente na aula da disciplina Arte? Após esse diagnóstico, e com o propósito de instigar os professores de
Arte a utilizarem as tecnologias na sala de aula e a Linguagem Cinematográfica
da Animação em sala de aula, em 2007 nasce o Projeto Anima Barretos.
As tecnologias, fazem parte da vida dos alunos do século XXI e estes precisam vivenciá-las também na escola (Figura 1). O objetivo desse festival, é demonstrar o potencial da linguagem da animação e incentivar o seu uso como
instrumento didático, ampliando o conhecimento desta linguagem considerada complexa que envolve som, imagens em movimento e a tecnologia. Inserindo conteúdos inéditos a serem trabalhados em sala de aula, visa principalmente o desenvolvimento Cultural e Social dos alunos, sendo esses “[...]
o aspecto da visualidade, que se refere a como nós olhamos o mundo e que
é particularmente relevante para a construção da representação do conhecimento” (Dias, 2013:22).
Na medida que essas relações acontecem, os educandos deixam de ser consumidores passivos de animações para se transformarem em autores e criadores de imagens, no qual o trabalho colaborativo deve ser encorajado com a
utilização das tecnologias digitais nas escolas, pois o mundo contemporâneo
irá requerer essa característica dos Nativos Digitais. John Palfrey e Urs Gasser
dizem que Nativos Digitais são os nascidos depois de 1980 (2011:11).
Hoje, os professores ressaltam que os alunos utilizam softwares e aplicativos diversos para a criação e edição das animações, eles são protagonistas de
suas escolhas. Para que os educandos sejam instigados e questionados, o papel
do professor de Arte na mediação cultural é fundamental, durante o processo
de criação das animações articulando o processo criativo nas animações e as
poéticas pessoais dos alunos.
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Figura 1 ∙ Imagem da animação “História
do Menino Maluquinho”- Aluno Ítalo ConradoProfessora Silvia Ribeiro — E.E. Antônio Olympio —
São Paulo — Anima Barretos 2017. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Capacitação Projeto Anima
Barretos-2007. Fonte: própria.
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Durante todo processo, mas em especial na fase inicial do projeto, ressaltamos a importância do professor propositor e pesquisador, já que, seria necessário ousar e quebrar barreiras para a realização das animações nas escolas, estratégias para uma aprendizagem significativa e nova no âmbito escolar, e como
diz Paulo Freire “Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar
ou anunciar a novidade” (1996:32).
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2. Aventura-desafio

O projeto Anima Barretos nasce como a “novidade” para o ano 2007, realizei
uma Oficina de Animação nos dias 18 e 19 de abril de 2007, para os professores
de Arte da Diretoria de Ensino — Região de Barretos. A oficina tinha por objetivo, possibilitar experiências aos professores de como criar uma animação,
iniciando pelo roteiro, story board, utilizando técnicas diversas, tripés para as
fotos e a edição no Programa Movie Maker (Figura 2).
Ao final da capacitação, os professores assistiram as animações criadas por
eles, e se encantaram com o resultado, percebendo que era um trabalho com
muitos detalhes, não apenas a tecnologia na sala de aula, mas a possibilidade
de expressão do pensamento, através da linguagem da animação, ou seja o projeto Anima Barretos era um grande desafio, mas uma aventura que os professores de Arte de Barretos e região embarcaram. A experiência estética segundo
Irene Tourinho faz com os projetos de arte:
[...] tornam-se projetos de liberdade e emancipação quando se aliam com e se desenrolam através da experiência estética e artística, pois é ela que faz mover nossa sensibilidade sensória, afetiva e imaginativa para projetar transformações, mudanças,
desafios. (Tourinho, 2013:64)

Os professores estavam livres para fazer as devidas adaptações ao projeto
de acordo com a realidade da sua escola ou escolas. O festival Anima Barretos
foi criado, apresentando um formato parecido com o Festival Anima Mundi, organizado por brasileiros e conhecido mundialmente, e pensando nas relações
“entre tecnologia e processo de conhecimento; tecnologia e processo criador”
(Barbosa, 2008:111).
Para a realização do Anima Barretos (Figura 3) foram realizadas adequações
ao regulamento do Anima Mundi, apresento abaixo resumidamente o método
e as fases do festival e suas alterações de 2007 a 2017.
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Figura 3 ∙ Espaço Anima Barretos-2008
Parque do Peãozinho — Barretos
— SP. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Espaço Anima Barretos-2010
Parque do Peãozinho — Barretos
— SP. Fonte: própria.
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Fases do Projeto Anima Barretos
Fase I -Reunião com os professores de Arte das 31 escolas jurisdicionadas
pela Diretoria de Ensino — Região de Barretos, um total de aproximadamente
50 professores, para análise das animações realizadas pelos alunos no ano anterior.
Fase II — Acompanhamento com visitas às escolas para orientações aos professores e alunos com dúvidas técnicas. Criação das animações pelos alunos
sob a orientação dos professores de Arte da Diretoria de Barretos, utilizando as
salas de informática, sala de leitura e outros espaços das escolas, instigando a
pesquisa e o trabalho colaborativo.
Fase III — Inscrição das animações pelas escolas e seleção das animações
inscritas por uma comissão. Organização das animações em cédulas para a votação na urna eletrônica (formato de votação realizado até 2011).
Fase IV — O festival aconteceu: nas edições de 2007 a 2011 no Parque do
Peãozinho — Recinto da Festa do Peão, vitrine de Barretos (Figura 4 e Figura 5),
nesta época a cidade não tinha Cinema ou Teatro que pudesse abarcar a exibição das animações. Em 2012 e 2013 o festival foi realizado nas salas de cinema
do Centerplex no North Shopping Barretos, devido à redução de verbas e encerramento das atividades do Programa “A escola sai da escola” da FDE — Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, nos anos de
2014, 2015, 2016 e 2017 o festival aconteceu somente online com votação pelo
site www.animabarretos.com.br.
Fase V — Apuração dos votos online e Júri Técnico — Divulgação do resultado final.
Fase VI — Premiação para cada categoria no Ensino Fundamental e Médio
(sugestão dos professores).
As animações estão organizadas, por temas: “Livre”, “Prevenção do Câncer
de Mama”, Tema relevante cultural (2017-Anita Malfatti), que instigue a pesquisa para ampliação cultural dos alunos, e “Explorar ideias, questões e temas
artisticamente origina maneiras de produzir significado, pessoal e coletivamente” (Irwin, 2013:29) e também por categorias: Mista, Desenho e Stop Motion, com votação no site www.animabarretos.com.br.
O projeto Anima Barretos é citado no e no Caderno do Professor — Arte do
2º Ensino Médio — 3º Bimestre (2009:21) como exemplo:
Muitos professores já têm oferecido oportunidades para que seus alunos criem desenhos
de animação. Será interessante criar um festival para que esses resultados sejam apresentados. Para isso, é preciso elaborar regulamentos e planejar o próprio festival (...)
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Figura 5 ∙ Cartaz Anima Anita 2008.
Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Imagens da animação “Mamonas
Assassinas” — Desenhos Danilo Pugim- E.E.
José Marcelino de Almeida Severínia — São Paulo
— Anima Barretos 2011. Fonte: própria

532
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

Na cidade de Olímpia — SP, os professores de Arte criaram festivais em suas
escolas: Escola Estadual Dona Anita Costa “Anima Anita”, Escola Estadual
Profª Alzira Tonelli Zaccarelli “Anima Alzira”, Escola Estadual Dr. Wilquem M.
Neves “Anima Wilquem”.
A troca de experiência com os colegas, eram realizadas nas capacitações,
percebo que, as contaminações ocorridas nesses onze anos de festival, a observação e análise técnica das animações do ano anterior, realizadas na Orientação técnica a cada início de ano, fezcom que os docentes percebessem que era
possível fazer algo significativo com seus alunos.
Essas análises fizeram com que professores que já trabalhavam com tecnologia se sentissem contemplados no currículo, mas por outro lado, instigou
outros a se atualizarem e desmistificou o medo da tecnologia ou a possível dúvida que, o professor não seria necessário quando a tecnologia é utilizada, em
concordância com Sogabe e Leote (2011: 14) “As observações de um especialista
podem influenciar as observações de outro, e essas contaminações são necessárias para a ampliação do conhecimento”.
As animações criadas pelos alunos (Figura 6) alinham-se ao Caderno do
Professor — Arte do Ensino Médio do Currículo do Estado de São Paulo, 2º bimestre, o qual ressalta que a
Poética pessoal é o modo singular de comunicar-se pela linguagem da arte. O aprendizado e o desvelar de uma poética pessoal só se dá por meio do fazer que vai acontecendo durante o processo de criação. (São Paulo, 2008:10).

Outra possibilidade do projeto, foi considerar o aluno um cineasta/artista
que deixa sua marca na sua maneira de ver o mundo, as possibilidades de representar e expressar opiniões e olhares a respeito de temas recorrentes na mídia e
ou pesquisados por eles, transformando e ressignificando as imagens por diferentes processos. Os alunos respondem a essas questões positivamente, refletindo sobre aspectos formais, conceituais, técnicos e estéticos.
Quanto à tecnologia, os professores ressaltam que os alunos surpreendem utilizando programas diversos. O aluno Danilo Pugim, criou a animação
“Mamonas Assassinas” e “Gabi Herpes”, explicou sua técnica, faz os desenhos
nos cadernos de desenho, escaneia a imagem, joga no programa Gimp para pintar e finaliza utilizando o programa de edição Pinacle, ele passou por experiências fez testes e procurou o caminho para realizar as suas escolhas, ou seja, a
autoaprendizagem.
A tecnologia é utilizada no Projeto Anima Barretos, através das escolhas que
os alunos precisam fazer durante o processo de criação das animações. Utilizá-

3. Metodologia e Anima Barretos

O Projeto Anima Barretos, sempre foi carregado de subjetividade, poética e
criação, ao longo desses onze anos de festival, aprendi a observar as mudanças
que eram necessárias para que o festival continuasse “vivo”.
Neste percurso de pensar e rever a prática, em um movimento reflexivo com
questionamentos, sempre me senti responsável pelas relações estabelecidas
durante o processo de organização das capacitações e coordenação do festival,
solicitava a colaboração dos docentes quanto às minhas observações e ou sugestão de algum professor, para compreendermos as particularidades do processo que estávamos construindo juntos.
Ao mesmo tempo em que o festival foi acontecendo durante os anos, eu e os
professores fomos vivendo experiências repletas de sentido, nesta construção,
eu e os professores, estavamos abertos a correr riscos, a resistir e existir.
Todas as inquietações desse processo resolvi transformar em uma pesquisa,
reconhecendo que toda bagagem acumulada deve ser transformada em conhecimento, afinal são tantas histórias.
[...] nessa abordagem, a própria pessoa é, simultaneamente, narrador e tema da narrativa, produzindo conhecimento durante o trabalho autobiográfico, através da exploração da narrativa de suas experiências e de seus processos formativos. (Nogueira,
2010:189).

Neste percurso de formação dos professores, alunos, organização do festival, mudanças nas políticas públicas, me vejo no “movimento do vaivém”
(Delory-Momberger, 2014: 299) para fazer essa reconstituição dos fatos, a qual
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-la ou não em determinados momentos, faz parte da técnica a ser empregada,
nesses momentos o professor é um facilitador, apontando as possibilidades de
confecção e edição das animações.
O educador deve ser um facilitador de descobertas, porque os alunos além
de terem uma maior facilidade com as tecnologias querem interagir e colaborar
com a produção do conhecimento dentro da sala de aula.
Ressaltamos principalmente a inversão de papéis proporcionada pelo protagonismo dos alunos: de passivos consumidores de imagens para autores e
criadores de imagens, emergidas das instigantes leituras de imagens em movimento realizadas nas aulas de Arte, criação de storyboard (roteiro) e animação,
contribuindo assim para o letramento e para a alfabetização visual dos alunos
do século XXI.
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requer do pesquisador a interpretação dos escritos, contudo as histórias de vida
resistem a “realidade” ou “ficção”, são histórias “únicas.”
Para investigar as ações realizadas no Projeto Anima Barretos, pretendo
utilizar entre outras metodologias as Narrativas, (Auto)Biografia e História de
Vida. O desafio agora é evocar as lembranças e remexer a gaveta de guardados
para me transformar no “[...] narrador, este sujeito indócil, não se limita ao vivido, perscruta o real tomando-lhe representações e criando — sim, rememorar
é criar — uma nova existência” (Souza & Souza, 2015: 182).
Essa metodologia, poderá abarcar as experiências e desafios vividos na
construção das estratégias e métodos para que o festival Anima Barretos pudesse continuar “vivo”, proporcionando e possibilitando que o trabalho colaborativo, criativo e cultural, desenvolvido dentro das escolas pelos alunos nas escolas
por isso, o “Ensino é a pesquisa realizada em relacionamentos carregados de
significado com os aprendizes” (Irwin, 2008:94).
Irene Tourinho, alerta sobre o caráter provisório das investigações:
[...] a pesquisa, a docência e as experiências estéticas são produtivas nesse sentido —
está ameaçada, e potencializada, pela nossa capacidade de continuar indagando, investigando e criando outras verdades provisórias (Tourinho, 2013: 69).

Os questionamentos, sempre foram fundamentais para que o festival Anima Barretos fosse se transformando a cada ano, e principalmente para a sua
continuidade nas mais variadas formas, tanto na organização, na escola e prossegue nesta pesquisa sobre suas histórias.
Conclusão

Sabendo que, não há caminhos seguros entre tecnologia e educação, os professores de Arte de Barretos e região, estão efetivando o trabalho de “escavador
dos sentidos”, e flexibilização do pensamento, que se dá ampliando o campo
da realidade e o repertório cultural, construindo histórias com seus alunos em
uma aventura-desafio.
O educador com o decorrer dos anos, foi se efetivando como mediador cultural no projeto Anima Barretos potencializando experiências no encontro entre a
arte, cultura e intermediando o processo de construção do conhecimento de seus
alunos, com suas especificidades e repertórios pessoais e culturais singulares, requerem uma ação mediadora com estratégias de acesso à cultura do seu tempo.
Muitos questionamentos surgiram quanto ao trabalho dos professores, dos
alunos e mesmo as mudanças na organização do festival Anima Barretos, im-
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pulsionadas pelo crescimento estético, crítico e técnico dos professores e dos
jovens, mudanças nas políticas públicas, os quais necessitam de aprofundamento nos estudos, mas a principal questão e que não se esgota neste trabalho
é: Como diminuir o abismo entre educação e tecnologia no dia a dia da sala de
aula, e em especial na aula de Arte?
Neste trabalho apresentei os métodos para a organização de um festival de
animação, capacitação e mediação cultural dos professores, e a tecnologia na
sala de aula, demonstrando que existem possibilidades de aulas que abordem
estratégias que provoquem os adolescentes do século XXI.
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Resumo: O presente artigo pretende apre-

Abstract: The present article aims to present

sentar um projeto de trabalho realizado com
crianças do ensino fundamental. Partindo
da escuta aguçada o projeto tem carater interdisciplinar usando o fazer artístico como
base elaboral dos medos, desejos e silêncios
dos envolvidos. O intuito não é sanar os medos de cada um, e sim a partir do seu emergir
revela-los, e vivencia-los. Visando a autonomia e identidade da criança.
Palavras chave: criança / arte / interdisciplinar / projeto.

the work project carried out with children in elementary school. Starting from keen listening,
the project has an interdisciplinary character
using it as an elaborative basis for the fears, desires and silences of those involved. The intention
is not from the fears of each one, but from their
emergence reveals them, and experiences them.
Aiming at the autonomy and identity of the child.
Keywords: child / art / interdisciplinary / design.

1. Inquietudes e Desassossegos na Infância

A socialização de uma criança com outras crianças proporciona o estímulo à
fantasia, permitindo que ela desenvolva a sua criatividade. E a escola ainda é
um ambiente favorável e muitas vezes único para essa prática acontecer. É por
meio da brincadeira, do lúdico, e do faz de conta que ela se depara com sentimentos e desejos. A fantasia pode ser utilizada como uma forma de acessar o
mundo delas, pois a intimidade e a espontaneidade com a brincadeira do faz
de conta leva a criança a uma situação de confiança a qual ela se deixa levar
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O projeto foi elaborado com crianças do terceiro ano do ensino fundamental,
faixa etária de oito a dez anos. Visando a criação da autonomia e identidade
de cada criança envolvida. Com um caráter experimental, objetivando a compreensão de cada um no processo de aprendizagem e criação de relações humanas. Pois a criança somente apreende se tiver confiança naquilo que é proposto
e obviamente lhe trouxer significado. Todo mistério gera curiosidade e esta é a
chama do desejo. Foi realizado em uma escola de ensino fundamental da rede
municipal, localizada no bairro de Interlagos, na cidade de São Paulo.
Como verbalizar e aflorar o medo, como e porque ele se silencia, onde o desejo se intersecta com o medo, como esses fatores influenciam a aprendizagem
e desenvolvimento pedagógico da criança. Como lidar com fatores tão delicados se muitas vezes não queremos sequer tocar nesses assuntos, ao menos que
nos deparemos com alguém que nos questione, nos indague. E por fim e não
menos importante como à arte e suas múltiplas linguagens de forma interdisciplinar pode ser a grande precursora nesse processo.
A inquietude de cada criança envolvida e uma imensa procura a explicações
que se estendem ao entendimento da não pedagogização de suas ações nos espaços que a criança ocupa, mas sim o questionar, pesquisar, escutar, descobrir
esse encantador desassossego infantil. Sem, obviamente anular e ou recusar
perspectivas de abordagens, pensamentos saberes e palavras já tão incansavelmente ditas. Uma escuta sensível e aprimorada que torna prazerosa a pesquisa e a execução do projeto junto às crianças que participam de forma lúdica
e prática, seus processos criativos e poéticos se fundem no fazer artístico em
inúmeras formas e linguagens. Também é trabalhada a apreciação e pesquisa
de artistas e suas obras. Estas trazem em seus processos o tema de relevância
no projeto. Acreditando que a arte tem um forte poder de sensibilizar e abrir
espaço para a expressão tanto individual como coletiva das crianças envolvidas,
e também a criação da criticidade, ela é à base da pesquisa e do projeto em si.
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Figura 1 ∙ Filippa Jorge, Desenhando o medo. Foto-ensaio,
2017 Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Filippa Jorge, capa feita pelos alunos, 2018.
Fonte: própria.

Essa capacidade de escutar e de se alimentar expectativas recíprocas, que possibilita a
comunicação e o diálogo, é uma qualidade da mente e da inteligência, particularmente na criança pequena. (Rinaldi, 2012:126).

Com esse pensamento é que realmente devemos pautar nossas ações pedagógicas e dar a devida importância à escuta dessa criança, pensar de uma forma
mais ampla e abrangente, expandindo o campo da “ensinagem” (junção da palavra aprendizagem com o ato de ensinar), pois ambos são processos bilaterais
que exigem destreza e muito desejo para que aconteçam, exigem generosidade
e humildade, paciência na espera, pois há vidas envolvidas e tratando-se de vidas nada é instantâneo, tudo requer o tempo e o espaço específico de cada um.
Uma criança que é competente para construir a si mesma enquanto constrói o mundo
e é, por sua vez construída por ele. Competente para elaborar teorias que interpretam
a realidade e para formular hipóteses e metáforas como possibilidades de entendimento da realidade. (Rinaldi, 2012:223).

O projeto surgiu em uma roda de conversa seguida de uma atividade. Peço
pra as crianças no primeiro dia de aula escreverem seus desejos. A conversa
parte da necessidade da criação de vínculos e do exercício da pedagogia da escuta. Na roda de conversa tento deixar claro o significado de desejo como algo
que vem da alma, e não somente o desejo material. A partir dessa ideia eles escrevem seus desejos e depositam na urna das possibilidades (uma caixa lacrada
com uma abertura para depositar os papéis com os desejos escritos, a qual nominamos na roda de conversa urna das possibilidades). Abro a urna solitariamente, um desejo que vem deles, pois nem sempre querem expor seus desejos
de alma. Paralelamente as crianças também escrevem seus desejos materiais,
um exercício para ajudá-los a abstrair e desejar com a alma. Todo o processo é
feito com muita conversa e escuta, de uma maneira que visa ser bem democratica sempre partindo de decisões consensuais.
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e, finalmente, percebemos que, com a fantasia e imaginação estimulada pela
brincadeira do faz de conta, a criança consegue burlar “os não” do começo,
pois, após uma situação de tensão, surge à chance de brincar (sua principal linguagem nessa faixa etária), logo o divertido toma conta da situação.
É a partir da escuta a criança e de um olhar atento e sensível, que devemos
basear nossas ações pedagógicas. A criança é um ser investigativo que descobre
o novo a cada piscar de olhos, portanto o espaço deve ser dessa forma, estimulador de descobertas, fértil, frutífero.
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Ao me deparar com os desejos de alma percebi que vários tinham ligações
com algum medo ou ansiedade. Ao indagá-los por qual razão desejavam isso,
grande parte das crianças, citou o medo por trás das situações desejadas. Exemplifico aqui:
“Desejo ser respeitado por que tenho medo de sofrer” M.8 anos
“Ser rico, não posso pensar em passar fome e necessidades” W. 9 anos
“Ter uma casa para morar, não quero voltar para o abrigo” C. 8 anos
“Ter uma familia grande, ser sozinho, filho único não é legual” A. 8 anos
“Ter uma cachorrinh de verdade e saúde, para me defender” M.A 9 anos
“Passar de ano e ser inteligente, tenho medo de ficar burro e ter que puxar carroça” V. A 10 anos
Dentro do contexto de cada criança fui percebendo seus medos e anseios,
e uma grande dificuldade de silenciar proporcionando assim a escuta da alma.
Foi percebido também que muitos medos se pareciam. Então propus termos
uma roda dos medos, seguida de uma atividade bastante simbolica de desenhar
seu medo, dando corpo e figura a ele. Muitos ficaram receosos, pois não querem
verbalizar seus medos, quanto mais incorporá-los, mesmo que fosse à forna de
desenho. Percebi então a necessidade de uma atividade de meditação e silêncio
na tentativa de acalmar o corpo e a alma aprendendo a se escutar.
Todos os dias ao iniciar a aula realizaram um exercício de silêncio, conduzindo-os a escutas internas, da respiração, do coração, e finalizo propondo um
apagamento dos pensamentos para a escuta plena dos sentidos. No começo eles
relutaram, mas com a assiduidade do exercício passaram a sentir falta dele. No
início da aula muitos pedem para fazê-lo. “[...] Quando retiramos da ação e da
fala constantes e colocadas diante do silêncio, encontram um vazio perturbador.”
(Trindade, 2017: 120). Desse vazio geralmente emergem medos e desejos. Logo
após o silenciar faço a roda de conversa para propor a ação do dia, nessa roda de
vez em quando os assuntos que emergiram do silenciar surgem, às vezes tímidos,
mas também surgem de forma agressiva. É um momento ideal para discussões
coletivas das diferenças e do estar com o outro partindo de tudo aquilo que me
incomoda nele. Digo que é um exercício de alteridade. Experimentamos e vivenciamos o outro nesses momentos.
Segundo André Trindade (2016) a dificuldade de atenção e a crescente ansiedade que acompanha a criança pode ser fruto da falta de afinalidade com
seus movimentos corporais e uma estimulação excessiva. A criança é de certa
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Figura 3 ∙ Filippa Jorge, Dobrando o medo. 2018. Fonte:
própria.
Figura 4 ∙ Filippa Jorge, transformando o medo em fantoche.
2018. Fonte: própria
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forma o tempo todo estimulada a agir e pensar. Estando aí a necessidade do
silenciar, aquietar, recolher.
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Optamos pela quantidade e não pela qualidade de estimulo. Em virtude desse excesso,
a atenção da criança está sempre voltada para fora, ficando os momentos de recolhimento e elaboração prejudicados. (Trindade, 2016: 116).

Ele ressalta que o corpo é um instrumento de organização muito capaz de
proporcionar a concentração, se for direcionado a isso através de múltiplos
exercícios de conscientização corporal. Ele propõem o enrolamento e o agrupamento como movimentos fundamentais na organização do corpo e da motricidade da criança. Em seguida os movimentos de expansão devem ser executados. A expanção é o projetar, abrir expandir limites e o recolhimento e o seu
inverso, silêncio, direcionamento, os dois movimentos devem ser exercitados
em harmonia e equilibrio. Ele propõe também o intercalar a execução dos movimentos de recolhimento e expansão com o silenciar, no início ou final de cada
sequência proposta.
Nosso corpo encontra o equilibrio quando está apto a transitar e funcionar
entre diferentes posturas e atitudes. Não há uma atitude melhor que a outra.
A alternância é o objetivo dos exercícios. Em certos momentos a criança precisa partir
para o campo da extroversão, da curiosidade, necessita descentrar-se. Em outros, precisa se centrar, necessita da introspecção, que lhe permite maior capacidade de escuta,
receptividade e concentração. (Trindade, 2016:117-8)

Percebi que havia muitos medos semelhantes, e isso foi percebido por eles
a partir do momento que vivenciavamos os medos de cada um. As formas de
vivenciá-los foram diversas e bastante simbólicas. Aconteceram de forma muito orgânica, percebida pelo grupo a intersecção e pluralidade de cada medo trazendo quase um sentido comum ao assunto, como Larrosa (2015:143) nos aponta “[...] o que é de todos é não é de ninguém, o que é comum”. Aquilo que aponta
para cada um e simultaneamente para os demais, aquilo que se dá no pensar
de cada individuo presente no processo sendo pensado de diversas e diferentes
maneiras. O que de alguma forma trouxe-lhes mais segurança para enfrentar e
verbalizar os medos que se tornaram coletivos na individualidade de cada um.
“Prô sabe que eu percebi que todos por aqui e de algum jeito tem medos e ansiedades, isso me faz ter coragem” A. 9 anos.
Como vocês se sentem com o medo, como seu corpo reage, o que acontece
com seu corpo o que vocês fazem para não sentir medo? O que vocês gostariam
de tranformar esse medo?
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Figura 5 ∙ Filippa Jorge, plantando o medo, 2018.
Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Filippa Jorge, encenando o medo, 2018.
Fonte: própria.
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Coletamos as ideias para esse feito: transformar em fantoche (assim podemos manipula-lo da forma que bem queremos); enterrar o medo junto com
uma semente (para ele nascer de outra forma); fazer uma capa que nos transforme em super heróis (assim podemos nos tornar fortes e corajosos), fazer
uma receita como antídoto para o medo, desenhar e rasgar o papel (picando
assim o medo). Dobrar o medo (através da prática de dobraduras), mascarar o
medo (confeccionando máscaras), assoprar o medo para longe (bolhas de sabão), moldando o medo (com argila e massa plastica). Leitura e contação de histórias, pesquisas sobre o medo também contribuiram nesse processo.
Depois de recolher algumas ideias do que poderiamos fazer com o medo,
entramos em ação. Fazer uma capa para de proteção contra o medo, para criar
coragem, se tornar um “herói”. Trouxe para o conhecimento deles um projeto concebido pela artista Rivane, 0 nome do medo. A artista Rivane Neuenschwander, em colaboração com o fashion designer Guto Carvalhoneto, desenvolveram 32 peças entre capas e desenhos. O projeto deu nome à mostra que
aconteceu em 2017 no MAR, Museu de Arte do Rio. As obras são resultado de
um processo de criação iniciado a partir de oficinas realizadas com crianças de
escolas públicas e particulares e de unidades de reinserção social (URS), além
de público espontâneo do MAR e do Parque Lage.
A artista se propôs a investigar o medo a partir do olhar das crianças, que
foram estimuladas a listar e desenhar seus maiores temores e a construir capas
com materiais diversos. Como uma forma de ajudá-las a acolher e se proteger
de seus medos. Para a artista, o projeto permite questionar as origens psíquicas
e sociais do medo e ajuda a criança na elaboração de seus conflitos e manifeste
seus anseios e temores, para repensarmos como o medo decorre de um tipo de
afeto coercitivo dentro da sociedade.
Outra atividade desenvolvida dentro do tema foi à criação de uma receita
para espantar o medo, deixando-os assim corajosos para o dia-a-dia. Reunidos
em grupo de quatro a cinco alunos, essa é uma atividade de pensamento coletivo, eles foram elaborando uma receita com ingredientes bem malucos, e colocando de alguma maneira o medo de cada um como antídoto. Os grupos elaboravam receitas para medos coletivos, eles expunham seus medos, e buscavam
estratégias para soluciona-los a partir da receita que elaboravam. Uma forma de
coletivar os medos e ansiedades, mais uma vez mostrando que o medo de um
colega pode ser semelhante ao medo do colega ao lado, então eles percebem
que além da verbalização daquilo que lhes causa medo eles juntos se tornam
mais fortes e potentes. Todo o processo foi realizado de uma forma bem lúdica,
sempre tendo a arte e suas múltiplas linguagens como base para o processo de

Receita: Torta Morgana, contra medo de leão.
2 Raspas de rinocerontes peludos, 1 xícara de oleo de figado de bacalhau;
3 Pelos de gamba fedidos, uma pitada de sal do Himalaia;
1 Pata de pato da mongolia, agridoce, 20 pedras arenosas;
2 Olhos de lagartixa morta, 12 unhas frescas de gato pardo.
Modo de preparo: Misture tudo lentamente até formar uma gororoba, deixe
descansar por duas horas, então forno por 45 minutos.
Inúmeras atividades foram exercidas sempre de forma lúdica, visando o
brincar, aliviando assim a tensão dos momentos de ansiedade. Apresento através de fotografias (Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 10) alguns exemplos do processo de criação e poética das crianças
envolvidas.
Conclusão

O imaginário é a faculdade que a criança tem de criação, de ressignificação, de
criar novos mundos, sabendo-se que não existe um só mundo para se representar e sim múltiplas formas de representações e interpretações de mundo.
Partindo desse principio percebe-se que as crianças estabelecem facilmente
relações com o mundo ao seu redor. O ensino de arte deve proporcionar o desenvolvimento da percepção e sensibilidade para possíveis leituras de mundo.
A arte deve intercruzar caminhos, criar novos sentidos e direções. A interdisciplinaridade presente nas atividades traz uma maior compreensão do mundo
global em que vivemos.
A escola deve ser um laboratório, uma oficina experimental para o aprendizado individual e coletivo, um local de construção, um território de atravessamento, e a matéria que prima — a palavra, o corpo — como possibilidades de
investigação. A escola também pode ser um aliado potente para realização de
experiências multissensoriais. Desenvolver em cada criança as habilidades
analíticas necessárias para uma compreensão de mundo e habilidades de criação para transforma-lo e ou modifica-lo.
Dar ênfase as relações que esse espaço escolar permite e as funções que podem ser conectadas.
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criação. “Essa cultura lúdica não está fechada em torno de si mesma ela integra
elementos externos que influenciam a brincadeira.” (Brougerère, 2010:54). O
brincar é um exercício de compreensão da integridade na criança, é sua forma
de explorar e entender o mundo. De construir e desconstruir conhecimentos.
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Figura 7 ∙ Filippa Jorge, moldando o medo, 2018.
Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Filippa Jorge, dando corpo ao medo, 2018.
Fonte: própria.
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Figura 9 ∙ Filippa Jorge, mascarando o medo, 2018.
Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Filippa Jorge, picando e reconstruindo o medo
em pedaços, 2018. Fonte: própria
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Atividades variadas, sempre voltadas a uma aguçada escuta dessa criança,
podemos enfrentar tudo aquilo que causava ansiedade e angústia nelas. Partindo do lúdico que é uma das vias de acesso a linguagem da criança, cria-se
um forte vínculo de aprendizagem e desenvolvimento de múltiplas facetas para
enfrentamento de situações do dia-a-dia que a princípio traziam medo e ansiedade, e agora de forma aliada a criança se transformou em uma fonte de relação
e ensinamento. Um caminho para aprender e se libertar. “Percebi que somos
maiores que os nossos medos.” A. B. 8 anos.
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Resumo: O presente trabalho, visa dar conhecimento de um projeto interdisciplinar que teve
lugar no Colégio de Santa Maria no presente ano
letivo (2017/2018). Envolveu as duas turmas do 5º
ano durante duas semanas. As disciplinas contruíram um produto final, trabalhando todas de forma
articulada. O tema foi, como o nome indica, “À
Descoberta dos Animais”.
Palavras-chave: Projeto interdisciplinar / 2º
ciclo / animais.

Abstract: This paper aims to explain an interdisci-

plinary project that took plane in Colégio de Santa
Maria this present year (2017/2018). It involved the
two classrooms in the 5th year. The subjects built
a final product, working all in an articulate way.
The chosen theme was “À Descoberta dos Animais”.
Keywords: interdisciplinary project / 2nd cicle
/ animals.
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Introdução

Este projeto teve lugar no Colégio de Santa Maria, localizado na Lapa. O colégio
apresenta duas turmas por ano e alunos desde o Jardim de Infância até ao final
no Ensino Básico (9º ano). Tratou-se de duas semanas onde ambas as turmas
do quinto ano trabalharam juntas, num horário próprio do projeto e tendo sempre mais que um docente em sala de aula (Quadro 1). Este, teve início dia 15 de
Janeiro e terminou dia 26 de Janeiro de 2018, culminou num teatro de marionetas que os alunos preparam para os seus familiares e que foi apresentado dia 9
de Fevereiro no auditório do Museu das Marionetas.
O projeto, como o nome indica, foi um projeto interdisciplinar que envolveu
todas as disciplinas com exceção de Matemática. Este projeto tem decorrido já
há alguns anos e ainda está a ser adaptado para que, cada ano, possa envolver
mais disciplinas e possa envolver mais os alunos. No colégio, acredita-se que
o trabalho interdisciplinar é bastante benéfico para os alunos, pois compreendem a aplicabilidade das matérias que vão aprendendo nas diferentes disciplinas, e consequentemente, podem adaptar esse conhecimento para as suas
vidas práticas. Tais práticas são já postas em práticas na Finlândia, e levam a
interdisciplinaridade ainda mais longe, pois deixam até os alunos escolher o
projeto que querem abordar.
In August 2016 it became compulsory for every Finnish school to teach in a more collaborative way; to allow students to choose a topic relevant to them and base subjects
around it. Making innovative use of technology and sources outside the school, such as
experts and museums, is a key part of it. (Spiller, 2017)

O projeto foi desenvolvido em grupos pequenos pois acredita-se que o trabalho em equipa desenvolve competências e ferramentas que os alunos aplicarão ao longo das suas vidas escolares e profissionais.
Os alunos, tal como necessitam de aprender os conteúdos académicos, também precisam de aprender as competências sociais, em especial as associadas ao trabalho em
pequeno grupo, que em alguns casos são competências interpessoais genéricas, mas que
de qualquer modo têm sempre uma certa especificidade no contexto de pequenos grupos. (Freitas & Freitas, 2003:25)
To be effective global citizens, learners need to be flexible, creative and proactive. They
need to be able to solve problems, make decisions, think critically, communicate ideas effectively and work well within teams and groups. These skills and attributes are increasingly recognized as being essential to succeed in other areas of 21st century life too, including many
workplaces. (Oxfam, 2015:11)

Quadro 1 ∙ Horário do 5º ano durante
o Projeto Interdisciplinar.
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1. Projeto

O projeto baseou-se no estudo de animais (“À Descoberto dos Animais”). Na
semana que antecedeu o projeto, os alunos foram informados dos grupos em
que trabalhariam e que, na maioria dos casos, abrangia alunos das duas turmas
e de ambos os sexos. A cada grupo, foi atribuído um animal que estaria presente
no Badoca Parque para estudarem e observarem.
O projeto começou numa segunda-feira com uma visita durante um dia inteiro ao Badoca Parque, que tinha sido fechado exclusivamente para a visita do colégio. Desta forma, os alunos puderam visitá-lo com mais calma, fazer perguntas
aos colaboradores e compreender melhor cada animal (Figura 1 e Figura 2).
Na terça-feira tiveram aulas de manhã e à tarde visitaram o Museu das Marionetas, onde aprenderam os diferentes tipos de marionetas que existes, a sua
história, e como pode ser feita a manipulação de uma marioneta. A visita culminou com um workshop onde cada aluno escolhia uma das formas pré-definidas
e construía uma marioneta de sombra (Figura 3).
Os restantes dias do projeto foram passados em aulas, onde várias disciplinas trabalharam para um produto final comum, em grupos de 4 alunos, aproximadamente. Cada grupo construiu uma fábula (nas aulas de português), sendo
que todas estas incluíam uma geral. Nas aulas de Educação Visual e Educação
Tecnológica aprenderam a fazer marionetas de sombra, com recortes de cores
e pontos de articulação.
O projeto envolveu as disciplinas de Ciências Naturais (estudo dos animais
e da sua evolução, biodiversidade e ecologia), História e Geografia de Portugal (estudo das localizações geográficas e climas que influenciam os animais,
e estudo da domesticação dos mesmos), Educação Moral Religiosa e Católica
(relacionamento com a Criação presente na Bíblia, e as características individuais de cada animal), Português (estudo de diferentes fábulas e investigação
sobre autores/compiladores a elas associados, construção de fábulas em grupo,
e apresentação dramatizada das mesmas), Educação Visual (que já foi mencionado), Inglês (tradução de informações sobre os animais, tratada nas aulas de
Português), e por fim, Educação Musical (construção da música que acompanha o teatro de marionetas).
No Quadro 2, podemos observar a distribuição do trabalho desenvolvido em
cada disciplina:
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Figura 1 ∙ Guia do Badoca Parque a explicar
as características das diferentes aves. Fonte própria.
Figura 2 ∙ Aluno no Badoca Parque a observar
e estudar os animais. Fonte própria.
Figura 3 ∙ Marionetas de sombra produzidas pelos alunos
do 5º ano num workshop do Museu das Marionetas.
Fonte: Própria.
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Quadro 2 ∙ Divisão de tarefas pelas disciplinas durante o
Projeto Interdisciplinar.
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DISCIPLINA

ATIVIDADES

Ciências Naturais

Estudo da evolução dos animais;
Biodiversidade e ecologia
Construção de placas de identificação e caracterização
Elaboração de perguntas para construção de um jogo
Preparação dos guias da exposição

História e Geografia
de Portugal

Estudo das localizações geográficas e climas que
influenciam os animais
Estudo da domesticação dos animais

Educação Moral
e Religiosa

Criação e Gn
Características dos bichos
Laudato si — cuidar da casa comum

Português

Estudo de diferentes fábulas e investigação sobre autores/
compiladores a elas associados;
Construção de fábulas em grupo;
Apresentação dramatizada das mesmas.

Educação Visual
e Educação
Tecnológica

Estudo e construção de marionetas
Ecologia/reciclagem

Educação Física

Prova/ iniciação da matéria de Orientação Desportiva
inserida na V.E. ao Museu das Marionetas.

Inglês

Informação sobre os animais traduzida

Educação Musical

Música para o teatro das marionetas
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No presente artigo será dado mais foco ao desenvolvimento deste projeto
interdisciplinar nas aulas de Educação Visual e Educação Tecnológica.
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2. Construção das Marionetas

Como já foi referido, cada aluno contruiu uma marioneta do animal afeto ao
seu grupo. Deste modo poderiam encarnar a personagem no teatro que teve lugar no último dia de projeto interdisciplinar. O primeiro passo foi elaborar uma
pesquisa sobre o animal e o seu aspeto físico, cada aluno escolheu uma imagem
do animal a partir da qual iniciou o seu trabalho. Para esta pesquisa, o colégio
disponibilizou um tablet por grupo de trabalho. Os animais abordados foram:
flamingo, canguru, tartaruga leopardo, tigre bengala, marabu, chimpanzé, suricata, ema, girafa, lémure, grifo, inseparável de angola, coati, gamo e gnu.
A construção das marionetas nas aulas de Educação Visual e Educação
Tecnológica implicava primeiramente o desenho da silhueta do animal afeto a
cada grupo de trabalho. Para isto, usaram lápis de grafite e uma folha A5, pois
seria esse o maior tamanho possível para construir a marioneta. De seguida,
decidiram e planificaram qual a articulação presente na mesma (se “mexiam”
um braço, a cauda, uma perna, ou a boca, por exemplo). Estas silhuetas foram
recortadas em placas de acrílico preto com ajuda da tesoura e de um x-ato. Para
isto foram-lhe dadas bases de corte próprias para conservar o bom estado dos
estiradores da sala e foram explicadas as regras básicas para se utilizar um x-ato
em segurança. Os alunos decidiram também o que seria importante recortar
dentro das silhuetas para ajudar a dar característica ao animal (por exemplo,
num tigre, os olhos e algumas riscas). E posteriormente coloriram estes recortes com papel celofane verde ou vermelho e cola UHU líquida.
Para manipular a marioneta foram usadas varas também feitas pelos alunos. Recortaram 20cm de varas cilíndricas de 1cm de diâmetro em madeira
com o uso de uma serra mecânica (Figura 4). Depois furaram-nas com um
berbequim de precisão, utilizando equipamento de segurança (Figura 5). Seguidamente, cortaram um arame muito rijo com alicate e endireitaram-no
com um martelo. Com cola quente, o arame foi colocado dentro do orifício
da vara de mareira previamente cortada, e por fim, colado ao acrílico preto da
silhueta com fita cola de tela preta. Todo este processo foi feito com a ajuda de
dois ou três professores em sala de aula. Cada aluno completou a sua marioneta que depois pode então usar no teatro de marionetas escrito pelos grupos
de trabalho (Figura 6).
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Figura 4 ∙ Alunos a serrar vara cilíndrica de madeira.
Fonte: Própria.
Figura 5 ∙ Aluno a fazer um furo com berbequim de precisão
na vara cilíndrica de madeira, com a ajuda do professor.
Fonte: Própria.
Figura 6 ∙ Exemplo de marioneta de sombra já concluída.
Fonte: Própria.
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Os alunos revelaram muito interesse e empenho pelo projeto, demonstrando autonomia e vontade de trabalhar. Os trabalhos em grupo enriqueceram muito esta
aprendizagem. Alguns autores mencionam a importância do estabelecimento de
vínculos, não só com os professores, mas também com os seus pares (Guimarães
& Boruchovitch, 2004). O projeto provocou este desenvolvimento, e segundo os
autores, este pode conduzir a motivação intrínseca, que parte do aluno.
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Resumo: Este texto aborda práticas criativas
desenvolvidas na Unidade Curricular Artes e
Educação Física, dos mestrados em Ensino do 1.º
e 2.º Ciclo do Ensino Básico. A UC propõe um conjunto de abordagens teórico-práticas em que se
desenvolvem e analisam diferentes modalidades
criativas e investigativas, em dois planos: a experimentação individual e a realização de processos
de trabalho colaborativo que culminam na criação
de um objeto de arte.
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Abstract: The text is an approach to creative

practices developed in the context of the Arts
and Physical Education course, of the Masters in
Primary Education. The course proposes a set of
theoretical-practical approaches, through which
different creation and research modalities are developed, both through individual experimentation
and collaborative work processes, culminating in
the creation of an art object.
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A Escola Superior de Educação de Lisboa fornece, ao longo da Licenciatura em
Educação Básica (LEB), uma formação privilegiada nas áreas das expressões
artísticas e da educação física. A inclusão de Unidades Curriculares (UC) obrigatórias, num total de 36 créditos ECTS, corresponde ao máximo permitido
pelo enquadramento legal em vigor (DL 79/2014). Os estudantes podem ainda
acrescentar mais 9 créditos em UC optativas realizando assim entre 20 a 25%
da sua formação nestas áreas.
No segundo ciclo de formação, a reformulação dos planos de estudos dos
Mestrados em Ensino de 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico permitiu, desde 201516, o alargamento do número de créditos atribuídos a estas áreas, fornecendo-nos a oportunidade de criar uma nova UC que permitisse colmatar lacunas que
ainda sentíamos na formação dos nossos alunos.
Sabemos que estes provêm, em grande medida, de contextos familiares
com baixos níveis de consumo cultural e que as suas experiências artísticas
(pessoais ou escolares) se centram maioritariamente no consumo de objetos
audiovisuais de grande divulgação, sendo raros os que ao longo da sua formação anterior experimentaram processos de criação e/ou de análise reflexiva
acerca de objetos artísticos, o que resulta, por um lado, na existência de graves
lacunas nas competências e conhecimentos fundamentais a elas associados e,
por outro, na quase total descrença em relação às suas próprias capacidades.
Considerando estas condições de partida, o curriculum da LEB acaba por
se centrar muito em proporcionar aos alunos experiências positivas e significativas que contribuam para o reforço do seu autoconceito nestas áreas, privilegiando o domínio técnico em desfavor do pensamento artístico.
Apesar do sucesso atingido nas dimensões referidas, subsiste ainda nos
estudantes, no final da formação inicial, uma ideia utilitarista do papel destas
áreas no ensino básico, falhando em entender na totalidade o seu valor intrínseco no contexto do desenvolvimento humano.
Exemplo disso são os projetos de intervenção educativa elaborados para a
Iniciação à Prática Profissional no final da licenciatura, cujo desenvolvimento
pretende fornecer aos alunos, entre outras competências, “instrumentos de
análise do real”, bem como favorecer “a integração natural de conhecimentos
oriundos de diferentes áreas do saber” (Leite & Arez, 2011:79).
A análise destes projetos evidencia que, se parece não haver dificuldade
na integração dos conhecimentos oriundos de outras áreas do currículo nos
processos de análise do real, já no domínio das artes e da educação física, as
aprendizagens previstas limitam-se demasiadas vezes ao desenvolvimento de
competências e conhecimentos técnicos específicos de cada área ou, pior ain-
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da, à sua utilização como mero instrumento para facilitar a aprendizagem de
conteúdos de outras áreas do saber ou, até, apenas para “enfeitar” e “alegrar”
a festa da escola.
Considerando estas questões, foi criada a UC Artes e Educação Física, tendo em vista três grandes finalidades:
I) Compreender as especificidades inerentes às linguagens das diferentes
áreas artísticas (Música, Teatro, Artes Visuais) e da Educação Física bem como
as suas complementaridades de modo a poder fruir, analisar e interpretar os
seus objetos de modo fundamentado.
II) Compreender, através de experiências concretas, as dimensões e a importância dos processos criativos (tanto individuais como colaborativos) enquanto meios para uma interpretação do mundo.
III) Refletir e compreender o papel que este tipo de processos desempenham nas futuras práticas docentes dos mestrandos, perspetivadas enquanto
práticas integradoras dos vários domínios.
Neste sentido, a UC tem sido lecionada por uma equipa de docentes das
quatro áreas, que do ponto de vista metodológico privilegiam o desenvolvimento de um processo criativo, perspetivado simultaneamente enquanto processo
de investigação. Num primeiro momento, as práticas criativas incidem numa
dimensão individual e, posteriormente, incorporam a criação de objetos de arte
que integrem pelo menos duas das áreas.
Fundamentadas num enquadramento teórico da Arts-Based Research e Arts-Based Educational Research (Barone & Eisner, 2011), linhas metodológicas em
que os processos de investigação em arte são sustentados na experiência prática, são desenvolvidas abordagens teórico-práticas capazes de estruturar um
conhecimento baseado nas experiências criativas e vivenciais, abordagens que
relataremos em seguida, refletindo acerca dos resultados obtidos.
1. Relato da prática

Dividimos esta prática em três fases distintas. Numa 1.ª fase, centrada na descoberta individual e na relação com os objetos artísticos, procuramos o estabelecimento de uma dinâmica pedagógica mais favorável ao desenvolvimento de processos criativos, tentando simultaneamente combater preconceitos
existentes em relação à arte (sobretudo às linguagens mais contemporâneas)
bem como no que diz respeito às suas próprias capacidades. Na fase seguinte
desafiamos os alunos a investigar, conceptualizar e planear a criação de um objeto artístico a partir de questões indutoras. Finalmente os alunos procedem à
execução da obra com vista à sua exibição pública.

Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

A persistência, na restante formação, de dinâmicas pedagógicas centradas
no professor e nos conteúdos, cria nos estudantes um conjunto de esquemas
operativos que Perrenoud (1995) denomina de “ofício do aluno”. Centrado em
cumprir unicamente as tarefas mínimas necessárias para a aprovação em cada
UC, o estudante limita-se a seguir caminhos pré-definidos, não tomando decisões próprias, com prejuízo do desenvolvimento do pensamento criativo.
Convictos de que seria necessário romper com este ciclo e estimular o pensamento divergente nos nossos estudantes, tomámos a decisão de adiar a apresentação formal do programa (é prática comum na ESELx apresentar-se logo
na primeira aula), entrando diretamente em desafios criativos que fizessem dos
estudantes atores no centro do processo. Da mesma forma, recusámos a utilização de temáticas educativas.
Apesar da adesão às propostas, é muito evidente (desde a primeira sessão)
o crescente desconforto por parte dos alunos, provocando mesmo alguns conflitos decorrentes da insegurança sentida. Ainda assim, insistimos nesta condição, sabendo que o conhecimento do programa e das condições de avaliação é
condição necessária para que exerçam o “ofício do aluno”. A este propósito, a
aluna Ana refere a angústia sentida nesta fase:
Quando fui confrontada com a tipologia de trabalho proposta, houve algum receio/desconforto, visto ter percebido que uma criação artística, como refere Marois
(s.d.), não poderia ser abordada como se de uma matéria académica se tratasse.
Enquanto na 1.ª edição foram realizados processos de criação em grande
grupo, divididos pelas quatro áreas, nas duas edições posteriores foram lançadas propostas de trabalho individual. Na 2.ª edição, a reconfiguração de autorretratos utilizando técnicas de recorte e colagem (Figura 1), correspondeu a uma
exploração essencialmente formal que, embora oferecesse a cada um a possibilidade de estar no centro do processo e de se sentir capaz de criar, não exigia
as competências de conceptualização e análise que pretendíamos desenvolver.
Assim, na 3.ª edição, optámos por desafiar os estudantes a criar uma “cápsula
do tempo”, a partir de uma caixa dada, que fosse representativa de si próprios
(no passado e/ou presente e/ou futuro). A tarefa assim concebida implica a conceptualização de uma ideia de si próprio e a criação de códigos visuais capazes
de a comunicar de forma coerente, fazendo para isso uso de símbolos pessoais
ou coletivos. Vários estudantes afirmaram ter sido esta a primeira vez, durante
toda a formação, que sentiram estar a realizar um trabalho verdadeiramente
pessoal e livre.
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1.1 Do confronto inicial à descoberta individual
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Figura 1 ∙ Proposta de trabalho individual. Reconfiguração
de autorretratos. Fonte própria.
Figura 2 ∙ Conceitos base para a criação de mapas mentais.
Fonte própria.
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O facto de não nos serem dadas logo todas as informações do próprio processo foi algo
importante, uma vez que nos permitiu vivenciar muito mais cada etapa. A própria
introdução do trabalho faz com que reflitamos sobre o modo como propomos trabalhos aos nossos alunos, podendo-lhes dar bases para esse trabalho sem que seja de uma
maneira tão direta, mas mais dinâmica. (Maria)

1.2. Ideação

Damos então início a um novo ciclo criativo, construindo a partir das descobertas e aprendizagens até aqui realizadas. Partindo de conceitos que emergem do
trabalho anterior (Figura 2), os estudantes são convidados a criar, em pequenos
grupos, um objeto artístico multidisciplinar, material, imaterial ou misto.
A fase de ideação inicia-se com a criação de mapas mentais (com recurso à
ferramenta online coggle) que permitem aos estudantes numa primeira fase expandir o campo de reflexão inicial, quer através da discussão interna no grupo
quer através da pesquisa realizada. Esta tem-se revelado uma das fases mais
críticas do processo, porquanto a generalidade dos grupo de trabalho tem revelado alguma dificuldade em ir além do pensamento pré-concebido e (muitas
vezes) limitado que tem acerca do(s) assuntos(s) em debate.
A intervenção do grupo de professores, colocando questões de forma sistemática, desafiando os grupo a pesquisar mais aprofundadamente por forma a
colocar em causa as suas próprias convicções, é fundamental para desencadear
processos de acomodação da nova informação, estimulando assim a curiosidade, tal como no caso que relatamos em seguida:
Partindo do conceito de identidade, o grupo começou a construção do seu mapa mental em torno de questões relacionadas com a identidade nacional, elegendo o Fado e
a saudade como símbolos dessa identidade. Numa primeira conversa com o grupo de
docentes, manifestaram a intenção de criar um vídeo, usando o Fado como música de
fundo e mostrando outros símbolos da “cultura portuguesa”.
Instados a refletir sobre os processos de formação desta(s) ideia(s) de identidade
(“Por que é o fado e não qualquer outra música que é considerado representativo da
identidade nacional, se ele sempre foi circunscrito a um território tão delimitado?”,
“Serão credíveis todas as ideias que temos acerca da nossa cultura, como por exemplo
a de que no Alentejo eram apenas os homens que cantavam?”), bem como a pesquisar
sobre o papel do Estado Novo - e particularmente de António Ferro - na construção
desta ideia de Portugal, assim como sobre a sua influência no Portugal atual, os estudantes mostraram-se de alguma forma desanimados. É o que acontece (quase) sempre
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Todo este processo resultou numa série de aprendizagens que dificilmente são adquiridas em âmbitos que se distanciam das Artes e da Educação Física. A meu ver, as Artes
e a EF transportam o indivíduo para uma dimensão diferente, que o torna mais predisposto - mental e fisicamente - a distanciar-se do habitual e da sua zona de conforto,
e creio que só assim se aprende e cresce plenamente. (Inês)

Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

564

quando, através das nossas questões, colocamos em causa não apenas os seus projetos
como também as convicções em que se baseiam.
Na aula seguinte, contudo, apressaram-se a convocar-nos para nos mostrar o primeiro esboço (Figura 3) do que pretendiam agora fazer: o vídeo, partindo da pesquisa já realizada, contrapunha discurso de políticos do antigo regime com outros da
contemporaneidade, refletindo sobre as diferenças e paralelismos nas conceções neles
implícitas de identidade nacional. O fundo musical era, agora, a guitarra de Carlos
Paredes, por “ter uma ligação ao fado” mas, simultaneamente, “ter tido um papel de
resistência”.

O processo de pesquisa e experimentação de ideias estende-se também, a
partir desta fase, ao domínio técnico e estético. Paralelamente à delimitação de
conceitos, os grupos pesquisam obras de artistas consagrados e informação técnica para conceber um plano de execução da obra que se propõem criar. É fundamental que os docentes sejam capazes de apontar possibilidades sem constranger a capacidade de escolha e proporcionar o apoio técnico necessário para
que os grupos possam sentir-se seguros no planeamento e execução, uma vez
que é notório, sobretudo no que toca à utilização de recursos tecnológicos, um
grande desconhecimento das possibilidades e das técnicas a elas associados.
O maior risco associado a esta fase, que termina com a apresentação de um
plano de execução do objeto artístico, é a de que os grupos, por preconceito ou
por receio de não conseguir, não aprofundem convenientemente a pesquisa e
reflexão nas dimensões conceptual, estética e técnica, resultando num produto
conceptualmente reduzido às suas ideias pré-concebidas, esteticamente limitado à ideia do belo e às técnicas já anteriormente conhecidas.
Por outro lado, a contenção inicial com que os estudantes geralmente
desenvolvem as suas pesquisas, vai-se desvanecendo à medida que vão ganhando confiança. A intenção inicial de provocar o pensamento divergente
ganha vida própria, ao ponto de se tornar necessário provocar o movimento
contrário, já que o tempo gasto na pesquisa e reflexão começa a pôr em risco
a possibilidade da execução dos objetos artísticos. Nesta fase dá-se um aprofundamento da investigação, necessário à concretização do objeto. À medida
que este vai ganhando forma há ideias que são naturalmente abandonadas,
transformadas ou sintetizadas.
1.3. Execução
O processo de execução que então se inicia não estanca os processos anteriores de
pesquisa e reflexão. Apesar do comprometimento formal que o plano representa,
tem sido muito evidente que a generalidade dos grupos chega a esta fase sem medo
de experimentar, de pensar de forma divergente, de reformular processos.

Figura 3 ∙ Mapa mental construído a partir do conceito
Identidade. Fonte própria.
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Os processos de aplicação prática das técnicas escolhidas e de confrontação
entre o produto idealizado e o conseguido, fornecem estímulos para a reflexão
e, muitas vezes, novos significados que transformam a visão que os estudantes
tinham da sua obra e até a própria obra.
Um processo a reconhecer nas nossas salas de aula, enquanto futuras docentes: promover momentos de experimentação concreta, dar espaço ao erro,
permitir e potenciar a alteração de planos, não corrigir de imediato aquilo que,
à partida, prevemos que pode correr mal. (Mª Inês)
Para estimular a compreensão da natureza iterativa do processo, é igualmente
solicitado o registo do processo através de fotografia ou de anotações de natureza
vária num “diário de bordo” de modo a que possam refletir e avaliar o seu desenvolvimento, considerando caminhos a aprofundar ou hipóteses abandonadas.
O apoio dos docentes é, aqui, fulcral na execução dos projetos, uma vez que
não resta tempo suficiente para que possam desenvolver autonomamente todas as competências necessárias.
Conclusões e perspetivas futuras

A falta de vivências pessoais anteriores dos estudantes também se traduz numa
dificuldade em encontrar autonomamente soluções para as questões levantadas. Gerimos esta relação, tentando equilibrar a nossa convicção na importância do questionamento com a necessidade de fornecer algumas das respostas.
Se por um lado há saltos de pensamento que os estudantes não conseguem
dar sozinhos, ou soluções técnicas para as quais precisam de inputs externos,
por outro existe o risco de contaminar excessivamente o seu pensamento, tanto
mais que partimos de uma posição dominante na relação pedagógica.
Também nós, ao colaborar na procura de soluções, nos envolvemos no(s)
processo(s) criativos. Nem sempre é fácil gerir emocionalmente a apropriação
que os alunos fazem das soluções que também sentimos nossas. É fulcral que os
professores tomem consciência deste fenómeno e sejam capazes de o fazer. A
autonomização do pensamento por parte dos alunos (Figura 4 e Figura 5) valida
a metodologia e é também sinal de uma relação pedagógica saudável.
O facto de a equipa ser constituída por professores que, simultaneamente, são
criadores, possibilita a partilha de experiências criativas próprias no sentido de
ajudar os estudantes a lidar com as condicionantes do processo. Se por um lado se
constata que, durante a licenciatura, é privilegiado o desenvolvimento das competências técnicas em detrimento do pensamento artístico, nas reflexões dos alunos encontra-se ainda bastante evidenciado o desenvolvimento das competências técnicas como consequência do processo criativo. Isto leva a que nos interroguemos se não poderiam acontecer experiências destas mais cedo na formação.

567
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

Figura 4 ∙ Instalação sobre o papel da mulher na
publicidade. Fonte própria.
Figura 5 ∙ Instalação sobre o tempo. Fonte própria.
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A inexperiência dos estudantes em processos criativos requer uma gestão
cautelosa das emoções, sobretudo nos momentos de recuo. Cabe aos professores encontrar o equilíbrio entre o necessário questionamento das opções tomadas e o risco de lhes causar frustração.
É muito importante, durante o processo, a coesão e constante comunicação
entre os elementos da equipa de professores. A simultaneidade da presença dos
professores na sala de aula, no acompanhamento dos projetos, muito para além
das horas que atribuídas, tem sido fulcral para manter a coerência no acompanhamento destes, para além de nos ter proporcionado muitas aprendizagens
resultantes do cruzamento dos nossos saberes.
Importa ainda dizer que continuamos a aprofundar a avaliação da UC, quer
através da análise de conteúdo das reflexões, quer através da constituição de focus groups. Perspetivamos, ainda, o acompanhamento dos estágios para entender
de forma mais estruturada o eventual impacto da UC na intervenção pedagógica.
As conclusões retiradas têm sido, naturalmente, mobilizadas para introduzir
melhorias na UC, quer através das diferentes propostas de trabalho lançadas,
quer através no acompanhamento dado aos estudantes ao longo do processo.
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Resumo: Neste artigo pretendemos, através de

Abstract: In this article we intend to use plaster

réplicas em gesso existentes na Reserva Técnica de Escultura da Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa, que alunos do
secundário e outros visitantes cegos tenham
uma descoberta incomum — a oportunidade
de tocar em esculturas! Tendo em conta que
nos Museus não existe esta possibilidade, nesta visita de estudo os alunos vão percorrer um
dos corredores do Convento de São Francisco
da Cidade e, através do tacto, ver as esculturas.
Palavras chave: Inclusão / Envolvimento /
Museus capacitantes / Educação Património
/ gesso.

cast sculptures existing in the Technical Reserve
of Sculpture of the Faculty of Fine Arts of the University of Lisbon so that secondary school students and other blind visitors have an unusual
discovery — the opportunity to touch sculptures!
Considering that in Museums there is no such possibility, in this study visit the students will walk
through one of the corridors of the Convent of
São Francisco of the City, and through the touch
see the sculptures.
Keywords: Inclusion / Involvement / Able museums / Patrimonial education / plaster.
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Introdução
Se a curiosidade não me dominasse disse ele, eu preferiria muito mais ter longos braços: parece-me que as minhas mãos me instruiriam melhor do que se passa na lua do
que os vossos olhos ou os vossos telescópios; além disso, os olhos cessam de ver mais do
que as mãos de tocar. Valeria pois muito mais que me fosse aperfeiçoado o órgão que
possuo do que me conceder o que me falta.
— Denis Diderot

A iniciativa de tornar, numa manhã, a Faculdade de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa num museu, com uma exposição em que alunos cegos e normovisuais
pudessem tocar na arte, teve como intuito sensibilizar os museus para o crescimento da abordagem de aproximação da arte às pessoas com deficiência visual.
O objectivo é de inclusão em todo o sentido, em que as actividades não sejam
realizadas somente para cegos, pois estaríamos a incorrer novamente numa exclusão e não a contribuir para uma educação inclusiva. Já vários museus têm no
seu serviço educativo actividades para cegos, mas são realizadas em separado.
Pretende-se com esta experiência que cegos e normovisuais, lado a lado,
como iguais membros da sociedade, possam desfrutar da arte juntos. Qualquer
um de nós que visita um museu sente a vontade de tocar a arte, de senti-la, o
frio e o calor da matéria de que é feita, a sua textura, entre outros. Esta é uma
oportunidade para uma educação patrimonial mais inclusiva.
Sendo o Museu um local pedagógico e didáctico, que promove o acesso à
arte, este é um exemplo onde se pode ultrapassar este obstáculo de modo a que
as obras expostas possam ser apreciadas por pessoas com deficiência visual (Figura 1), deixando de ser museus incapacitantes. (Martins:2017)
Desde 1995 que o Louvre faz a diferença, sendo um dos primeiros museus
do mundo a criar a Tactile Gallery, como também o Museo Nacional de San
Carlos, no México; no caso da pintura, já existem museus, como o Metropolitan
Museum e a National Gallery, em parceria com a Verus Art®, que, através da reprodução digital e tecnologia 3D, reproduzem pinturas que podem ser tocadas:
[…] Eu posso identificar as folhas, as pequenas ondulações, os brotos e a flor no topo,
descreveu Ellen Rubin, que perdeu a visão aos 17 anos de idade, ao tocar Lírios, obra
de Van Gogh. (Miller:2016)

Em relação à escultura, também existem outras iniciativas, como a do Musée Fabre, que, em parceria com o Museu do Louvre, realizou a exposição L’art
et la matière : le toucher au coeur de la découverte de l’art, que, em janeiro de 2016,
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Figura 1 ∙ The Sense of Touch, Jusepe de Ribera (Spanish,
1591-1652), The Norton Simon Foundation Fonte:
Disponível em URL <https://www.nortonsimon.org/art/
detail/F.1965.1.052.P> [Consultado 15-03-2018]
Figura 2 ∙ Escultura Laocoonte com a réplica de um dos seus
filhos para a actividade. Foto: Leonor Fonseca.
Figura 3 ∙ Exposição no piso 3 com as legendas em braile.
Fonte: Leonor Fonseca.
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recebeu o prémio Heritage for all, concedido pelo Ministério da Cultura, devido
ao esforço em garantir o conforto ideal do visitante.
Mas também temos testemunhos onde a experiência é negativa, como o
caso do escultor Felice Tagliaferri, a quem, em 2008, em visita à Capela San
Severo, em Nápoles, para ver Cristo velado, de Giuseppe Sanmartino, é proibido
tocar na obra. Perante esta proibição, Felice acaba por esculpir a sua versão de
Cristo Velado para ser tocado, Cristo Revelado. [Terzi: 2017] Em 2011, Felice
inaugura no Museu Nacional de Arqueologia, em Nápoles, uma exposição com
um valor social muito forte, que inicia com a conferência Arte é o mesmo para
todos, em que aborda a acessibilidade e a usabilidade do património artístico e
cultural. (Simone: 2011)
1. Património em gesso

Por toda a Europa existem várias gipsotecas com as réplicas dos monumentos e
das obras mais emblemáticos. Na história das academias de Belas-Artes, a recepção dessas réplicas em gesso tinham como principal função a pedagogia, servindo de modelos nas aulas de desenho, pintura e escultura. O esforço que tem sido
desenvolvido na reserva técnica de escultura da Faculdade de Belas-artes da Universidade de Lisboa é no sentido de que estas réplicas, para além da sua função
principal, possam contribuir para outras actividades didáctico-pedagógicas.
Esta experiência ambiciona que as colecções existentes de esculturas em
gessos sejam uma fonte para resolver um problema comum e transversal na sociedade, o de não se deixar tocar na arte que se encontra exposta. Assim, sugere-se que a colocação destas junto aos originais - de mármore, bronze, madeira
ou até mesmo de gesso — permitam aos cegos e aos normovisuais tocar para
ver a arte.
2. A actividade com alunos cegos do Centro Helen Keller

Para esta iniciativa estabeleceu-se contacto com o Centro Helen Keller, convidando professores e alunos a participar numa visita à Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa, dando uma oportunidade a crianças cegas de visitarem um museu, neste caso perto de ser um Museu Universitário, em que era
permitido tocar nas esculturas. Para a realização desta experiência recorreu-se
às várias réplicas existentes na reserva de escultura e foi preparada uma exposição, no piso 2, em que, junto às duas obras mais emblemáticas da nossa história,
o Laocoonte e a Vénus de Milo, foram colocadas réplicas das mesmas: no caso
do Laocoonte, a escultura para a actividade era um dos seus filhos (Figura 2) e,
junto à Vénus, foi colocada uma igual, mas numa escala mais reduzida.
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Desta forma, tentou-se recriar dois grandes museus: o do Vaticano e o Louvre. No piso 3, foram colocadas oito esculturas em plintos (Figura 3), todas com
legendas em braile (Figura 4).
Antes de os alunos chegarem, quem se aproximava da exposição exclamava
que não conseguia ler as legendas, tendo havido quem dissesse que, ao lado das
existentes, deveriam constar outras legendas escritas sem ser em braile. Mas
tal foi propositado, pois assim os normovisuais sentiram alguma exclusão ao
não poderem aceder à informação, o que é demonstrativo do que as pessoas
com deficiência visual sentem ao visitarem um museu e ao não conseguirem
interagir com o que está exposto.
Esta experiência convidou os alunos a sentir as formas das esculturas, a
descobrir contornos, definindo as linhas, o volume, chegando mesmo às emoções nesta experiência sensorial. A Margarida, quando tocou pela primeira
vez na escultura representativa do filho de Laocoonte, afirmou que este tinha
uma expressão de tristeza, o que poderia ser visto na tensão dos músculos na
testa da escultura.
A intenção desta experiência, com a vertente táctil, é para os alunos cegos
mais eficaz do que os audioguias disponibilizados nos museus, visto que o seu
sentido do tacto é muito mais apurado do que o das pessoas normovisuais. Diderot considerava a vista como o sentido mais superficial e fazia o elogio ao tacto como fonte de conhecimento.
Durante a visita percepcionámos a delicadeza das mãos a tocar na arte, sendo cada detalhe importante: sentir o cabelo, o rosto, a inexistência dos braços
numa escultura (Figura 5), as veias na mão fechada de Laocoonte ao tentar salvar os filhos da serpente (Figura 7), as uniões resultantes do molde em tasselos
(Figura 6) e a descoberta do encaixe de cunha utilizado para a união de partes
da escultura (Figura 8).
Para além de proporcionar uma experiência única a cada aluno de sentir e
ver a arte escultórica, este ensaio teve como finalidade registar o testemunho
de cada aluno, através de fotografia e/ou vídeo para apresentar aos serviços
educativos de cada museu.
No final da actividade foi oferecida a cada aluno uma escultura Vénus de
Milo de pequenas dimensões em gesso, assim como material didáctico e acessível: um recorte do perfil da Vénus em contraplacado para que os alunos pudessem, através de cola e material rugoso (como, por exemplo, a areia), recriar um
cecograma, ficando impresso, em relevo sensorial, o perfil da escultura, para
ser explorado através do tacto.
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Figura 4 ∙ O primeiro contacto com as legendas.
Fonte: Leonor Fonseca.
Figura 5 ∙ O explorar da Vénus de Milo e a admiração
da inexistência dos braços. Foto: Leonor Fonseca.
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Figura 6 ∙ A curiosidade das linhas representativas das
zonas de união dos tasselos (molde). Foto: Leonor Fonseca.
Figura 7 ∙ Percorrer da mão de Laocoonte e das veias
resultantes da força para se soltar da serpente. Foto:
Leonor Fonseca.
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Figura 8 ∙ A experiência de encaixar a mão no braço por
meio de cunha. Foto: Leonor Fonseca.
Figura 9 ∙ Oferta de uma Vénus de Milo e de um mecanismo
didático para ser experimentado na escola com a ajuda da
professora de educação visual. Fonte: Leonor Fonseca.
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Figura 10 ∙ A felicidade, a troca de saberes, a alegria das
crianças ao tocar na arte! Fonte: Leonor Fonseca.
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Conclusão

Na difícil posição de dualidade conservadora-restauradora/professora, tenho
consciência de que nem toda a arte é passível de ser tocada. Dentro da conservação e restauro, a vertente da conservação preventiva protege as obras do contacto físico, de modo a evitar contaminações e degradação directa. Em alguns
museus existem actividades para cegos, mas com a opção do uso de luvas. No
entanto, para quem as mãos, o tacto, é o que lhes permite ver, essa opção limita
a recepção de sensações.
Quero, com esta exposição, contribuir com uma outra forma de abordar a
arte , propondo uma solução simples: a reprodução das obras em gesso, possibilitando, desta maneira, uma maior interacção com a arte e a aproximação cada
vez mais as crianças, e até mesmo os educadores, do Património.
Acabo este artigo com a sensação de que não consigo transmitir, para o papel, toda a alegria e conhecimento adquirido com estas crianças.
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Resumo: O artigo tem como objetivo apresentar
um conjunto de recursos didáticos que poderão
contribuir para uma melhoria das aprendizagens
na disciplina de Geometria Descritiva A (GDA)
no Ensino Secundário. O referido conjunto de
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três autores: Elísio Silva, Maria João Müller e Vera
Viana. Comparados os autores, sugerem-se recomendações aos docentes e aos alunos de GDA.
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Abstract: This paper aims presenting a set of
teaching resources which are supposed to contribute to an enhancement in the Descriptive Geometry secondary education student learning.
This set of materials is based on a comparative
study between three authors: Elísio Silva, Maria
João Müller and Vera Viana. After the authors’
comparison, some advise to Descriptive Geometry
teachers and students is provided.
Keywords: Descriptive Geometry / didactic /
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O artigo pretende expor um conjunto de recursos didáticos que poderão
contribuir para uma melhoria das aprendizagens na disciplina de GDA no Ensino Secundário.
Como auxiliar os docentes que são desafiados a lecionar o Programa Nacional da referida disciplina, no tempo previsto de apenas dois anos de escolaridade, quando consideram como principais dificuldades para a sua lecionação,
além de “O facto de a disciplina ser leccionada apenas em dois anos de escolaridade”, a “Falta de métodos de trabalho e de estudo dos alunos” e “Conteúdos de difícil compreensão para os alunos”? [Ver “Resultados do Inquérito a
Professores de Geometria Descritiva” Boletim da Aproged n.º 30: 69]. Refira-se,
porém, que apenas 131 professores responderam a este inquérito, realizado online, entre os dias 25/ 10/ 2011 e 25/ 02/ 2012, pelo que as respostas não são aqui
consideradas como representativas da realidade educativa atual.
Como motivar e apoiar os alunos que ingressam na disciplina de GDA no
Ensino Secundário, uma disciplina nova, com uma linguagem própria e um raciocínio específico?
No artigo, na tentativa de responder às questões suscitadas, apresentam-se diferentes tipos de recursos didáticos para a abordagem dos conteúdos
programáticos.
“Neste âmbito podem subdividir-se em três categorias”: convencionais (Palaré, 2013: 123), a título de exemplo, um modelo tridimensional (Figura 1); audiovisuais e novas tecnologias, por exemplo, um simulador de exame (Figura 2).
O referido conjunto de materiais assenta num estudo comparativo entre
três autores: Elísio Silva, Maria João Müller e Vera Viana.
O estudo, numa primeira fase, identifica e analisa as boas práticas de cada
autor, numa segunda fase, reconhece as afinidades e as diferenças entre os autores e, por último, em jeito de conclusão, sugere recomendações para a utilização dos diferentes tipos de recursos didáticos disponibilizados.

Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

Espera-se que num espaço de tempo muito curto o formato convencional de aula seja
substancialmente alterado, pelo que a evolução das novas tecnologias poderá oferecer à educação, permitindo estruturar a disponibilização dos conteúdos a transmitir
em suportes alternativos, criando espaço para outras formas de comunicação entre o
aluno e o professor, que assumirá tendencialmente o papel de tutor, mas também de
regulador do conhecimento (Palaré, 2013:232).
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1. Contributos

Elísio Silva, licenciado em Design de Equipamento com profissionalização em
Artes Visuais e docente da disciplina de Geometria Descritiva (GD), disponibiliza diversos recursos didáticos no seu site: www.gd.elisiosilva.com.
Em 2005 criou o site, com a finalidade de fornecer, a alunos e professores,
informações sobre a disciplina de GD, como refere:
Era um sítio estático, apenas possibilitava ao utilizador aceder à informação disponibilizada. Posteriormente, com o aparecimento de novas tecnologias, que possibilitam
uma maior interação entre utilizadores da Web, o site sofreu algumas reestruturações,
no sentido de proporcionar aos seus visitantes um papel mais ativo e colaborativo.

Atualmente, no site, partilha diversos tipos de recursos didáticos desde convencionais a novas tecnologias (Figura 3 e Figura 4).
Relativamente aos recursos didáticos convencionais, encontram-se no site,
por itens: Exercícios de exame nacional, onde se disponibiliza uma compilação
de exercícios de exame nacional dos últimos 13 anos, organizados por temas;
Exercícios resolvidos por alunos – 10.º e 11.º anos “de várias escolas do país, entre
os anos de 2006 e 2014. Os exercícios foram apresentados como desafios, pelo que
alguns apresentam um grau de dificuldade elevado, considerando que são dirigidos
aos alunos do ensino secundário. Enunciados de Elísio Silva” conforme refere o
autor; Resolução dos exames nacionais de GD, com enunciados e propostas de resolução organizados por anos, códigos e fases; EN GD 2018 - Informações, onde
se pode consultar o documento Informação-Prova do Instituto de Avaliação
Educativa (IAVE); Calendário de exames nacionais 2018, atualizado; Cursos superiores com prova de ingresso de GD, onde ao clicar-se no nome do curso se podem
visualizar as instituições de Ensino Superior; Programas de GDA e GDB, onde se
pode consultar o documento do Programa da disciplina de GDA.
No que se refere às novas tecnologias, no site, juntam-se os seguintes recursos
didáticos, por itens: Explicações de GD, atualmente com 210 anúncios ativos, distribuídos por distrito/ região; Testes online, de escolha múltipla, com conteúdos
do programa de GD, onde cada teste corresponde a um tema/ conteúdo e ao finalizar-se cada teste é apresentada a classificação e a respetiva correção; Aplicação
(App) Geometria Descritiva, em que os utilizadores da aplicação têm acesso aos
conteúdos presentes no site e são notificados sempre que surjam novidades; Livro
de visitas, onde os visitantes do site podem deixar uma mensagem; Sites parceiros, com uma listagem de sites recomendados pelo autor; Área reservada (Alunos e
Professores/ Explicadores) e Página facebook, associada ao site.
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Figura 1 ∙ Planificação de Modelo para construção de
maqueta do espaço do primeiro triedro. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Captura de ecrã com visualização de Simulador
de Exame. Fonte: http://mariajoaomuller.com/gda/
ano/11/preparacao-exame-nacional/exames-nacionais/
simulador.php.
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Figura 3 ∙ Captura de ecrã com visualização de Exercícios
resolvidos por alunos — 10.º e 11.º anos. Fonte: https://
www.gd.elisiosilva.com/exercicios-resolvidos-alunos.php.
Figura 4 ∙ Captura de ecrã com visualização de Testes
online. Fonte: http://www.gd.elisiosilva.com/escolhaMultipla.
php.

Neste espaço disponibilizam-se:
·
Resumos teóricos e múltiplos recursos dirigidos aos 10.º e 11.º anos de escolaridade. Estes recursos, indexados em contexto às páginas dos manuais e livros
auxiliares correspondentes, complementam o estudo dos conteúdos e unidades temáticas constantes do Programa de Geometria Descritiva A.
·
Informação atualizada relativa à prova de exame final nacional de Geometria Descritiva A, publicada pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE).
·
Os enunciados das provas de Exame Nacional desde 2006 e da Época Especial desde 2011. As propostas de resolução animadas passo a passo de todos os exercícios das provas.
·
Um simulador de exames que permite gerar exames-modelo.
Os recursos didáticos convencionais disponibilizados por Maria João Müller
são: manuais escolares, para o 10.º ano de escolaridade, com um modelo tridimensional e algumas figuras geométricas em cartolina para recortar e montar,
para o 11.º ano, dividido em duas partes em função dos dois sistemas de representação (diédrico e axonométrico) e livros auxiliares. No site, no que respeita a
recursos didáticos convencionais, a autora disponibiliza, por itens: Programa de
GDA e Informação - Exame Final Nacional (IAVE), onde se podem consultar os
referidos documentos atualizados, e Exames Nacionais, com enunciados e propostas de resolução passo a passo organizados por ano, item e tema.
Quanto aos recursos didáticos audiovisuais, no site, partilham-se fotografias, vídeos e resoluções de exercícios passo a passo.
No que se refere às novas tecnologias, encontram-se no site os itens: Animações; Simulações espaciais; Simulador de exames e Links utéis.
Vera Viana, presidente da Associação dos Professores de Geometria e Desenho (APROGED) desde 2009, investigadora integrada no Centro de Estudos
de Arquitetura e Urbanismo (CEAU), doutoranda em Didática das Ciências e da
Tecnologia e licenciada em Artes Plásticas – Pintura, lecionou várias disciplinas
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Maria João Müller, licenciada em Arquitetura com profissionalização no 5º
Grupo e docente das várias disciplinas das Artes Visuais do Ensino Secundário, elabora, desde 2002, manuais e livros auxiliares, para a disciplina de GD no
Ensino Secundário e, desde 2009, recursos digitais para a didática e aprendizagem da disciplina.
Atualmente é autora, em conjunto com uma equipa de profissionais em website design, do site: www.mariajoaomuller.com, onde partilha diversos recursos
didáticos desde convencionais, audiovisuais e novas tecnologias (Figuras 5 e 6).
Como se refere no site:
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das Artes Visuais no Ensino Secundário, com particular incidência na GD e desenvolve, desde 2001, recursos educacionais com software de geometria dinâmica, de modelação tridimensional e de modelação algorítmica.
Organiza, desde 2008, as “Conferências Internacionais”, as “Jornadas Didácticas” e os “Encontros Anuais” da APROGED. Dirige e edita, desde 2008,
os “Boletins da Aproged” e os proceedings das “Conferências Internacionais”.
Em 2010 criou o site: www.veraviana.net (Figura 7).
Foi formadora de Classificadores de Exames Nacionais de GD, entre 2010 e
2013. É Authorized Rhino trainer pela Mc Neel Europe, desde 2011.
Publicou dois manuais escolares para a disciplina de GDA: um, em 2013, para
o 10.º ano de escolaridade e outro, em 2014, para o 11.º ano de escolaridade.
Desde 2014 é Conference Report Editor para o Nexus Network Journal.
Autora de vários artigos sobre didática e aprendizagem da GD, Vera Viana é
também formadora de professores na área de exploração de software de geometria dinâmica para a didática da GD.
Os recursos didáticos convencionais disponibilizados por Vera Viana são:
manuais escolares, para os 10. º e 11. º anos de escolaridade, da disciplina de
GDA do Ensino Secundário, com modelos tridimensionais e propostas de resolução para todos os exercícios. Relativamente ao que disponibiliza no site, e
ainda no que concerne a recursos didáticos convencionais, a autora partilha o
item geometria descritiva no ensino secundário, onde disponibiliza a Estrutura da
prova e conselhos para os alunos; enunciados e propostas de resolução dos exames nacionais; o item Programa de GDA e planificações anuais para os 10.º e 11.º
anos de escolaridade da GDA.
Quanto aos recursos didáticos audiovisuais, quer no site, quer nos manuais,
a autora partilha resoluções de exercícios passo a passo.
No que se refere às novas tecnologias, nos manuais, através de CD-ROM,
Vera Viana partilha Construções dinâmicas e Modelos de realidade aumentada.
No site, disponibilizam-se os itens: Sistemas de representação diédrica, com Sistema diédrico em movimento, com construções dinâmicas e Sistema de representação axonométrica, com Sistema axonométrico em movimento, com construções
dinâmicas; hiperligações para quatro Livros GeoGebra, sendo um deles o Livro
GeoGebra com construções passo-a-passo (geometria descritiva) (Figura 8), datado
de 2014, da autoria de Vera Viana, e links para publicações e comunicações.
2. Afinidades e diferenças

Comparando os autores verifica-se que os três partilham uma diversidade de
recursos didáticos para a disciplina de GDA no Ensino Secundário, quer em formato impresso, quer em formato digital.
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Figura 5 ∙ Captura de ecrã com visualização de Simulações
Espaciais. Fonte: http://mariajoaomuller.com/gda/ano/10/
manual/exercicio.php?id=3.6.2.0.
Figura 6 ∙ Captura de ecrã com visualização de Animações.
Fonte: http://mariajoaomuller.com/gda/ano/11/manual/
exercicio.php?id=376.
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Figura 7 ∙ Captura de ecrã com visualização da página inicial
do site de Vera Viana. Fonte: http://www.veraviana.net/.
Figura 8 ∙ Captura de ecrã com visualização do Livro
GeoGebra com construções passo-a-passo (geometria
descritiva) de Vera Viana. Fonte: https://www.geogebra.
org/m/MNeCNYyn.

Autores

Convencionais
(ex.: Materiais
impressos; Materiais
de imagem fixa
não projetada;
Outros: modelos
tridimensionais.)

Audiovisuais
(ex.: Projeção de
imagens fixas; Materiais
sonoros; Materiais
audiovisuais/ material
vídeo.)

Novas tecnologias
(ex.: Programas
informáticos: atividades
de aprendizagem,
apresentações
multimédia, animações,
simulações interativas.)

Elísio Silva

No site: Exercícios
de exame nacional;
Exercícios resolvidos por
alunos – 10.º e 11.º anos;
Resolução dos exames
nacionais de GD; EN
GD 2018 - Informações;
Calendário de exames
nacionais 2018; Cursos
superiores com prova
de ingresso de GD;
Programas de GD.

Maria João
Müller

Manuais escolares,
para os 10.º e 11.º anos
de escolaridade de GDA
no Ensino Secundário, e
livros auxiliares.
No site: por itens,
Programa de GDA;
Informação – Exame
Final Nacional (IAVE) e
Exames Nacionais.

No site: fotografias;
vídeos e resoluções
passo a passo.

No site: por itens,
Animações; Simulações
espaciais; Simulador de
exames e Links utéis

Vera Viana

Manuais escolares para
os 10.º e 11.º anos de
escolaridade de GDA no
Ensino Secundário.
No site: o item Estrutura
da prova e conselhos
para os alunos;
enunciados e propostas
de resolução dos exames
nacionais; o item
Programa de GDA e
planificações anuais para
os 10.º e 11.º anos de
escolaridade da GDA.

Nos manuais escolares
e no site: resoluções de
exercícios passo a passo.

Nos manuais escolares,
através de CR-ROM:
Construções dinâmicas
e Modelos de realidade
aumentada.
No site: os itens Sistema
de representação
diédrica com
Sistema diédrico em
movimento e Sistema
de representação
axonométrica, com
Sistema axonométrico
em movimento;
hiperligações para
quatro Livros GeoGebra
e links para publicações e
comunicações.

No site: Explicações
de GD; Testes online;
Aplicação (App)
Geometria Descritiva;
Livro de visitas;
Sites parceiros; Área
reservada (Alunos
e Professores/
Explicadores) e Página
facebook.
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Tipos de
recursos
didáticos
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Quadro 1 ∙ Tipos de recursos didáticos partilhados
pelos autores.
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Através do quadro (Quadro 1) verificam-se os diferentes tipos de recursos
didáticos partilhados pelos autores.
As autoras Maria João Müller e Vera Viana têm publicado, cada uma, manuais escolares para os dois anos de escolaridade da disciplina de GDA, enquanto o autor Elísio Silva partilha os seus recursos didáticos convencionais
através do seu site.
Os três autores possuem, cada um, um site.
O autor Elísio Silva disponibiliza uma Página facebook, associada ao site, e
uma App Geometria Descritiva.
A autora Maria João Müller partilha, no site, um Simulador de exames.
Vera Viana partilha Construções dinâmicas e Modelos de realidade aumentada.
Sugere-se que, numa fase inicial da abordagem dos conteúdos da disciplina
de GDA sejam utilizados os recursos didáticos convencionais, com manipulação de modelos tridimensionais
nos quais se torna possível simular, de forma visível e palpável, as situações espaciais
que o aluno irá representar posteriormente na folha de papel - após ter visto e compreendido - sem decorar apenas traçados, situação que, irremediavelmente, o impediria de resolver problemas mais complexos (Xavier & Rebelo, 2001:4).

No entanto, quando os alunos ingressam na disciplina de GDA, por se tratar
de uma disciplina nova, com uma linguagem própria e um raciocínio específico, a abordagem dos conteúdos através das novas tecnologias poderá também
servir de motivação e apoio.
Também o recurso a software de geometria dinâmica pode, em contraponto com os
modelos tridimensionais, ser muito interessante e estimulante nas actividades de ensino-aprendizagem por permitir registar graficamente o movimento e, sobretudo, por
facilitar a detecção, em tempo real, das invariantes dos objectos geométricos quando
sujeitos a transformações, favorecendo, por conseguinte, a procura do que permanece
constante no meio de tudo o que varia” (Xavier & Rebelo, 2001: 4).

A utilização de modelos, quer tridimensionais, quer digitais, deverá ser uma
das principais ferramentas para a didática e aprendizagem da disciplina.
Pelo facto de a disciplina de GDA ser lecionada em apenas dois anos de escolaridade, a diversidade de recursos didáticos existentes e disponíveis poderá
ser uma mais-valia para os docentes e alunos.
Caberá aos docentes da disciplina a escolha dos melhores recursos didáticos para as suas aulas e para os seus alunos.

Conclusão

O principal objetivo deste artigo foi o de apresentar um conjunto de recursos didáticos (convencionais, audiovisuais e novas tecnologias) que poderão contribuir
para uma melhoria das aprendizagens na disciplina de GDA no Ensino Secundário.
Procedeu-se a um estudo comparativo entre três autores: Elísio Silva, Maria
João Müller e Vera Viana.
Numa primeira fase, foram analisadas as boas práticas de cada autor. Numa
segunda fase, reconheceram-se as afinidades e as diferenças entre os autores.
Verificou-se que os três autores partilham uma diversidade de recursos didáticos para a disciplina de GDA no Ensino Secundário, quer em formato impresso,
quer em formato digital. Numa última fase, em jeito de conclusão, foram sugeridas recomendações para a utilização dos referidos recursos.
Espera-se que o estudo possa vir a suscitar o interesse dos docentes de GDA,
no sentido de melhorarem a sua prática letiva e ultrapassarem as principais dificuldades sentidas na lecionação da disciplina. Por outro lado, espera-se que o
estudo possa vir a motivar e a apoiar os alunos que ingressam na disciplina de
GDA no Ensino Secundário, uma disciplina nova, com uma linguagem própria
e um raciocínio específico.
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Cada aluno apresenta as suas dificuldades e capacidades. O trabalho de grupo e a cooperação entre pares poderá também ser um contributo para que se
ultrapassem as dificuldades específicas de uns alunos aproveitando as capacidades de outros.
Aos alunos recomenda-se que encarem cada exercício da disciplina de GDA
como um desafio, que deve ser resolvido mentalmente, primeiro, e depois representado, por exemplo, numa folha de papel.
Em jeito de preparação para o Exame Nacional, aos alunos, sugere-se a leitura atenta do documento do IAVE que divulga a informação relativa ao objeto
de avaliação, caracterização da prova, material a utilizar e duração da prova,
assim como, a resolução de exercícios de exames anteriores.
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Resumo: O relato contempla a experiência

Abstract: The report contemplates the experience

desenvolvida com alunos do Centro de Artes,
UFPel, na disciplina de Desenho de Figura
Humana com foco em representações, protagonismos negros e cultura afro-brasileira,
para problematizar pautas cotidianas. Buscamos ativar o diálogo acerca de belezas e
corporalidades, dando a ver a diversidade e a
miscigenação.A estratégia alia o ensino da arte
com estudos da cultura visual e de gênero, segundo uma abordagem aberta e híbrida, que
conjuga processos e reflexões.
Palavras chave: negritude / cultura afro-brasileira / desenho.

developed with students of the Centro de Artes,
UFPel, in the discipline of Human Figure Drawing
with a focus on representations, protagonisms
of black and Afro- Brazilian culture, to problematize everyday guidelines. We seek to activate
the dialogue about beauties and corporalities,
showing diversity and miscegenation. The strategy combines the teaching of art with studies of
visual culture and gender, according to a hybrid
approach that combines processes and reflections.
Keywords: blackness / Afro-Brazilian culture
/ drawing.

Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

Human figure drawing: blackness and culture
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Preto unido preto forte! Existo porque resisto!
Vai ter negros na universidade, sim!

O clamor é legitimo, repercute e ganha visibilidade em franca oposição à política retrógrada e repressiva adotada pelo atual governo brasileiro. As ações se
instauram e se espalham por diferentes espaços para exigir o cumprimento da
Constituição. Nas escolas e universidades tivemos os movimentos de ocupação eo (Re)existência em 2016, junto a greve nacional. A pauta de reivindicações
se mantém e fomenta os debates em sala de aula, nas rodas de conversa e nos
eventos; especialmente, para assegurar o direito de todos a uma educação pública, gratuita e de qualidade. A situação tem nos impelido a lutar pela liberdade de expressão, fazendo valer a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas no ambiente escolar, que movimentos como “escola sem partido” e a
reforma curricular para o ensino médio tentam retirar. Cabe a nós educadores
denunciar as desigualdades de formação e dar a ver o sucateamento imposto às
Instituições de ensino do país.
As demandas explicitam a natureza complexa e conflituosa que emerge nas
práticas educacionais e sociais. Embora contem com a adesão e reconhecimento de toda a comunidade acadêmica, é sobre os grupos historicamente discriminados que o impacto negativo se evidencia, com os cortes de bolsas de estudos,
de auxílio aos cotistas e fechamento das casas de passagem, aniquilando a política de ações afirmativas assumidas em governos anteriores.
Se as estratégias inclusivas iniciadas já operaram transformações, garantindo o acesso ao ensino superior, precisam ser mantidas (e ampliadas) para assegurar a presença, efetivar a qualificação e cultivar a diversidade. A questão da
diversidade necessita adentrar nos currículos e constituir preocupação pedagógica, principalmente junto a uma sociedade caracterizada pela diferença.
Mesmo quando explicitamente ignorado e reprimido, a volta do outro, do diferente,
é inevitável, explodindo em conflitos, confrontos, hostilidades e até mesmo violência.
O outro é outro gênero, o outro é a cor diferente, o outro é a outra sexualidade, o outro é outra raça, o outro é a outra nacionalidade, o outro é o corpo diferente (Silva,
2014:97).

Atentos ao brado da hora e a necessidade de ativar canais de comunicação
entre grupos divergentes propomos as pautas cotidianas como tema para desenvolver conteúdos da disciplina de Desenho de Figura Humana. A intenção
traz para a discussão pedagógica e artística questões inclusivas que estão presentes no âmbito acadêmico e social, constituindo uma ação integrada aos estudos de História e Cultura da África e Afro-brasileira, tornados obrigatórios

Percurso metodológico e criativo

Conduzir um projeto de natureza tão híbrida, implica lançar mão de metodologias mestiças que conjugam o experimentar, o produzir e o refletir, de forma a
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pela Lei 10.639/ 2003 no âmbito da formação de professores. A disciplina compõe a etapa básica do projeto pedagógico de vários cursos do Centro de Artes
da UFPel, entre eles Artes Visuais, licenciatura e bacharelado, Design Gráfico,
Digital e Cinema de Animação.
Com vistas a garantir a multidisciplinaridade e o compartilhamento de experiências, optamos por estratégias abertas, coletivas e expositivas, envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão. Nesta perspectiva desenvolvemos projetos
em torno de representações e autorrepresentações para atualizar discursos sobre identidades, subjetividades, performances e protagonismos na arte e na cultura contemporânea. Mestiçagens, mitologias, imaginários, reinvenções e subversões são temas propostos para investigação poética e reflexiva dos alunos.
A estratégia pedagógica, comumente adotada por arte-educadores, consiste em problematizar os mecanismos e as instituições envolvidas nos processos
de criação de identidades e diferenças culturais. Apoiados nos estudos da cultura visual e de gênero investigamos representações, apresentações e demais
formas alternativas veiculadas pelos sistemas imagéticos presentes no circuito
ampliado da arte e da cultura. Promovemos reuniões entre grupos, ouvimos
depoimentos, visualizamos campanhas publicitárias e trabalhos artísticos voltados para a valorização pessoal e social procurando compreender a complexidade envolvida nos processos relacionais. Resgatamos a arte na sua vertente
mais política, explorando seu potencial para acolher a diversidade, com vistas
a suplantar preconceitos e discriminações. O processo abrangeu uma pesquisa
imagética e conceitual que explorou acervos pessoais e encontros propositivos,
para construir retratos e autorretratos num exercício de tradução poético-visual.
Representações e autorrepresentações implicam um olhar para si e para o
outro de modo compreensivo. A experiência contempla um ver-se melhor, um
ver-se no outro, identificar papeis e identidades e, ainda, vislumbrar a própria
natureza humana.
Dentre os referenciais artísticas que fundamentaram as séries realizadas
destacamos Adriana Varejão, Rosana Paulino, Beth Moysés, Carybé, James C.
Lewis, Renee Cox, entre outros. Também elencamos referenciais de estudiosos
da sociologia, teoria e crítica da arte e da cultura visual como: Ana Mae Barbosa, Katia Canton, Paulo Freire, Sueli Carneiro, Tomaz Tadeu da Silva e Fernando Hernandez.
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Figura 1 ∙ Da série Polvo Brasilis, 2014. Fonte: Própria.
Figura 2 ∙ Emanoel Araújo, c. 1965. Fonte: Google
imagens. Trabalho final, 2015. Fonte: Própria.
Figura 3 ∙ Emanoel Araújo, c. 1965. Fonte: Google
imagens. Trabalho final, 2015. Fonte: Própria.
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Figura 4 ∙ Trabalho da série Mais Amor por Favor,
2016. Fonte: Própria.
Figura 5 ∙ Aula no jardim, 2016. Fonte: Própria.
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gerar um campo sensorial que contemple à cognição científica e a imaginação
artística. Para dar conta desse desafio, adotamos uma abordagem emergente
reconhecida como A/r/tografia. A expressão conjuga Artist (Artista), Researcher (pesquisador), Teacher (professor) e graph (grafia, escrita, representação)
amalgamados, integrados entre si, sem fazer distinção entre as práticas profissionais, que reverberam umas nas outras em prol do conhecimento. A metodologia nos interessa por ultrapassar perspectivas tradicionais conseguindo
alcançar um sentido denso e flexível condizente com o campo das artes. A abertura para contemplar visualidades, narrativas e formatações autorais amplia a
compreensão do percurso educativo, investigativo e artístico proporcionando
empatias e identificações que por sua vez desencadeiam outros investimentos
e experimentações.
A experiência pedagógica fundamentada na perspectiva multicultural é um
desafio e uma necessidade. Ana Mae foi pioneira ao considerar a questão da diversidade como matriz determinante para o processo educativo contemporâneo,
em especial para o ensino das artes. Quando o tema foi recomendado como possibilidade transversal pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), para o
ensino fundamental e médio, a autora criticou a incipiência de tal medida:
Entretanto, mais que um mero tema de estudo de todas as disciplinas, as questões relativas a multiculturalidade só serão resolvidas pela flexibilização de atitudes e valores.
Por outro lado, não se trata de um tema transversal, mas básico para uma sociedade
que se configure como democrática (Barbosa,1998:89).

A ênfase se pauta no compromisso educacional, não basta dar a ver a rica diversidade cultural do país, é preciso trazer à tona, o problema da desigualdade social
e da discriminação. O que significa contemplar conflitos étnicos, relações de dominação, códigos hegemônicos, exclusão cultural e política, violência de gênero;
só para apontar alguns dos embates que põem em crise identidades e estruturas
em nossa sociedade. Isto impõe formação e postura cidadã, requer do educador
deslocamentos e sensibilidade para mediar em campo minado, nesse território
de lutas históricas, para encontrar as brechas que propiciem o diálogo e a compreensão das diferenças, tangenciando desejos e necessidades de uns e de outros.
Para promover essa atitude crítica é essencial conhecer, valorar entornos
e repertórios, propor experiências de decodificação de signos, reconhecendo
sentidos, discursos e sistemas de representação presentes nas culturas. Daí a
opção pela arte contemporânea e a cultura visual como facilitadores do processo, pois constituem recursos inestimáveis para desencadear os estranhamentos
capazes de rechaçar dogmas e preconceitos.
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Provocativas, efêmeras, incertas, interativas são atributos aplicados as produções artísticas contemporâneas. Guardam em comum uma desconfiança do
que é imposto, desconsideram visões monolíticas para fazerem da arte plataforma de inclusão e acolhimento da heterogeneidade. Na perspectiva das micropolíticas os artistas investem na diversidade, apresentam o desconhecido,
englobam saberes, mundos e gentes marginais, pois os entendem influentes e
interligados à vida cotidiana, afetando a humanidade como um todo.
Black is beautiful, slogan dos anos 60, é retomado e se torna um campo de exploração, apontando para contradições e ambiguidades, onde “a arte se instaura como um recriar incessante de um mundo incrivelmente potente” (Canton,
2009:37). Nos referenciamos em obras e artistas que problematizam a negritude para provocar o grupo a conhecer, desconolizar o olhar e gestar alianças.
Para a série Polvo, Adriana Varejão partiu das declarações dadas ao IBGE para
a questão Qual é a cor de sua pele? O inusitado e exotismo das respostas fomentaram a construção de uma caixa com tubos de tinta contendo 33 diferentes tons de
pele. Sua atitude denuncia a discriminação da própria indústria que denomina
cor de pele, um tom específico de bege claro. A caixa é acompanhada de uma série de retratos em preto e branco da própria artista, feitos sob encomenda, onde
ela insere uma das cores fabricadas sobre sua face, como naspinturas tribais. Esse
trabalho motivou o projeto Polvo Povo Brasilis (2014), onde comparecem os autorretratos dos alunos, que seguem a estética proposta pela artista para dar a ver a
miscigenação racial fundante de nossa identidade nacional. Propomos o retrato
como identificador de sujeitos, de frente e perfil, com inserção da escala de tons
que traduzem cor de pele, cabelo, olhos, etc. (Figura1).
A imagem foi selecionada pela tradução da proposta que aqui ganha acento
político e social. A mão aberta, espalmada, é um gesto de pare, basta. Chega de
violência contra a juventude negra de nosso país, e do resto do mundo.
Selfie Portrait (2015) foi a mostra que elaboramos na sequência, motivados
pelo fenômeno das selfies nas redes e no cotidiano. Procurando compreender a
complexidade envolvida nesse processo de comunicação e construção de identidade, resgatamos os autorretratos de artistas e designers, dos séculos XX e
XXI, em um exercício de interpretação, imaginação e produção poética. O processo abrangeu uma pesquisa imagética e conceitual com vistas a identificar
semelhanças físicas, afiliações estéticas, posturas ideológicas, questões técnicas, sociais e culturais que permeiam as representações/apresentações produzidas por esses artistas. Era preciso encontrar seu “gêmeo ou ancentral artístico”, a proposição nos impeliu em busca de protagonismos femininos, latinos e
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Negritude, arte e cultura afro: presente!
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Figura 6 ∙ Aula no jardim, 2016. Fonte: Própria.
Figura 7 ∙ Desenho em aquarela. 2017. Fonte: Própria.
Figura 8 ∙ Detalhe modelo e desenho em giz pastel, 2017.
Fonte: Própria.
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Figura 9 ∙ Pietá Negra, 2017. Fonte: Própria.
Figura 10 ∙ Desenho realizado por aluno da turma, 2017.
Fonte: Própia.
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negros, pouco presentes, na bibliografia usualmente adotada. Como resultado
da pesquisa construímos um banco de imagens e biografias que serviram de referência para o ensaio fotográfico e subsidiaram o texto poético que narra esse
encontro fantasioso entre alunos e artistas selecionados. Mestre Didi, Rubem
Valentim, Djanira da Motta e Silva, Rosana Paulino, Yolanda Lopez, Emanoel
Araujo, Maria Mela, Basquiat, Columbano Bordalo Viera, Paula Rego, Siqueiros, Faith Ringgold, Eva Hesse, Alice Neel, Yayoi Kusama, Shirin Neshat, entre
outros e outras, inspiraram autorrepresentações que traduzem encantamentos
e afinidades (Figura 2) e (Figura 3).
O apelo dos movimentos de resistência motivou a mostra Mais Amor Por
Favor (2016), colocando no foco vulnerabilidades e intimidades, para questionar padrões de comportamentos e invisibilidades. Revisitamos campanhas publicitárias e artistas contemporâneos que exploram a fotografia na sua poética,
como documento de si, em tom confessional, ou como expressão de mundo,
recheado de tipos incomuns, que nos seduzem e inquietam.
No processo concorreram dois métodos de pesquisa imagética diferenciados: o resgate das memórias fotográficas em álbuns de família ou a construção
de uma nova imagem evidenciando encontros afetivos. Para dar conta do tema
proposto, incorporamos o exercício do retrato e do autorretrato no trabalho.
Serviram de referência as imagens de família, evidenciando as relações entre
pais e filhos, casais, irmãos e irmãs, avós e netos. Também compareceram imagens que trazem amigos, namorados, colegas e professores. O trabalho final
(Figura 4) destaca as técnicas e conceitos utilizados: desenho com lápis dermatográfico, estampa em guache com carimbo, construído segundo a simbologia
Adinkra. O conhecimento é oriundo de uma oficina sobre cultura africana; inclusive, o turbante foi confeccionado com o símbolo escolhido: Akoma Ntoso ou
corações ligados, simbolizando a compreensão e o acordo.
O trabalho exemplifica um processo planejado, cuja intenção afetiva e política perpassa todas as etapas, desde a construção do turbante, o encontro familiar para compor a foto, a opção pela cor e pelo padrão gráfico. O resultado
mostra como o acervo familiar foi vasculhado, para explicitar relações fundadas na sororidade, admiração e respeito. As fotos referenciais são oriundas das
galerias virtuais pessoais, acessadas via smartphone, um dispositivo cada vez
mais presente em sala de aula, e, que precisa ser explorado como recurso didático. A coleção desenhada com sensibilidade pelo grupo, explicita ativismos,
pluralidades, responsabilidades e sintonias artísticas. As imagens revelaram
casais homoafetivos, transexuais, famílias com crianças portadoras de necessidades especiais, famílias multirraciais, retratos de amizades que suplantam

Pietá Negra

As temáticas funcionam como “gatilhos”, dispositivos para convidar o grupo a
pensar e discutir o protagonismo e as representações negras na arte, considerando atravessamentos e discursos que a contemporaneidade resgata ou instaura. As ações e projetos muitas vezes decorrem de uma situação que provocou
o embate entre “nós” e “eles”, evidenciando posições e relações de poder entre os sujeitos. As experiências buscam atravessar as fronteiras da diversidade,
estabelecendo conexões entre campos diferenciados do saber, propondo uma
prática onde o grupo é levado a se reconhecer, percebendo que é constituído
por sujeitos individualizados e sujeitos sociais.
Dentre as proposições mais recentes e emblemáticas, destacamos a Pietá
Negra (2017), uma alegoria viva que encenamos no ateliê, como um tributo as
mães dos milhares de jovens negros mortos a cada ano em nosso país. O extermínio decorre da violência do tráfico, das balas perdidas trocadas entre mílicias, da intolerância religiosa e de gênero, da precariedade que os atingem,
negando-lhes todas as possibilidades (Figura 9) e (Figura10).

603
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

quaisquer diferenças, retratos que nos comovem pela beleza da maturidade
apreendida, ou pela inocência dos mais jovens.
Essa proposição nos motivou a investir mais fortemente sobre elementos
da cultura, moda, religiosidade e protagonismos negros na arte. Inserimos o
conteúdo nas aulas com modelos negros, propondo atravessamentos, sincretismos e valorização de entornos e repertórios. Recriamos imagens clássicas da
arte ocidental subvertendo os cânones, conforme concepções contemporâneas presentes em diferentes artistas. Exacerbamos as contribuições envolvendo
nossas modelos em capulanas oriundas de Moçambique e abrimos a aula para
a comunidade do próprio Centro de Artes. Montamos cavaletes e materiais em
meio ao jardim, desfrutamos do sol e da beleza negra entre cerâmicas, e arbustos, dispostos a aprender desenho, usos e tradições que reafirmam identidades
e geram empoderamento (Figura 5) e (Figura 6).
Revisitamos artistas visuais com obras dedicadas aos temas africanos e experimentamos outras representações para os Orixás. Iemanjá, Iansã, Oxum,
Oxalá e Oxóssi foram algumas das divindades estudadas, observamos relações
de poder e proteção, simbologias das cores e elementos adotados nas caracterizações. Imagens do exercício, feitas no ateliê (Figura 7 e Figura 8). Também a
cultura visual nos forneceu personagens para repensarmos a presença, ou ausência, de negros como protagonistas nos quadrinhos, cinema, séries e novelas.
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Vimos outras versões da Pietá Negra como alegorias nos desfiles das Escolas
de Samba do carnaval de 2018. A reverência é a mesma, porque a arte atinge
dimensões onde outras mediações não alcançam.
Tomar como referência imagens produzidas no âmbito da cultura visual a
partir de uma perspectiva educativa implica considerar essas representações
como sistemas de significação e atribuição de sentido, marcados pelas relações
de poder que forjam discursos que nos constituem como sujeitos, indivíduos,
iguais e diferentes.
O exercício do desenho da figura, de retratos e autorretratos para dar a ver
corporalidades, relações culturais, afetos e transgressões, forja um novo acervo, ganha outras dimensões e códigos, ultrapassando modelos estereotipados
e hegemônicos. A linha pedagógica adotada segue vertentes contemporâneas,
aberta ao torvelinho das mudanças, buscando conectar arte e vida para promover debates, experimentações, pensamento crítico e fruição em perspectiva
ampliada, inclusiva e cidadã.
Seguindo pela trilha aberta por Paulo Freire (1997) “uma educação empoderadora” demanda uma capacidade de escuta do outro, um reconhecer-se no
outro, um acolhimento e uma abertura para o diferente, pois limitar-se a reproduzir modelos não faz avançar o conhecimento, e muito menos a arte.
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Resumen: En este trabajo se reflexiona sobre

Abstract: This paper reflects on the possible rela-

las posibles relaciones entre la educación artística y patrimonial teniendo en cuenta los
valores que ambos campos de conocimiento
pueden aportar a los niños y niñas de Educación Infantil. También se defiende que es
necesario empezar en la primera etapa de la
escolarización con una formación artística y
patrimonial cuando aún la organización del
currículo no está condicionada por la organización disciplinar y donde los espacios y tiempos
escolares son flexibles. Y sobre todo por aprovechar las características innatas del ser humano incondicionadas en la primera infancia:
la curiosidad, la imaginación y la creatividad.
Para apoyar esta aproximación teórica se desarrolla el diseño de una propuesta didáctica
para la etapa educativa de 3 a 6 años.
Palabras clave: educación artística / educación patrimonial / educación infantil / propuesta didáctica.

tionships between artistic and heritage education,
taking the values that both fields of knowledge
can provide to children in pre-school education.
It is also defended that it is necessary to start
in the first stage of schooling with artistic and
patrimonial training when the organization of
the curriculum is not conditioned by the disciplinary organization and where the spaces and
school times are flexible. And above all to take
advantage of the innate characteristics of human beings unconditioned in early childhood:
curiosity, imagination and creativity. To support
this theoretical approach, the design of a didactic
proposal for the educational stage of 3 to 6 years
is developed.
Keywords: artistic education / patrimonial
education / infant education / didactic proposal.
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Introducción
¿Cómo podemos combinar equilibradamente el conocimiento del patrimonio
cultural, las expresiones artísticas y la experiencia estética para contribuir a una
enseñanza patrimonial y artística más integradora y formadora en la etapa de
Educación Infantil?
Esta cuestión se plantea cuando a través de distintas investigaciones constatamos la escasa confluencia entre los artístico y lo patrimonial tanto en España
(Duarte Piña y Ávila Ruiz, 2015) como en Portugal (Calado, 2014). Mientras que
en Educación Infantil por su carácter globalizador sus referencias no abarcan
todos los elementos del currículo, en etapas posteriores sólo la formación artística tiene sus propios programas educativos y la educación patrimonial no
aparece como una disciplina escolar. Esta falta afecta tanto a la formación del
profesorado como a la enseñanza del patrimonio en las escuelas generándose
obstáculos epistemológicos, metodológicos y teleológicos analizados por Fontal (2003), Estepa y Cuenca (2006) y Estepa Giménez (2013).
De las experiencias de formación docente en la didáctica del patrimonio
cultural (Duarte Piña, 2017) se deduce que cuando se enseña Arte en las escuelas, no se realiza desde la perspectiva patrimonial y el recorrido se hace por las
corrientes artísticas y las técnicas, es decir, por contenidos que bien aparecen
como conceptos o como procedimientos. Asimismo, cuando se enseña Patrimonio cultural no se entiende como la expresión de la creatividad artística con
miradas y narrativas particulares (Gonçalves, 2014), es decir, expresiones singulares de una cultura en su sentido complejo, prima la finalidad culturalista
y no se tiene en cuenta la trascendencia creativa e identitaria del elemento, ni
tampoco se procura un aprendizaje estético, reflexivo y crítico.
Centrándonos en esta dualidad pretendemos hallar las interrelaciones entre lo artístico y lo patrimonial y ofrecer una propuesta de enseñanza para la
etapa de Educación Infantil a través de la cual el alumnado aprenda conceptos,
procedimientos y actitudes que integren el conocimiento patrimonial y artístico para desarrollar aprendizajes y experiencias que enriquezcan e interrelacionen los dos ámbitos.
1. Arte y Patrimonio en Educación Infantil. Una confluencia posible
“El arte estaba en el vivir cotidiano porque la sensibilidad estaba en el vivir cotidiano” (Leticia Cossettini, 1991: 15:34-15:42 min.)
Hay una sensibilidad hacia lo cotidiano, hacia el entorno, que ha de cultivarse y en las escuelas ello es posible siempre y cuando esto sea una finalidad
educativa y teniendo en cuenta que a través del arte se cultiva y desarrolla la

Repárese que es tan inútil como cruel exigir luego a los alumnos que piensen en la Escuela primaria, cuando no han empezado a hacerlo en la de párvulos; o que lo hagan en el Instituto, cuando en la primaria tampoco han pensado; o en la Universidad, cuando ya su pensamiento viene atrofiado y convertido en máquina (Cossío,
2007:174).
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sensibilidad no solo hacia lo artístico, también hacia lo cotidiano, hacia el entorno inmediato del niño, donde están los elementos patrimoniales, podríamos
tomar como ejemplo de lo que explicamos, la historia narrada en La escuela de la
señorita Olga. Una experiencia que duró quince años de 1935 a 1950 y que formó
a personas conociendo su realidad de manera holística, observándola, explorándola, comprendiéndola, narrándola, dibujándola, identificándose con ella
y percibiéndola reflexivamente. Estas serían algunas de las finalidades de una
educación artística y patrimonial deseable para generar una identidad cultural
y la formación de una ciudadanía comprometida y crítica.
Siguiendo a Gardner (2007) los niños están capacitados para aprender en un
entorno visual rico. La relación con los artistas, sus habilidades y conocimientos,
expresadas significativamente y ajustadas al desarrollo cognitivo del niño puede darse y cuanto antes mejor. Y estableciendo conexiones con intelectuales españoles de principios de siglo XX recogemos las palabras de Manuel Bartolomé
Cossío quien decía que “todas las enseñanzas deben comenzar en la escuela de
párvulos y todas continuar a la par y progresivamente hasta que el alumno deje
la escuela” (Cossío, 2007:27).
Teniendo como referente a estos dos autores, consideramos que la educación patrimonial y artística debe empezar en los primeros años de escolarización
y continuarse en etapas siguientes, “los niños, durante los años de la educación
elemental, son capaces de ir más allá de la pura producción y de empezar a tomar parte en discusiones acerca de la naturaleza y de la historia de los objetos”
(Gardner, 2007:75). Frente a las formas de simbolización verbales y lógicas que
son las que favorece la escuela “tratar clases de símbolos visuales-espaciales en
artes visuales es prácticamente definitoria: pensar en términos de formas, qué representan, qué sentimientos pueden expresar, de qué modo pueden componerse
y combinarse, y qué formas múltiples de significación pueden incorporar” (Gardner, 2007:78-9). Y volviendo a Cossío recogemos sus principios pedagógicos para
la infancia: que el niño investigue y cree por sí mismo, teniendo al maestro como
guía y supervisor de su trabajo, que el niño piense, y que la enseñanza sea la formación del carácter y de la voluntad, la formación por medio de la vida y para la
vida, que el libro de texto no ocupe el lugar central sino el entendimiento, el razonamiento y el recuerdo de lo aprendido (Cossío, 2007:174).
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Tales aportaciones teóricas nos han permitido elaborar una propuesta de
trabajo para Educación Infantil con una secuencia de actividades basada en
la observación-experimentación — la investigación-expresión — la
comunicación-narración que impliquen la creación y la comprensión
artística y patrimonial.
Sugerimos esta secuencia posible para el alumnado de Educación Infantil,
que podría ser útil para etapas superiores debidamente ajustada a los niveles
cognoscitivos e intelectuales del alumnado.
Através de observação atenta, no sentido de observar o modo de exploração e de interação das crianças com o meio, conseguimos ter uma maior contextualização dos seus
interesses e capacidades. (Queiroz & Bila, 2014:114)

La finalidad del proyecto educativo es educar la mirada, desarrollar la expresión artística y la experiencia estética, conocer los contextos y las narrativas de
los elementos, comprendiendo el arte y el patrimonio en objetos de aprendizaje
mediante un acercamiento creativo y emocional.
En este trabajo se opta por la didáctica del patrimonio cultural porque entendemos que es necesaria la reflexión sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de los elementos curriculares (objetivos, contenidos, metodología y
evaluación de la enseñanza y el aprendizaje) y porque en la didáctica que proponemos se incorpora un modelo de enseñanza que implica al profesor como
intelectual reflexivo. Esta reflexión ha de ser necesariamente crítica para que la
enseñanza no sea un mero ejercicio de reproducción-trasmisión sino que potencie la conexión entre la realidad artística y patrimonial y los sujetos y objetos
implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los artistas y los estudiantes. La idea de combinar el aprendizaje del patrimonio, la expresión artística y
el conocimiento vivenciado no supone irnos al espacio de los procedimientos o
de los valores y las emociones, tampoco dejarlos en un segundo plano sino que
supone construir un entramado significativo donde conceptos, procedimientos, valores y emociones estén íntimamente relacionados para dar sentido a los
elementos artísticos-patrimoniales, darles vida, interpelarlos y convertirlos en
protagonistas de los aprendizajes, de las vivencias y de la cotidianeidad de los
estudiantes desde formas artísticas de conocimiento, porque la comprensión
del patrimonio y del arte nos permitiría abordar desde las emociones hasta los
procesos de desarrollo intelectual del niño.

— Una propuesta de enseñanza que propicie el conocimiento del entorno a partir de las experiencias y vivencias de los niños.
— Una propuesta de aprendizaje que implique la actividad infantil guiada por la investigación.
— Un modelo didáctico que facilite el análisis de los resultados de la
experimentación, que implique la investigación de su práctica, para
que se generen modelos metodológicos personales interesados en el
cambio de la escuela basado en prácticas innovadoras (Porlán, Rivero y Solís, 2010).
En relación con estas afirmaciones el proyecto «Pintamos nuestro patrimonio: un proyecto de educación artística y patrimonial para Educación Infantil»
es un ejemplo donde se combina la expresión artística libre a partir de la observación del patrimonio histórico-artístico (Duarte y López, 2017).
Teniendo en cuenta la Orden de 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, proponemos:
objetivos
— Desarrollar la autonomía creativa y la iniciativa personal del alumnado.
— Observar, experimentar, investigar y conocer el entorno patrimonial.
— Narrar, expresar, crear y comunicar las expresiones artísticas y las
identificaciones patrimoniales fomentando la imaginación y la percepción estética.
contenidos
— Un edificio
— Un cuadro
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Siguiendo los postulados del proyecto IRES (1991) y en el desarrollo de una didáctica específica, donde interactuarían la educación patrimonial y artística,
definiremos una serie de principios que guiarían la práctica, atenderían a la diversidad de alumnado, tendrían en cuenta su propio conocimiento, orientarían
la enseñanza hacia la investigación docente y el aprendizaje hacia un proceso
de investigación en el aula, unos principios con los que se evaluaría la práctica
desde los resultados del aprendizaje y de los problemas prácticos profesionales.
Así pues, conviene exponer una serie de ideas sintetizadas en principios que
fundamentan el desarrollo de esta propuesta:
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—
—
—
—

Un escultura
Un puente histórico
Un parque o un río
Una tradición

metodología
La metodología será globalizada teniendo en cuenta las tres áreas de Educación Infantil que recoge la Orden de 5 de agosto de 2008 que desarrolla el
currículo, e integradora de los contenidos de educación artística y patrimonial
trabajando interrelacionadamente conceptos, procedimientos y actitudes.
Proponemos “un planteamiento didáctico en el que la investigación constituye un principio orientador de las decisiones curriculares” (García y García,
1993:19), lo que implicaría una metodología globalizada con diferentes recursos y estrategias de enseñanza, considerando la ideas de los alumnos y su evolución, analizando en cada momento qué saben, qué están aprendiendo y qué
han aprendido. Ajustando en todo momento el nivel de los alumnos a las actividades diseñadas para ir progresivamente ampliando los conocimientos y sus
niveles de formulación.
En esta metodología los contenidos están formulados como problemas y las
actividades vienen a dar respuesta a las preguntas planteadas.
secuencia de actividades
1. Indagación sobre los conocimientos previos que tiene el alumnado
en relación al contenido que se va a trabajar formulado como un reto
o un problema. La indagación se podrá hacer en la asamblea de aula,
mediante un dibujo o grabado, con alguna foto o un cuento sobre los
elementos artísticos y patrimoniales elegidos y cercanos al escolar.
2. Observación del elemento seleccionado, contando lo que se ve y las
características que percibe.
3. Experimentación: expresándolo artísticamente (dibujo, collage, recreación en volúmenes) y conociéndolo en el momento pasado (preguntando a sus familiares o a artistas, investigando sobre la historia
que cuenta).
4. Comparación entre los elementos observados y los elementos recreados, que los niños conozcan y diferencien, valoren y se identifiquen, propongan soluciones al reto planteado con la invención de
una historia, un cuento, o con nuevas creaciones.
5. Comunicación mediante una acción de grupo (un museo o rincón de

criterios de evaluación
— Las observaciones (mediante escala de estimación o listas de control
sobre los elementos trabajados).
— Las creaciones realizadas por el alumnado.
— Las narraciones elaboradas.
— El grado de comprensión de los elementos estudiados a través de los
trabajos realizados y el nivel de creatividad implicado.
— Nivel de resolución de los problemas planteados.
— El trabajo en grupo y el trabajo individual.
Conclusión

Con esta aproximación a la enseñanza patrimonial y artística hemos querido defender la necesaria comunicación entre dos ámbitos de conocimiento y creación
que deben confluir en las aulas de Educación Infantil para capacitar a los escolares en un entorno cada vez más complejo y generador de nuevas identidades.
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estudiados.
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Resumo: Relato minha experiência como

Abstract: I report my experience as a Coordi-

Coordenadora do Subprojeto PIBID Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Brasil, relatando algumas de suas ações
de destaque e mostrando que o PIBID Artes Visuais contribuiu para com a valorização da área
nas escolas, apesar de operar em condições políticas e pedagógicas instáveis, que ameaçam a
extinção das artes visuais como área de conhecimento em nosso país.
Palavras chave: Iniciação a docência / práticas educativas em artes visuais / educação coletiva / políticas e educação em artes visuais /
educação em artes visuais no Brasil.

nator of the PIBID Visual Arts Subproject of the
Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil,
reporting some of her outstanding actions and
showing how PIBID Visual Arts has contributed
to the valorization of the area in schools, despite
operating in unstable political and pedagogical
conditions that threaten the extinction of the
visual arts as an area of knowledge in our country.
Keywords: Teaching initiation / educational
practices in visual arts / collective education /
politics to visual arts education / visual arts education in Brazil.
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O PIBID como ação
educacional e política:
conjugações do verbo pela
coordenadora do projeto
em artes visuais
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PIBID: a sigla e suas conjugações

O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência) é uma ação
da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação do
Brasil financiada pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior) que concede bolsas e permite aos estudantes, cuja graduação
habilita a atuar na educação, a aproximação com o cotidiano escolar da rede pública. O Programa concede bolsas também a professores da rede escolar supervisores e docentes universitários coordenadores, cujos subprojetos, inseridos
num projeto institucional maior, são selecionados por meio de editais.
“Pibidiano” é um adjetivo atribuído aos bolsistas que vivem a experiência de
compreender e de questionar a educação. “Pibidiar” é o verbo cujo significado
vai muito além do cumprir metas determinadas por um programa institucional.
Pibidiana, pibidiei, como coordenadora do Subprojeto PIBID Artes Visuais do
Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, de 2014 a 2018, em conjunto com uma equipe de 2 bolsistas supervisores
e 11 bolsistas universitários; ao longo do projeto, porém, atuaram 35 estudantes
de Licenciatura e 4 professoras de 5 diferentes escolas da cidade de Porto Alegre.
Incluiu uma inexorável atuação política, pois enfrentamos diversos desafios no
sentido de preservar o nosso lugar no território curricular brasileiro.
1. O PIBID e as Artes Visuais como verbo composto

No Projeto Institucional inscrito no Edital 061/2013, ao qual aderi, deveríamos,
entre outras, atender às seguintes premissas: o aperfeiçoamento no domínio da
língua portuguesa tendo em vista a leitura, a escrita e a fala, o aprendizado da
sistematização em registros e documentação por via de relatórios, a divulgação
dos trabalhos em eventos acadêmicos, a atuação interdisciplinar e a formação
continuada de professores da rede escolar.
Dentro disso, o Subprojeto Artes Visuais possuía os seguintes objetivos: a
observação interativa vinculando prática e teoria, através de leitura e pesquisa; mapeamentos poéticos do espaço e da comunidade escolar; planejamento e
criação de oficinas livres que ampliassem o espaço disciplinar das artes visuais
para além do conteúdo curricular previsto pelas escolas; produção de materiais educacionais envolvendo linguagens visuais, sonoras e verbais; propor ou
colaborar com propostas interdisciplinares dos demais subprojetos PIBID da
universidade, integrando artes visuais e atividades de leitura-escrita e, por fim
promoção e participação em eventos artístico-culturais ou acadêmicos, valorizando as artes visuais como área de conhecimento diante dos olhares da escola,
da comunidade pibidiana e acadêmica.
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2.1 Eu pibidio, tu pibidias... e nós?

Para além das diretrizes propostas no projeto, elaboradas em conjunto com a
Profa. Umbelina Maria Duarte Barreto, tive eu os meus propósitos e maneiras
de pibidiar. Quando chamada a assumir a coordenação a seu lado, minha experiência como escritora e ilustradora vinculada a projetos de leitura literária escolar gritava mais alto que a de professora: ao longo das minhas peregrinações
por escolas do Rio Grande do Sul, eu adquirira uma visada “estrangeira” sobre
o cotidiano educativo do ensino básico. Observava seus vícios e doenças, mas
também seu potencial de recuperação. Ao me aproveitar desse olhar turístico
para pibidiar, eu quis contribuir para promover a escola como lugar de convívio
em que a educação se exercesse a partir das relações entre sujeitos não compartimentados em salas de aula ou muros disciplinares. Vi no PIBID a oportunidade de uma prática educativa aberta, exercida num lugar organizado em “redes
humanas”, para além do sentido tecnológico habitual (Sibilia, 2012), mas do ex
ducere: conduzir o sujeito para além de si, não apenas em rumo particular a um
conteúdo de conhecimento, mas em ampliação ao coletivo.
Nas escolas, dialogávamos com estudantes, professores e funcionários, do
porteiro à direção. Diferente da imersão estagiária obrigatória para a conclusão
do curso, pibidiar não se restringe ao atuar em sala de aula, mas na comunidade escolar em todas as suas instâncias. Os bolsistas, ainda em formação, não
substituíam um professor: sua atuação requisitava apoio permanente de seus
colegas e supervisor.
Contando que formaríamos uma equipe duradoura, introduzi a seguinte
atividade ludo-poética para a reunião inaugural da equipe: desenhei um círculo
numa grande folha de papel e pedi a todos (iniciando por mim mesma) que se
autodesenhassem ao redor, como se o círculo fosse uma mesa redonda vista de
cima, na qual todos deveriam ter o seu lugar. O exercício exigia que se calculasse
espaço para o próximo e os demais, de modo que ninguém ficasse fora da “mesa”.
A metáfora era baseada no princípio da autonomia (Freire, 2011), um processo de
“vir a ser”, ampliado, neste caso, em “vir a ser com o outro”. Dispor-se ao redor
do círculo implicava deslocar o centro do seu inacabamento para o centro do círculo coletivo. Cada pibidiano tornava-se, assim, um protagonista do subprojeto
(as figuras de cada pibidiano em volta do círculo se destacam por um estilo único)
e, ao mesmo tempo, colaborador, reconhecendo e aceitando o espaço ocupado
pelas diferentes singularidades em torno do pibidiar. Ao cabo do primeiro ano de
projeto, muitos daqueles bolsistas já não mais atuavam, mas, ainda assim, a imagem do círculo com os pibidianos a sua volta tornou-se um de nossos símbolos:
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As trocas constantes na equipe exigiram a revisão da metodologia de coordenação, em que um membro dependia do outro para ter sua ação concluída.
Outra suposição minha era a de que atuaríamos por quatro anos sempre nas
mesmas escolas e com os mesmos supervisores. Contudo, por diversos motivos que não caberá aqui enunciar, mas que estão registrados em um artigo de
minha autoria (Costella et al., 2017), nos transferimos de escola por três vezes.
Atuamos ao todo em cinco escolas e a equipe passou por quatro supervisoras. Atividades coletivas mais elaboradas e de prazo extenso, como os mapeamentos, resultavam incompletas ou perdiam em parte seu sentido.
Em vista disso, passei a aplicar uma outra tática para integração do grupo,
adaptada ao inevitável trânsito de bolsistas: a troca de amuletos. Essa atividade passou a ser realizada durante a confraternização planejada para ocorrer no
final de cada ano de trabalho. A ideia era simples: cada pibidiano participante
deveria executar, com suas próprias mãos, um objeto criativo de valor simbólico relacionado à arte e à educação. O objeto deveria ser neutro em gênero, para
que, por ocasião do sorteio do destinatário, pudesse servir a qualquer sexo. Durante o encontro, sorteávamos um papel com o nome de cada um e trocávamos
os amuletos propondo que se adivinhasse a quem ele pertenceria. O objetivo
era ainda o mesmo do círculo, mas agora em rede dinâmica de relações. Cada
bolsista, ao elaborar seu amuleto, deslocaria o centro de sua atenção ao voltar-se para o grupo como um todo, pois ele não saberia a quem seria destinado
o objeto de sua criação até o momento em que estivéssemos todos reunidos e
sorteássemos o nome do seu destinatário. Da mesma forma, o destinatário do
amuleto não saberia, até o momento do sorteio, de quem o ganharia, nem que
tipo de objeto seria. Tal jogo nos unia, de forma autônoma e consentida, em
torno de um interesse comum (Huizinga, 2007).
Os amuletos evocam, principalmente o sentimento de estar presente em estado de colaboração e de afetividade; ao reuni-los em torno de uma doação às
cegas de um objeto no qual o bolsista dispendeu algum tempo de manufaturação, quis mostrar que é possível desenvolver um espírito de equipe, não importa
o tempo de permanência de um colega no projeto. Importante é reter o significado: pibidiar pode significar o ex ducere em direção ao outro, em um gesto
pensado para aquele único momento de compartilhamento ativo e imanente.
A partir de 2015, eu já administrava com segurança os eventuais conflitos
internos: pibidiávamos para além da sala de artes e do currículo formal, implementando a arte como um valor transversal ao engessamento disciplinar, revitalizador da instituição pedagógica. Agora eu “co-ordenava”: ouvia cada vez
mais às equipes, estimulava-os a apresentar suas propostas; desenvolvia pro-
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Figura 1 ∙ O círculo pibidiano. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ O mapa aberto de um espaço escolar,
utilizando materiais e técnicas variadas. Cada
bolsista encarregava-se de incorporar suas artes
em interação às elaboradas do colega, compondo
a paisagem escolar como um todo. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Um dos amuletos que ganhei;
um origami cujas diferentes faces representam,
segundo a autora, a constante mutação
e a diversidade desejada para as artes.
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Amuleto produzido por mim: uma caixa
de fósforos cujo rótulo imita uma marca conhecida
no Brasil, mas modificada. Dentro, os palitos
foram pintados um a um. A imagem deste amuleto
também se tornou representativa do nosso projeto.
Fonte: própria.

2.2 Nós pibidiamos... e eles?

A partir de 2016, outras instabilidades surgiram, estas de ordem política. Primeiro, cortes das verbas prometidas, incluindo bolsas; a partir de fevereiro a situação
se agravou, nos levando às ruas para protestar contra o possível encerramento
do Programa. Em 11 de abril, a publicação inesperada de uma portaria ameaçava
revogar o edital no qual havíamos nos inscrito e propunha outras regras, inexequíveis, levando-se em conta a realidade escolar e universitária brasileira. As artes em geral foram bastante atingidas por algumas medidas governamentais que,
em suma, diminuíram o seu lugar e importância nos currículos escolares.
Nossa equipe procurou responder à crise não apenas através da participação
em passeatas, mas usando a linguagem da arte. Foi assim que, ao encerrar o
ano de 2016, a equipe planejou em conjunto e apresentou, durante o Seminário
Institucional PIBID UFRGS, a performance PIBID, a cor da esperança.
Em início de 2017, planejaríamos e apresentaríamos outra performance-manifesto, desta vez no VI Fórum Artestágios (um evento para apresentação
de projetos dos estagiários do curso), intitulada Arte: produto indisponível.
Ambas as performances foram documentadas em vídeo e podem ser acessadas em um canal do nosso subprojeto no You Tube.
A crise das artes visuais como disciplina era testemunhada in loco, para tristeza dos pibidianos. Já não era fácil conseguir uma supervisora na área: quando
migramos pela quarta vez de escola, em 2017, nos acolheu uma professora de
Língua Portuguesa, que ministrava as aulas de artes para completar sua carga
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jetos em acordo com suas habilidades, porém atenta às demandas escolares,
ao momento de iniciação à docência, mas exigindo uma postura de pesquisa
diante da arte e da educação. Os resultados de nosso trabalho podem ser apreciados em relatórios publicizados online e, principalmente, em um site criado
para este fim (endereços referenciados no final deste artigo).
Ao mencionar os lugares digitais, quero destacar o cuidado em estender
nossas ações pibidianas para além das escolas e universidade. Além desses
endereços na Internet organizados para registro e divulgação das ações junto
à comunidade, ampliamos as possibilidades do trabalho em equipe através do
uso de redes, complementando as reuniões presenciais com a criação de grupos
online. Não poucas vezes esses recursos agilizaram tarefas e tomadas de decisão; possibilitaram também o compartilhamento de resultados, contribuindo
para a sensação de pertencimento à equipe. O PIBID Artes Visuais incluiu as
ferramentas e aplicativos digitais em benefício da convivência e a atuação coletiva na educação.
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Figura 5 ∙ O PIBID UFRGS manifestando-se na rua
contra a ameaça de encerramento antes do término
do Edital 061/2013. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Quadro do vídeo-documento
da performance PIBID: a cor da esperança.
Fonte: própria.
Figura 7 ∙ A equipe preparada para a performance
Arte: produto indisponível. Fonte: própria.

Últimas reflexões sobre um verbo que ora se conjuga no passado

De tudo o que foi planejado e vivido durante os quatro anos em que pibidiamos,
o que mais se salienta, a meu ver, é a germinação de uma ideia de corpo coletivo forte para conjugar, no plural, as diversas ações políticas e educacionais. O
PIBID, por não se constituir nem como instância acadêmica, nem escolar, oportunizou uma liberdade para experimentação metodológica raramente possível
em programa de outro formato. Sim, houveram os problemas, os conflitos, o
desânimo, a frustração, bem como alguns fracassos, porém tudo pode ser absorvido como parte desse processo constante que caracteriza o ex ducere.
O PIBID Artes Visuais configurou-se como um interstício entre os conteúdos disciplinares, destinado ao livre pensar sobre a educação e sobre as artes.
Transfiguramos, não poucas vezes, o local escolar; crianças e jovens foram estimulados a repensar sua relação com a arte e o seu potencial como artistas;
paredes de salas de aula foram atravessadas pela introdução de atividades e
eventos que revitalizaram a rotina curricular. Sobretudo, mostramos a força
política da linguagem da arte, no sentido de valorizá-la como conhecimento e
como discurso político e cultural. O PIBID foi, para nós que o conjugamos, uma
especialização em estreito vínculo com a prática docente e a vida universitária.
Como verbo auxiliar, somou-se aos tantos outros que implicam a formação de
um sujeito artista e educador: o pesquisar, o fazer, o aprender e o ensinar.
Não quero finalizar este artigo com lamentações; tenho dúvidas se o PIBID
deve repetir-se em formato igual àquele que desenvolvemos e do qual participamos. Prefiro crer que outros formatos, outros modos ou outras composições
precisam advir. Que venham, contudo, em prol de uma educação brasileira
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horária; outros períodos eram ministrados por professores de Matemática e de
História. Na segunda escola onde atuávamos, mesmo sob a supervisão de uma
professora de artes, o parcelamento de salários elevava o nível de estresse e de
desmotivação, contaminando o trabalho pibidiano. Ainda assim, conseguimos
concluir o projeto com resultados publicados em nosso site e portais online, referenciados no final deste artigo.
Em março de 2018, recebemos a notícia da publicação do novo edital, cujas
normas baseiam-se na Base Nacional Comum Curricular, documento normativo do Ministério da Educação brasileiro que, em retrocesso histórico, dispõe
todas as modalidades artísticas sob a única denominação no singular: arte. De
acordo com este novo edital, um projeto específico em Artes Visuais passa a não
ser mais possível, a não ser em forma de proposta colaborativa interdisciplinar
às áreas da música, teatro ou dança.
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mais consciente de sua força e do seu potencial para contribuir para com a cultura e com as artes do nosso país.
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Resumen: En la formación de maestros de

Abstract: In the training of Primary Education

Educación Primaria en la Universitat de
València disponemos de una Mención Específica de “Arte y Humanidades”. El alumnado que cursa esta mención tiene una asignatura cuatrimestral titulada “Propuestas
didácticas en educación artística”. En esta
materia curricular utilizamos como planteamiento el Trabajo por Proyectos. Uno de los
proyectos que han surgido durante 2018 parte del tratamiento del tema “La muerte”. Se
trata de un aspecto que no aparece específicamente en el currículum de la formación de

teachers at the University of Valencia we have a
Specific Mention of “Art and Humanities”. The
students of the mention have a subject entitled
“Didactic Proposals in Art Education”. In this
curricular subject we use the Work for Projects
as an approach. One of the projects that have
emerged during 2018 comes from the treatment
of “Death.” It is an aspect that does not appear
specifically in the curriculum of teacher training,
a taboo subject in many aspects. To carry out the
project, we start with the work of current women
artists, especially the French artist Sophie Calle.
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Proyecto La Muerte:
Instalaciones artísticas
del alumnado de Magisterio
de la Universitat de València
para el Museo
de Ciencias Naturales
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docentes, un tema tabú en muchos aspectos.
Para llevar adelante el proyecto partimos de
la obra de artistas mujeres actuales, especialmente de la artista francesa Sophie Calle. El
alumnado realiza una serie de instalaciones
artísticas, teniendo en cuenta la posibilidad
de incorporar objetos, pinturas, fotografías
y demás elementos con los que construir sus
instalaciones. Dichas instalaciones se han
expuesto en el Museo de Ciencias Naturales
de Valencia.
Palabras clave: arte / educación / formación
del profesorado / muerte / museo.

The students perform a series of art installations,
taking into account the possibility of incorporating objects, paintings, photographs and other
elements. These installations have been exhibited
at the Museum of Natural Sciences of Valencia.
Keywords: Art / Education / Teacher training /
Death / Museum.

1. Introducción

Soy profesor de Educación Artística en la Facultat de Magisteri de la Universitat
de València. En este centro universitario formamos a futuros maestros de Educación Infantil y Primaria. Se trata de alumnado que llega a nuestra universidad
pública con expedientes de nivel alto, ya que la nota de corte es muy exigente. Los dos primeros años de los estudios de Grado de Maestro Especialista en
Educación Primaria son de ámbito general, pero a partir del tercer año se elige
una de las Menciones que se ofrecen. Se puede optar entre Educación Física,
Musical, Lengua, Matemáticas, Ciencias o Arte y Humanidades. En la Mención
específica de “Arte y Humanidades” se ofrece una asignatura optativa cuatrimestral titulada “Propuestas didácticas en educación artística”. Existen dos
grupos de alumnos de esta materia, uno de mañana y otro de tarde. Cada grupo
tiene aproximadamente 50 alumnos, en total unos 100 alumnos matriculados
entre las dos opciones horarias. Soy el profesor de ambos grupos, lo cual permite, como en este caso, implicarles en una propuesta que favorece el contacto
entre ambos, ya que habitualmente el alumnado de la mañana no suele conocer
al alumnado de horario de tardes. En esta ocasión ha sido posible, lo cual permitía que nos aventurásemos en un proyecto que, además, tenía la posibilidad
de exponerse en un museo de la ciudad. El trabajo de coordinación ha sido importante, pero valía la pena arriesgarse. Seguidamente contamos muchos de los
logros que hemos conseguido alcanzar con este proyecto.
2. Precedentes: El miedo y El cuerpo

Una de las modalidades que siempre he desarrollado en mi ejercicio de la docencia es el Trabajo por Proyectos. Fernando Hernández-Hernández (quien
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prefiere la denominación Proyectos de Trabajo) incide en que aprender mediante proyectos de trabajo no es lo mismo que hacer proyectos, asumiendo que
“el conocimiento que se requiere para dar sentido al mundo en el que se vive no
está organizado por hechos, conceptos, procedimientos y valores fijos y dados,
sino que es un proceso cambiante y en construcción”, ya que “el conocimiento
no se configura como una línea recta, sino que está hecho de historias y visiones
sobre los fenómenos, refleja intereses que reafirman y que excluyen”, al mismo
tiempo que esta metodología supone “acercarse a un tema o a un problema para
tratar de desvelar sus enigmas, cuestiones y contradicciones” (HernándezHernández, 2000:82). Hernández parte de la idea de generar una conversación
cultural, en la que se trata de dar sentido y transferirlo a otras situaciones “en
la medida que conecte con las preguntas que dieron origen a los problemas que
abordamos y con los interrogantes que los sujetos se plantean sobre sí mismos
y el mundo”. Dicha conversación sirve de puente entre las identidades de los
aprendices, el entorno de aprendizaje y la conexión que se establece con lo que
se aprende. Por eso “aprender es también una práctica emocional, no sólo una
cuestión cognitiva y comportamental” (Hernández-Hernández, 2000:80)
Los proyectos de trabajo permiten desarrollar un discurso abierto que evoluciona con la participación e implicación de todo el alumnado y el profesorado.
De los cinco proyectos que se proponen durante el tiempo que dura la asignatura (unos individuales y otros en grupo), el que en esta ocasión hemos denominado “La muerte” ocupó cinco semanas de taller (cuatro horas de clase semanales), con sesiones que incluían procesos de discusión y debate, explicaciones
o aportaciones diversas, y por supuesto momentos para elaborar las instalaciones. El hecho de haber propuesto y haber aprobado una temática tan singular y
novedosa tiene que ver con otros ejemplos de años anteriores. En 2016 el tema
propuesto fue “El miedo”.
Algunos conceptos son constantes en el arte de nuestro tiempo y en el de
cualquier época, como la vida y la muerte, el amor, el odio, el poder, los derechos humanos, la educación, el cuerpo. Utilizar estos conceptos nos permite revisar lo que ha ocurrido en la historia del arte, a partir de lo que está pasando en
la actualidad. Por ejemplo, si hablamos del cuerpo humano, o de la identidad,
podríamos empezar con las fotografías de Cindy Sherman, y a partir de aquí
recuperar otros artistas anteriores como Rembrandt, Caravaggio, Frida Kahlo,
Ribera o Louise Bourgeois. El alumnado de Magisterio no se va a dedicar a la
producción artística ni tampoco al comercio con obras de artistas, pero sí que
pueden convertir el arte en una herramienta capaz de generar grandes satisfacciones pedagógicas (Hernández-Hernández, 2016). Por eso les animamos a
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Figura 1 ∙ La artista Carmen Calvo participando
activamente de las instalaciones realizadas por
el alumnado de Magisterio en el proyecto “El miedo”.
Figura 2 ∙ Instalación en la que se denuncian las
presiones hacia los cuerpos de las mujeres en tanto
que construcción cultural. Proyecto “El cuerpo”.
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Figura 3 ∙ Imagen de la exposición de Sophie
Calle “Beau Doublé, Monsieur le Marquis”.
Figura 4 ∙ Sesión preparatoria del proyecto
“La muerte” en el aula de plástica de la Facultad
de Magisterio.
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utilizar las posibilidades del arte como argumento educativo, como fuerza capaz de revolucionar la sociedad, como aliento que inspira los cambios y las mejoras sociales. “El miedo” fue el detonante de una serie de trabajos en los que el
alumnado plasmó sus ideas en relación con esta sugerente idea.
Siguiendo las premisas de Juliana Almeida Duarte, pensamos que “el arte
contemporáneo tiene como cuestión básica proporcionar una experiencia; las
instalaciones y performances lo hacen con claridad y de manera más radical, implicando la participación del cuerpo, del artista y el espectador. El cuerpo implicado nos lleva a reflexionar sobre el conocimiento sensible” (Duarte,2016:142).
Este planteamiento de la autora brasileña nos ayuda a reconocer en nuestras
experiencias de aula un proceso significativo que pretende implicar al máximo
al alumnado universitario, en este caso a los futuros maestros. No se trata de especialistas en historia del arte ni tampoco de artistas, sino de maestros que utilizan el arte como estrategia educativa. Les planteamos un taller en el que van a
reflexionar sobre el miedo (incluyendo sus propios miedos), y al mismo tiempo
van a realizar una instalación artística. El trabajo se ejecuta en equipo, por grupos
de cinco personas. Cada equipo expone su idea, y durante cinco semanas se elabora la propuesta. En clase se habló básicamente de las posibilidades que genera
la obra artística de Carmen Calvo (http://www.carmencalvo.es), introduciendo
a otros artistas que han sabido plasmar el miedo en sus creaciones. También revisamos las ideas que transmiten las autoras Martins & Demarchi (2016) cuando
recomiendan utilizar dispositivos que remitan al campo del arte para pensar la
escuela: “diálogos en el terreno de las experiencias y de las posibles relaciones
entre arte y educación” (Martins y Demarchi, 2016:129), al tiempo que defienden
el arte participativo, como una tendencia que supone implicar a muchas personas, conectándolas en redes de mediación cultural.
Cuando finalizó el taller y pudimos ver el excelente resultado de los trabajos
invitamos a la artista Carmen Calvo, quien visitó la exposición. Se sintió muy
emocionada porque le resultaba novedoso que fuesen los futuros maestros
quienes trabajasen a partir de sus obras (Figura 1). Este tipo de recreaciones es
habitual que se hagan en facultades de Bellas Artes, pero no suele ocurrir en
los centros de Magisterio. Las lecturas de la obra de Carmen Calvo contienen
algunos rasgos que la caracterizan: el fetichismo y su pasión por los objetos
turbadores, las poéticas relacionales, las representaciones de la violencia y la
sexualidad desde los relatos del poder, los roles sexuales y la violencia cotidiana, el dolor en la infancia, la lucha por la libertad, el dominio del horror (Antón
Hurtado, 2015). La artista plasma con sus obras estos desafíos, retos que están
muy pendientes de las injusticias que todos conocemos y contra las que nos

3. Inicio de la aventura para vivir La Muerte

En la materia “Propuestas didácticas en educación artística” utilizamos como
planteamiento el Trabajo por Proyectos, llevando a cabo cinco proyectos durante el cuatrimestre. Uno de los proyectos que han surgido durante 2018 parte
del tratamiento del tema “La muerte”. Se trata de un aspecto que no aparece
específicamente en el currículum de la formación de docentes, y que es considerado un tema tabú en muchos aspectos, especialmente a nivel escolar, y
también en la formación del profesorado. Para llevar adelante el proyecto en
este caso partimos de la obra una artista actual, la artista francesa Sophie Calle.
La reciente exposición de Sophie Calle en el Musée de la Chasse et la Nature
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rebelamos. Quienes nos dedicamos a la docencia hemos de aprender a reflexionar sobre estas problemáticas para actuar, y aquí es donde el arte nos ofrece
más posibilidades.
El tema que surgió en 2017 fue “El cuerpo”. La artista elegida para que su
obra sirviese como referente inicial fue Anna Ruiz Sospedra, quien maneja a la
perfección los lenguajes creativos del cuerpo (https://www.flickr.com/photos/
anna_ruiz). Cuando hablamos de arte contemporáneo nos referimos al arte que
se está realizando en la actualidad, y por tanto, hablamos de artistas vivos, de
personas a quienes incluso podemos conocer personalmente. Si estas personas
son mujeres artistas, entonces estamos incorporando un rasgo de género que
visibiliza esta realidad y le da importancia. La mayoría de mi alumnado son mujeres. Creo que mis alumnas, las futuras maestras, deben conocer a estas artistas que hacen arte y defienden sus propuestas en las galerías y en los museos.
En el caso de Anna Ruiz Sospedra, además, tenemos la oportunidad de ver sus
esculturas en el espacio público, ya que es una artista que presenta sus trabajos
en las “fallas de Valencia”.
El uso del cuerpo como representación de lo humano sigue preocupando al
alumnado de magisterio, ya que el cuerpo constituye el concepto cultural más
sofisticado y debatido (Foucault, 2009), especialmente cuando pensamos en
los niños pequeños, quienes serán los alumnos de educación infantil en el futuro. Por ello consideramos de máximo interés y urgencia que los futuros maestros analicen el cuerpo (Butler, 2002) como una construcción cultural (Figura
2). Así lo remarca Jordi Planella cuando afirma que en el momento en que los
sujetos son educados para saberse inseridos históricamente, tiene sentido “hablar de la historia del cuerpo y de su narratividad. Pero hablar de la condición
de historicidad del cuerpo exige hacer referencia a la misma condición de narratividad de los cuerpos. Los cuerpos, ¿se pueden narrar?” (Planella, 2006:52).
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Figura 5 ∙ Sesión preparatoria de la exposición.
Visita con el alumnado de Magisterio al Museo
de Ciencias Naturales.
Figura 6 ∙ En la imagen vemos dos de las
instalaciones: a la izquierda La última mirada y al
fondo a la derecha Somos flor y semilla.
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Figura 7 ∙ Instalación Comerse la muerte,
a modo de tumba picnic.
Figura 8 ∙ Instalación La muerte no discrimina.
Escalera con fotografías de diferentes
edades de la vida.
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de Paris titulada Beau Doublé, Monsieur le Marquis es una buena muestra de lo
que intentamos transmitir. Gracias al ejemplo del trabajo realizado por Sophie
Calle en esta magnífica exposición, el alumnado pudo plantear mejor sus ideas.
En Beau Doublé, Monsieur le Marquis la artista rinde homenaje a su padre y a su
gato, ambos muertos recientemente. Utiliza el mecanismo de generar arte para
superar el duelo de la doble pérdida (Figura 3). Si bien nosotros llevábamos preparando el evento en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia desde marzo
de 2017, el hecho de haber podido ver la muestra de Sophie Calle en París en
diciembre de 2017 nos facilitó mucho el engranaje de la propuesta.
El alumnado debe asumir que se puede hacer arte con objetos sencillos, realizar una serie de instalaciones artísticas, teniendo en cuenta la posibilidad de
incorporar objetos, pinturas, fotografías y demás elementos con los que construir sus instalaciones. Se trata de encontrar la poética del objeto, transitando
por la línea de la poesía visual. A partir de aquí se inicia el taller para que cada
equipo construya una instalación artística plasmando sus reflexiones sobre los
miedos. Durante las sesiones de realización del taller se asesora al alumnado de
Magisterio en aspectos como la selección de materiales, la unión de elementos
constructivos, o bien el juego estético de colores y texturas. Al mismo tiempo se
van concretando los aspectos conceptuales de cada obra, elaborando un discurso en imágenes que posteriormente se ha de exponer al público.
Al inicio de la propuesta escuchábamos comentarios del alumnado como
los siguientes: “Yo no me siento preparada para exponer en un museo”; “Yo no
he sido nunca buena en dibujo ni en artes, los profesores me decían que era
negada para el arte”; “Creo que no seré capaz de hacer una obra de arte, ese es
un campo que no controlo”. Cuando iniciamos la asignatura de Proyectos, les
digo que el único que confía en las posibilidades artísticas del alumnado soy yo,
el profesor, ya que el propio alumnado desconoce sus potenciales, y de hecho
desconfía de poder llegar a buenos resultados (Freire, 2015). Las sesiones de reflexión ocupan la primera parte de la preparación del proyecto (Huerta, 2014).
Hablamos sobre la muerte, pero también sobre las necesidades y los intereses
del propio alumnado en relación con este tema (Figura 4).
Otro aspecto importante a destacar de la preparación del proyecto fueron
las dos visitas al Museo de Ciencias Naturales, para conocer los espacios, para
conversar con los responsables del museo (la directora Margarita Belinchón, la
educadora Sandra Illobre) y para conocer al alumnado de Biología en prácticas
que nos iba a ayudar en el montaje, así como al personal técnico del propio museo que nos tenía que asesorar. Fueron unas visitas muy provechosas, ya que
se resolvieron las dudas del alumnado y pudieron definir dónde querían ubicar
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Figura 9 ∙ Enjaulados, instalación con una jaula con
muñeca y una corona de flores.
Figura 10 ∙ Instalación Asesinos del medio ambiente,
de temática ecologista.
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sus instalaciones. Esta fase de preparación es clave para conseguir la coherencia del recorrido expositivo que se pretendía (Figura 5).
Las instalaciones están situadas a lo largo del recorrido de la exposición permanente del museo. Se trata de una importante colección de fósiles, ubicados
en diferentes salas. Se intentó que las instalaciones generasen un ritmo adecuado para que el visitante pudiese reconocerlas en medio del resto de piezas
y explicaciones del propio museo. La novedad de esta propuesta es que no se
trata de una exposición montada en una sala con las piezas del alumnado, sino
que las 18 instalaciones se han distribuido por todo el recorrido del museo, de
manera que el espectador debe “buscarlas” en cada sala. El efecto sorpresa de
este planteamiento le da un aire más lúdico y de descubrimiento a la visita.
La tercera visita al museo ya fue con los materiales preparados para montar.
De nuevo un esfuerzo de organización para poder atender a casi 100 alumnos
con sus 18 instalaciones que debían colocarse en diferentes lugares del museo.
Los aspectos de coordinación técnica se habían estado preparando anteriormente en el aula, de modo que en un solo día se pudieron montar todas las piezas, algunas de ellas de grandes dimensiones.
4. Exposición de las instalaciones en el Museo de Ciencias Naturales

Las instalaciones del proyecto “La muerte” se han expuesto en el Museo de
Ciencias Naturales de Valencia durante los meses de abril, mayo y junio de
2018. Un total de 18 instalaciones transmiten la idea de “La muerte” que ha representado el propio alumnado universitario de Magisterio. El buen resultado
de las piezas realizadas y su repercusión entre el numeroso público asistente a
la exposición nos anima a continuar experimentando con este tipo de propuestas. También nos permite analizar la nueva mirada hacia el arte que ha experimentado el alumnado. La faceta creativa e innovadora del proyecto supone un
contacto directo con el museo (uno de los museos más visitados de la ciudad) y
una hibridación entre los conceptos de “artes visuales” y “ciencias naturales”
desde lo educativo. El Museo de Ciencias Naturales de Valencia es el lugar elegido para presentar estos trabajos porque se trata de un museo que habla sobre
la vida a través de vestigios de animales muertos. La exposición “Viure la mort”
(Vivir la muerte) nos ofrece la oportunidad de mostrar al público los trabajos
artísticos del alumnado de Magisterio en un entorno privilegiado. Para desarrollar la experiencia y difundirla en redes se ha utilizado el hastag #ViureLaMort.
La instalación La última mirada ha sido realizada por el grupo Barbara Kruger,
compuesto por las alumnas Aurora Cartagena, Olga Puig, Sandra Ruiz y Laura
Vidal. Se trata de tres lápidas a tres alturas diferentes en la pared. Las lápidas se
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pueden abrir, ya que disponen de un mecanismo de apertura que maneja el visitante (Figura 6). Cuando se abre la lápida vemos nuestra propia cara reflejada
en un espejo. Según explican las alumnas: “Queremos transmitir la imagen de
la muerte, a la que todos llegaremos tarde o temprano. A través del espejo te das
cuenta de que el próximo puedes ser tú. La idea principal es aceptar la muerte
como un proceso cotidiano, y eliminar todo tabú para que reflexionemos y disfrutemos el máximo nuestro día a día.” El hecho de verse en un espejo dentro de
una tumba impacta de manera insólita al visitante. Las diferentes alturas están
pensadas para las diversas medidas del público (desde niños hasta adultos).
La instalación Somos flor y semilla reivindica a los desaparecidos durante la
dictadura franquista, miles de personas que fueron fusiladas y que siguen en
las fosas comunes de las cunetas de las carreteras donde fueron dejadas, abandonadas (Figura 6). El grupo Frida Kahlo está compuesto por Lourdes García,
Paula Gómez, Álvaro Olivares, Maria Ortiz y Mar Pons. La instalación es una
réplica de un camino, un recorrido hecho con macetas transparentes en las que
hay flores y objetos que recuerdan a los desaparecidos. También han realizado un video muy impresionante que se puede ver en la exposición. Según los
alumnos, han querido representar “un camino que nos lleva a recordar la injusticia de aquellos desaparecidos durante la dictadura franquista, que sin flores
también fueron enterrados (López Fernández-Cao, 2016). Como si se tratara
de una herida abierta, aproximadamente 88.000 personas todavía nos gritan
desde las cunetas. La tierra late esperando que los encontremos.”
En la instalación Comerse la muerte se nos habla de la importancia de la comida en los rituales funerarios (Figura 7). Ha sido realizada por el grupo Cindy
Sherman, cuyas componentes son Olga Cases, Andrea Canet, Carla Benlloch,
Andrea Vidal y Laura Moratalla. Ellas nos explican que la comida está muy vinculada al momento de la muerte, ya que “una costumbre cultural consiste en
reunir a los familiares y amistades alrededor de una mesa con comida para recordar y hablar de la persona difunta.” Han querido plasmar esta tradición en
su proyecto mediante una instalación con una tumba cubierta por un mantel
con diferentes tipos de comida a modo de picnic.
Gracias a la instalación La muerte no discrimina se planteó en clase una sesión en la que se revisaron numerosas obras de arte de toda la historia en las
que se trata el tema de las fases de la vida (Figura 8). El trabajo está realizado
por el grupo Anna Ruiz Sospedra, cuyos miembros son Isabel Amador, Guillem
López, Paloma Ruiz, Javier Santirso y Marta Torró. Nos explican que “la vida
es un compendio de etapas que viajan del nacimiento a la muerte, y todos vamos a transitar por esta senda. Dos elementos opuestos, pero necesarios: con la
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muerte, fluye la vida.” Se trata de una instalación muy bien planteada para su
ubicación, ya que la sorpresa del espectador surge cuando, después de haber
bajado las escaleras, ve las imágenes en los escalones.
Para difundir la muestra mediante imágenes y selfies animamos al público a que se fotografíe delante de las piezas, y a enviar el mensaje a través de
las redes con del hastag #ViureLaMort. Este contacto con las tecnologías permite publicitar la exposición, al tiempo que se consigue que la gente hable de
un tema tabú como es la muerte. El 18 de mayo de 2018, para celebrar el Día
Mundia de los Museos (cuyo lema este año es “Museos Hiperconectados, Nuevos Enfoques, Nuevos Públicos”), el Ayuntamiento de Valencia ha propuesto al
alumnado de Magisterio realizar explicaciones al público asistente al Museo de
Ciencias, planteando cuestiones como:
— Conectar la universidad y el ayuntamiento (las dos instituciones más
importantes de la ciudad)
— Conectar arte y ciencia
— Conectar educación y arte contemporáneo
— Conectar el tema de la muerte con el arte y la educación
— Conectar la producción artística con la recepción científica
— Conectar al alumnado universitario con los usuarios a través de redes
sociales mediante el hastag #ViureLaMort
— Conectar públicos de todas las edades
— Conectar el arte hecho por mujeres con la educación artística
La instalación Enjaulados nos muestra la presión y el abuso que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres (Figura 9). Realizada por el grupo Ana Navarrete
(María Ferris, Alba Forner, Alba García y Paula Martínez), simboliza el velatorio en recuerdo de la persona difunta. Con una corona de flores las alumnas
quieren “representar un aspecto cultural de la muerte. Una jaula le da a la instalación una visión social de la vida, ya que representa la situación en la que se
encuentra cualquier persona que vive en sociedad, especialmente si es mujer.”
Uno de los logros más interesantes del conjunto del proyecto es gran la variedad
y riqueza de conceptos y materiales que se han utilizado para las piezas creadas.
En la instalación Asesinos del medio ambiente quien muere es el planeta, asesinado por la población humana (Figura 10). El grupo Georgia O’Keeffe, compuesto por las alumnas Susana Catalá, Dana Hernández, Iris Leone y Carla
Rodríguez, pretende mostrar “el impacto negativo del ser humano sobre el medio ambiente.” Nos recuerdan que “somos responsables de la degradación del
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planeta, pero también quienes podemos salvarlo. Las toneladas y toneladas de
basura van acumulándose ¡no dejemos que lo cubra del todo!”
5. Curadoría educativa mediante Arts Based

Con la exposición Viure la mort se fomenta una curaduría educativa que consiste en convertir el museo en un experimento educativo desde las artes, algo que
reivindicamos tanto desde el grupo Creari (Huerta & Alonso-Sanz, 2017) como
desde el grupo Esbrina (Hernández-Hernández & Sancho-Gil, 2015). Esto supone al mismo tiempo haber utilizado tanto los recursos de las Artography (Irwin
& O’Donoghue, 2012) como de la Investigación Educativa Basada en las Artes
(Arts Based Educational Research) en el sentido que plantea Rowling (2010). No
solamente el profesor asume los roles de artista, investigador y docente durante
todo el proceso, sino que además el alumnado se implica, investigando desde
su propia posición como creadores. Defendemos la curaduría educativa apelando a lo que ya defendía Irit Rogoff hace 10 años en su célebre artículo Turning
(Rogoff, 2008), alentando un modelo de exposiciones en museos que favoreciese la parte educativa de la propuesta, sin caer en el efecto curricular que suele
determinar estas instancias a nivel de muestras presentadas en museos. Al incitar al alumnado a “apropiarse” del espacio del museo, estamos favoreciendo
una nueva relación con esta institución, en la que las instalaciones adquieren
un nuevo valor (Marañón Martínez de la Puente, 2018). Como se trata de educadores en formación, y no de artistas o historiadores, su mirada nos acerca a los
intereses docentes. Se trata de potenciar el valor del patrimonio que pertenece
a estos futuros docentes (Panciroli, 2016), agitando así sus conciencias y posibilitando que reflexionen sobre sus propios intereses.
6. Conclusiones

Desde hace unos años, la asignatura “Propuestas didácticas en educación artística” plantea proyectos basados en temáticas poco frecuentes en la formación
de educadores, como puedan ser “El miedo”, “El cuerpo”, o recientemente “La
muerte”. Estas acciones siempre se vinculan a mujeres artistas en activo, lo cual
repercute en el conocimiento del trabajo de las mujeres creadoras por parte del
alumnado de Magisterio, reforzando así la mirada hacia los feminismos desde
las artes y la educación. Artistas como Carmen Calvo, Anna Ruiz Sospedra, Maribel Doménech o Ana Navarrete están colaborando con nosotros para llevar
adelante estas propuestas que incorporan el arte contemporáneo a las prácticas
de formación de educadores, propuestas que llevamos a cabo en la universidad
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pública y que fomentan la integración. La metodología utilizada parte de la investigación-acción en educación, incorporando elementos que proceden de las
Artography y también de la Investigación Educativa Basada en las Artes.
Tras haber realizado este taller de instalaciones artísticas con alumnado de
Magisterio, comprobamos el buen nivel del trabajo artístico llevado a cabo por
los futuros maestros. Se han empoderado de la mirada intensa del arte, y han
sabido concretar sus ideas mediante poéticas visuales. La poca confianza inicial
del alumnado en sus capacidades creativas es la primera barrera que hay que
salvar. Al terminar sus trabajos, han comprobado que eran capaces de transmitir sus ideas mediante las artes, a través de instalaciones, fotografías, videos,
dibujos e intervenciones performáticas. Ahora se han empoderado del uso de
las artes, y ya son conscientes de sus posibilidades, habiendo superado los miedos iniciales. Precisamente de eso se trataba, de superar los miedos. Cada año,
con cada nuevo grupo de clase, recuperamos la confianza en el trabajo docente, y por supuesto en la capacidad del alumnado para enfrentarse al lenguaje
artístico. De este modo, cada año volvemos a superar los miedos iniciales, del
mismo modo que el alumnado se enfrenta a los prejuicios que tenía sobre el
potencial educativo de sus posibilidades desde las poéticas del arte. Con cada
nuevo proyecto se consiguen superar una serie de etapas de preparación y ejecución, se elaboran ideas y se realizan instalaciones artísticas. Todo ello con la
participación de mujeres artistas que nos apoyan con sus consejos, colaborando
activamente en el proceso. Es fundamental contar con la ayuda de artistas para
llevar adelante un planteamiento de educación artística basado también en las
emociones y en las buenas prácticas.
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Resumo: O presente artigo debruça-se sobre a

viagem artístico-pedagógica de uma turma do
1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito
das Atividades de Enriquecimento Curricular
de Expressão Plástica e Expressão Dramática,
nas quais se interpreta o conceito de corporalidade enquanto ponto convergente e dialogante entre o corpo, o gesto e a linha. Convocando
estas questões, estabelecem-se também relações artísticas e pedagógicas com o processo
participativo de criação do espetáculo Paula de
Papel, do Teatro O Bando.
Palavras chave: desenho / linha / corporalidade / medo / Teatro O Bando.

Abstract: This article deals with the artisticpedagogical journey of a 1st grade class in the
1st Cycle of Basic Education, within the scope of
Curriculum Enrichment Activities of Visual Arts
and Dramatic Expression, in which the concept
of corporality is interpreted as a convergent point
and dialogue between the body, the gesture and
the line. Calling up these questions, artistic and
pedagogical relations are also established through
the participative process of creating Paula de Papel theatre play at Teatro O Bando.
Keywords: drawing / line / corporality / fear /
Teatro O Bando.

1. O medo do escuro ou desenhar a linha no corpo

De que forma se inicia uma viagem? Como pode um grupo de crianças seguir,
em uníssono, um caminho? Como meio para encontrar um estado de sintonia
entre os elementos de um coletivo, um dos primeiros exercícios realizados no
início do processo surgiu da necessidade de criar uma bolha, na qual cada criança se pudesse abstrair do que a condiciona e do que a influencia, e mergulhar
num espaço com outra respiração — a respiração partilhada, a respiração da escuta. O espaço potenciou o corpo no gesto de desenhar, livre da influência do
olhar. A sala foi preparada previamente — as mesas e as cadeiras afastadas, e
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Num processo de ensino-aprendizagem, experimentar um gesto que dialoga
com a exploração da corporalidade ou arriscar um movimento que culmina
num registo gráfico sobre uma superfície na qual todo o corpo está implicado,
desenvolve o sentido de diluição de fronteiras entre as possibilidades expressivas do corpo. No ato criativo, a criança que recorre à expressão gráfica, convoca simultaneamente todo o corpo através da expressão corporal implícita no
gesto, no movimento riscador. E como toda a expressão, que circula num fluxo
complexo do interior para o exterior e do exterior para o interior, é relevante
que o papel do corpo, quer em contextos educativos quer nas diversas áreas que
a vida integra, seja potenciado no sentido do desenvolvimento integral do ser
humano. Desta forma, a escola é o esteiro das possibilidades: o espaço da experimentação e do risco, do desejo e do medo, a partir do qual processos pedagógicos e artísticos devem valorizar a necessidade de reflexão sobre a história de
cada indivíduo, sobre o que os motiva e o que os assusta.
No presente artigo apresentar-se-ão algumas experimentações desenvolvidas em prática pedagógica sobre a relação do corpo com o desenho, a partir das
quais se interpretará o conceito de corporalidade enquanto ponto convergente
e dialogante com o gesto e com a linha. Para o efeito, acompanhar-se-á a viagem artístico-pedagógica de uma turma do 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico
do Agrupamento de Escolas de Azeitão no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular de Expressão Plástica e Expressão Dramática. Colocar-se-ão em diálogo as atividades desenvolvidas em sala-de-aula ao longo de alguns
meses com o processo participativo de criação do espetáculo Paula de Papel, do
Teatro O Bando, que o mesmo grupo de alunos foi convidado a integrar. Paula
de Papel é um espetáculo-oficina estruturado a partir do universo visual, pessoal e social da pintora Paula Rego, e que estabelece como foco a compreensão
e a reconciliação com os medos na infância.
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Figura 1 ∙ Exercício de desenho com olhos
vendados. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Composições a partir de uma folha
de papel amachucado: o mapa dos afetos.
Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Composições a partir da
desconstrução de um retrato. Fonte: própria
Figura 4 ∙ Criar formas nas nuvens.
Fonte: própria
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sobre o chão foram colocadas mantas. Podiam ser as mantas de dormir, os tapetes de voar, ou o manto das possibilidades. O esteiro onde tudo pode acontecer,
onde o corpo se projeta em direção ao sonho, ou à cama que nos recebe e nos
guia na viagem (Figura 1).
Todos os corpos se esticaram, se espreguiçaram, se tocaram. Todos os corpos sentiram o peso sobre o chão e ocuparam a grande cama de tecidos. A liberdade parecia uma novidade. O que viria a seguir? À frente de cada aluno
foi colocada uma folha de papel vegetal e um lápis de cera. As reações foram
de alegria e de contentamento até à introdução de um dos elementos centrais
da atividade. A medo, cada um aceitou que lhe fosse colocada uma venda nos
olhos, mas o desconforto era grande e o desassossego tamanho. Quando já nenhum aluno conseguia ver o outro e o foco estava então sobre si, o exercício
começara. Foram ouvindo a voz do professor em algumas palavras soltas que
pareciam não fazer sentido, mas interiorizando essas palavras, corporalizaram
através do gesto e do registo gráfico a história de uma linha. E eis que todo o
corpo se tornou naquela linha ora confusa, ora ondulada, ora direita. Uma linha
que vivia dos afetos e da relação com as outras linhas, até se tornar mancha e se
desfazer em pontos. Assim, na ação entre a história e o registo gráfico, “Impulsionador de gestos, vontades e pensamentos, o corpo presente disponibiliza-se
no seu todo para o ato de desenhar, para o ato de criar (...)” (Campos, 2017: 173)
e o medo do escuro tendeu a desvanecer-se. Ver o escuro tornou-se numa estratégia para ver a imaginação, sobrepondo ao medo a valorização dos desejos e a
urgência do imaginário de cada criança.
2. O medo da solidão ou o mapa dos afetos
À solidão estou habituada, que sempre tive solidão. É qualquer coisa física que não sei bem o
que é. É o escuro. A gente quando é pequena tem medo do escuro, à noite tem de dormir com a
luz acesa, não é? É a mesma coisa só que ninguém nos acende a luz. Estamos sempre no escuro.
(Ribeiro, 2016: 92).

De que forma se pode valorizar o caráter individual no espaço coletivo? O que
é a solidão? Como nos ligamos uns aos outros? Sentados em roda, olhos postos uns nos outros, foram distribuídas folhas brancas. Foi pedido a cada criança
que pensasse num acontecimento recente que a tivesse marcado profundamente, uma atitude que alguém tivesse tido para consigo (ou o inverso) e com
a qual lhe tinha sido difícil lidar. E ao sinal do professor, todos ao mesmo tempo, num grito partilhado, amachucaram a folha pensando que ao fazê-lo estavam a libertar-se dessa situação difícil. E a entrega a esse momento foi tal que
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Figura 5 ∙ Os medos de V.. Fonte: própria
Figura 6 ∙ Paula de Papel — os medos
desenhados pelos alunos integrando a ação do
espetáculo. Fonte: própria
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o ato performativo de amarrotar era já uma purga, uma libertação necessária.
Porém, não imaginavam os alunos que com este gesto se daria início a um processo criativo. A folha branca é um símbolo do começo, e aquelas estavam já
marcadas com a história de cada indivíduo. Abriram as folhas amachucadas
e observaram os vincos, marcas que deixamos nos outros quando os ferimos.
A folha ficou ferida. E o coração das crianças também. Mas essas são marcas
naturais no espaço que partilhamos — em casa, na cidade, na sociedade. Com
lápis de carvão seguiram o caminho desenhado pelos vincos do papel e fizeram
surgir territórios que se tocam, como um mapa que estabelece fronteiras e que
organiza o espaço de todos: dos valores e dos afetos, da solidão e da partilha. E
em cada território, pautado pela energia dos lápis de cor e de cera, surgiu invariavelmente a voz dos desejos, das cores das cidades, da liberdade no espaço
comum e da vontade de estar perto do Outro (Figura 2) — no espaço em que a
luz se acendeu.
3. O medo de falhar ou o que é certo e o que é errado

O medo de falhar é, na maioria dos casos, resultado de uma educação que exige a perfeição e não dá espaço ao erro enquanto fator fundamental para o desenvolvimento da criança. No desenho, nas restantes expressões artísticas e
em diversas áreas que a vida envolve, tende-se a estabelecer uma determinada
expectativa que é estipulada pela perspetiva do adulto e pelas suas referências.
A criança, como tal, responderá ao que lhe é solicitado tendo em conta a sua
própria consciência do mundo, o que para alguns adultos será decepcionante e
para a criança frustrante. A escola deve ser, necessariamente, o espaço de valorização do erro e da falha, onde os valores de apreciação de um determinado objeto estético devem também ser discutidos e propostos pelas próprias crianças.
Desconstruir e voltar a construir é, deste modo, uma estratégia de interpretação de um objeto estético que não pretende chegar a uma imagem pré-estabelecida. A partir de um mote, os caminhos possíveis são todos. Todos correm
o mesmo risco, mas só quem arrisca falhar, arrisca avançar. A cada aluno foi
fornecida uma fotocópia de um retrato de um militar renascentista e foi-lhes
proposto que cortassem a imagem em vários pedaços aleatórios, uns maiores e
outros mais pequenos. A partir desses fragmentos iriam depois compor, sobre
uma outra folha, mantendo ou não a lógica de criação de um novo rosto/corpo.
A lógica era definida por cada um. Para Paula Rego o começo pode estar em
colocar um elemento onde se acha que fica mal: “Imagine que num desenho
em vez de pôr a figura num sítio onde fica bem, põe-se num sítio onde fica mal.
Começa-se o desenho perversamente errado. Depois, tem de se arranjar uma

4. O medo da diferença ou desenhar o corpo nas nuvens

Quando um corpo se deita no chão e deixa que a forma das nuvens o contamine
através do ato de as contemplar, esse corpo vê-se fora de si. Perceciona formas
e encontra relações narrativas entre elementos que são exteriores e interiores
ao próprio. O corpo que espelha e interpreta a forma das nuvens corporaliza
também desejos, vontades reais ou imaginadas.
Foi proposto aos alunos que levassem as capas com os trabalhos para o exterior (recreio) e um lápis de cera. Primeiramente, deitaram-se no chão a observar as formas das nuvens; espreguiçaram-se, fecharam os olhos, sentiram
a brisa fresca no rosto. À medida que iam encontrando formas nas nuvens
levantavam-se e o corpo transformava-se na forma interpretada. Sempre em
movimento, orgânico, o corpo metamorfoseava-se através da observação das
formas brancas no céu.
Em seguida, foi distribuída por cada criança uma fotografia a preto e branco de um céu com nuvens. Sobre ela, com recurso às potencialidades expressivas da linha e da mancha, criariam novas formas, novos corpos em suspenso,
reflexo de utopias e de crenças (Figura 4). Assim, conforme defende Florence
de Mèredieu, “Real e imaginário indissolúveis, o pensamento mágico da criança evolui à maneira do jogo, que funciona ao mesmo tempo como simulacro e
como verdade” (Mèredieu, 1999:6).
O inusitado, a falha e a diferença são, portanto, indispensáveis à criação de
outras formas de experimentar a educação artística na infância e devem mesmo ser encarados como pilares e como horizonte.
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maneira de acertar. Com o assunto, muitas vezes acontece o mesmo, começa-se ao contrário” (Ribeiro, 2016:25). Assim, a falha, na criação artística, pode
ser o início de um processo de trabalho. A falha, na escola, se for encarada enquanto elemento integrante de um ciclo de aprendizagem, ajuda a que a criança
cresça e aprenda a correr riscos, a desafiar-se e a renovar-se. A falha pode ser
um início ou uma ruptura num processo. Correr um risco pode trazer o desconhecido e apontar um novo caminho, individual e singular.
Na Figura 3, o aluno S. e a aluna C. tomaram o seu próprio risco. Construíram
novas formas e desafiaram ideias pré-concebidas. O que se entende por certo
e errado são territórios perigosos que nos são aliciados desde cedo. Aprender a
falhar desafia o certo e o errado. Encostemo-los então à parede: “Não mais a infância como fase do desenvolvimento, não mais a criança pensada a partir de uma
falta em função de um fim pré-estabelecido na direção do qual evolui , mas antes a infância como abertura total ao novo, ao inesperado e ao diferente.” (Pedro, 2016:41).

Figura 7 ∙ Paula de Papel — cena final.
Fonte: própria.
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O Teatro O Bando, impelido pela vontade de criar um espetáculo sobre o universo visual, pessoal e social da pintora Paula Rego com crianças e jovens, fez
do processo de criação de Paula de Papel um projeto participativo de grande
amplitude artística e pedagógica.
Definido o medo enquanto tema central na abordagem à obra da artista em
paralelo com a compreensão dos medos na infância, implementaram-se dois
triângulos de criação. Um composto por Juliana Pinho, Rita Brito e Margarida
Mata, que assinam a co-criação do espetáculo, e outro composto por Clara Bento (figurinos), Rui Francisco (cenografia) e Jorge Salgueiro (música original),
que fazem parte da direção artística do Teatro O Bando. Na primeira fase, a
obra de Paula Rego foi estudada e aprofundada pela equipa em visitas à Casa
das Histórias Paula Rego, pela leitura de monografias e entrevistas e através da
visualização do filme “Histórias e Segredos” de Nick Willing.
Numa segunda fase, foram implementadas três intervenções na escola, cujo
material resultante das duas primeiras sessões se tornara objeto de estudo para
o processo de criação. A última intervenção correspondera à apresentação do
espetáculo.
Na primeira intervenção, os alunos da turma foram divididos em três grupos
de trabalho, cada qual com uma das três criadoras. A atividade foi desenvolvida
de igual forma por todos os grupos e teve uma forte componente de expressão
gráfica e iniciou-se com a observação de um desenho. As crianças, questionadas sobre o que viam, foram dando sinais que apontavam para uma representação de um medo. E, de seguida, em resposta à pergunta “De que tens medo?”,
cada criança desenhou o seu. Ou como o aluno V., na Figura 5, desenhou diversos medos: das aranhas, de abelhas, de alturas, do escuro, do mar e de ficar
sozinho (perder-se dos pais).
Depois de desenharem os medos, foi-lhes levantada a questão “O que mudarias no teu corpo para vencer esse medo?” e desenharam esse corpo desejado onde o medo não habitaria, conforme se pode observar também na Figura
5. V. desenhou uma mão cujo prolongamento era um martelo que mataria as
aranhas e um super-homem capaz de voar rapidamente para encontrar os pais
quando se perdesse. Por fim, os medos transformaram-se em desejos e cada
criança desenhou uma vontade maior. A sessão terminara com a entrega a cada
criança de uma folha de papel amachucado, na qual estava escrita a frase “O
medo é começar a imaginar, Lurdes, 84 anos”. Este material foi discutido numa
das aulas seguintes.
Na segunda intervenção (Figura 6), realizada cerca de dois meses depois, O
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Teatro O Bando apresentou um fragmento do espetáculo, que começara com
uma oficina fora da sala de aula (neste contexto, a sala do espetáculo). Os alunos sentaram-se em redor de uma mesa comprida, na qual estava uma folha de
papel de cenário que a preenchia e alguns lápis de carvão. À pergunta “De que
tens medo?” convocaram o momento da primeira intervenção e registaram graficamente os mesmos ou outros medos. De repente, a atriz/criadora que dinamizava oficina puxou a folha de papel de cenário e amachucou-a, abraçando-a,
dirigindo os alunos para a sala-de-aula onde o espetáculo iria continuar. Quando entraram, a atriz colocou a grande folha de papel no espaço cénico e a ação
desenrolou-se a partir daí.
Os desenhos que os alunos realizaram na oficina de início do espetáculo
acompanharam toda a ação do espetáculo. Desta forma, a identificação enquanto espetadores, dos seus medos, faz crescer o sentimento de partilha e de
comunhão entre as outras crianças presentes: “Vês, aquele é o meu medo!”, “E
aquele o meu!”. No final do ensaio aberto, potenciou-se uma conversa entre a
turma e a equipa; as questões e comentários dos alunos integraram assim as
reflexões e decisões do processo criativo até à data da sua estreia. É da maior
relevância referir que a assistência de encenação foi desempenhada por uma
criança de nove anos e que, acompanhando todo o processo de ensaios, contribuiu para que a interpretação do material recolhido nas intervenções e na construção da cena não se afastasse do seu público-alvo.
A última intervenção correspondeu à apresentação do espetáculo já estreado, numa estrutura que integrara igualmente a oficina e o espetáculo, na qual
o final se desenvolvera no sentido de responder à pergunta “Onde está a Paula?”. Para tal, a cada criança foi entregue uma cabeça de papel, símbolo que é
construído em cena, e que ao colocá-la sobre a cabeça, dirige a compreensão e
a resolução dos medos para dentro de cada um — Figura 7. Quando todos colocaram a cabeça foi tirada uma fotografia de grupo que foi impressa e distribuída
por todos os presentes.
“Há medos que já tivemos e já morreram!”

Posteriormente à participação e visualização do espetáculo, juntaram-se as
crianças da turma de 1º ano que acompanharam o processo, com uma turma
de 4ºano da mesma escola e que também assistira a “Paula de Papel”, numa
conversa que refletiu o impacto de projetos artístico-pedagógicos como este na
criação de discursos. “O desenho do início existiu para começar o processo”,
“Nós não queríamos que os outros vissem o que estávamos a desenhar porque
o medo pode pegar-se”, “O papel representava o medo, havia tanto medo”, “Ela
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arrancou-nos os desenhos dos medos para nos livrar-nos deles”, e “Estavam a
bater nos medos porque tinham medo que o medo lhes pegasse”. “Uma era a
Paula mesmo e outra era a Paula dos medos”, para ela, “dar uma cara ao medo
é enfrentá-lo, se pusermos uma cara feliz o medo fica mais resolvido”. “Há medos que já tivemos e já morreram!”. Se, à semelhança deste processo, os medos
que as crianças desenvolvem na infância pudessem ser riscados, corporalizados, falados e discutidos como mecanismo para uma purga talvez pudessem dizer mais vezes que há medos que já morreram. Ou pelo menos não os assaltam
tantas vezes. Paula Rego referiu em entrevista que “Se eu pudesse (...) dar uma
cara ao medo, estava bem, não havia perigo. Mas quando não se pode, é uma
chatice” (Ribeiro, 2016: 92). Assim, desenhando, registando, corporalizando
linhas e formas — dando uma cara ao medo, tornou-se, para estas crianças, menos difícil lidar com ele.
A implementação de metodologias e parcerias com este cariz revela ser uma
mais valia para o desenvolvimento do sentido crítico, estético e humano no projeto das Atividades de Enriquecimento Curricular ao estreitar relações com a
criação artística e com os seus agentes. Esta aproximação permite a articulação
entre contextos formais e não-formais de educação, nos quais se problematizam questões de relevância pedagógica e estética, compreendendo a educação
artística numa perspetiva alargada e em estreita proximidade com conteúdos
cívicos e humanos. É neste sentido que os pontos diferenciadores deste projeto
podem ser continuados e explorados em futuras investigações, 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).
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de 4º ano do Ensino Básico
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Resumo: O projeto “Vamos fazer o Nosso Próprio
Filme”, realizado com crianças de seis escolas do
4º ano do 1º ciclo, de um Agrupamento de Escolas
de Leiria, integra-se no âmbito de um projeto-piloto, intitulado “MotivArte, concebido para as
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC).
Recorrendo à técnica de animação stop-motion, esta experiência de aprendizagem – de
âmbito não-formal – permite aferir e registar a
proficuidade da conexão entre Literatura, Artes
e novas Tecnologias implicadas num trabalho de
projeto interdisciplinar e coletivo.
A atenção centra-se no papel desempenhado
pelos diferentes mediadores envolvidos no processo e tomados aqui como agentes primordiais
de motivação, instigação à ação crítica e criativa,
determinantes na criação e implementação de estratégias atuantes, com vista à promoção e ao desenvolvimento de uma literacia crítica e criativa,
artística e participativa, desde a infância.
Sob o tópico “Dos Livros nascem Livros”, foi
escrita uma pequena história para adaptação ao
“storyboard” do filme. As crianças foram desafiadas a criar as personagens (recorrendo a diferentes técnicas e materiais) e os cenários (com referência a quadros famosos da História da Pintura
mundial). Está em curso a aprendizagem da técnica de stop-motion, recorrendo às novas tecnologias – telemóvel e computador, para a filmagem
das cenas e gravações áudio.
Palavras-chave: AEC / criatividade / interdisciplinaridade / multimédia / Artes.

Abstract: “Let’s Make Our Own Movie” project,

carried out with children from six schools of the
4th year of the first cycle, from a Leiria Grouping
of Schools, is part of a pilot project entitled “MotivArte”, conceived for the Curricular Enrichment
Activities (ACS).Using the stop-motion animation
technique, this non-formal learning experience
allows us to gauge and record the connection
between Literature, Arts and New Technologies
involved in an interdisciplinary and collective
project work.
Attention is focused on the role played by the
different mediators involved in the process and
taken as prime agents of motivation, instigation
to critical and creative action, determining in the
creation and implementation of active strategies
for the promotion and development of creative,
artistic, and participatory critical literacy, from
childhood.
Under the topic “Books are born from books”, a
short story was written to be adapted to the storyboard of the film. The children were challenged
to create the characters (using different techniques
and materials) and the scenarios (with reference
to famous paintings in the World History of Painting). The learning of the stop-motion technique
is under way, using new technologies — mobile
phones and computers, for the filming of scenes
and audio recordings.
Keywords: ACS / creativity / interdisciplinarity
/ multimedia / Arts.

1. Contexto de Aprendizagem

Assente nos 4 pilares da Educação para o século XXI – Aprender a CONHECER;
aprender a FAZER; aprender a VIVER; aprender a SER – (UNESCO, 2010:31), o
projeto MotivArte foi implementado, em Setembro de 2015, no Agrupamento de
Escolas Dr. Correia Mateus (Leiria), tendo como missão trabalhar em defesa da
promoção de uma literacia consciente, crítica e criativa desde os primeiros anos
de escolaridade.
Desde a sua implementação, este projeto conectou diversas entidades
colaborantes (Figura 1), tendo já dado lugar a imprevisíveis possibilidades de
interconexão com outras iniciativas inter e extra-escolares, nacionais e internacionais. É de uma dessas iniciativas que me proponho falar aqui – o projeto
inter-Artes: Vamos fazer o nosso próprio filme, que foi intitulado «Valdemar – O
Monstro das Emoções».
O Programa de “Atividades de Enriquecimento Curricular”, integrado na
política educativa de uma “Escola a Tempo Inteiro”, visa cumprir o duplo propósito de (e cito o documento legal, Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto),
por um lado, garantir, aos alunos do 1ºciclo do Ensino Básico, o acesso gratuito
a uma série de actividades educativas e formativas enriquecedoras do currículo, e, por outro lado, abrir o âmbito da educação escolar à participação de entidades extra-escolares que levem à criação de novos contextos e práticas de
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Começarei por proceder a uma breve apresentação do projeto-piloto MotivArte,
concebido para as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), que serve
de contexto promotor de estratégias pedagógicas como a que proponho agora
à reflexão.
Incentivando, promovendo e desenvolvendo um trabalho de aprendizagem
e de criação co-operante, é orientação maior do projeto MotivArte poder contribuir para o enriquecimento de uma noção de “Pedagogia Crítica e Criativa”,
quando se fala de uma Educação Humanista para o século XXI.
Por questões metodológicas, dividirei esta apresentação em II partes. Na
primeira, apresento sumariamente o projeto MotivArte. Na segunda, apresentarei sinteticamente os diferentes passos de criação do projeto “Valdemar – O
Monstro das Emoções” enquanto estratégia pluriatuante e potenciadora de um
vastíssimo leque de experiências e de aprendizagens rizomáticas, capazes de
mobilizar as Artes e as novas tecnologias como agentes promotores do desenvolvimento, em idade precoce, de um autoconhecimento consciente e crítico,
de valores de cidadania e de respeito pelo outro, de colaboração, participação e
intervenção direta e ativa no mundo em que habitamos.
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Figura 1 ∙ Projeto MotivArte.
Figura 2 ∙ Contexto de Aprendizagem.
Figura 3 ∙ Trabalho pedagógico das AEC.

Esta abertura e esta liberdade de escolha de profissionais formados em diferentes áreas do domínio sociocultural e artístico trazem mais-valias inestimáveis a projetos de educação não formal como o que aqui apresento. Sentindo-se livres, os professores ganham uma maior motivação para criar contextos de
liberdade para a experimentação pluralista da criatividade, tanto na sala de aula
como nos espaços exteriores: “O que o jogo e a criatividade têm em comum, sugeriria, é serem propulsionados pela abertura a ‘possibilidades’” (Craft, 2000:50).
2. O projecto “Valdemar”.

Passo agora à apresentação do estudo de caso que me traz aqui — o projecto
multidisciplinar e pluralista — Vamos fazer o nosso próprio filme! — levado
a cabo ao longo do ano lectivo de 2017/18 pelos professores-mediadores de
“Arte-Cidadania”.
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aprendizagem não formal, potenciadoras de um maior sucesso individual em
contexto socio educacional presente e futuro.
O projeto MotivArte assenta, assim, numa visão holística e interdisciplinar da
Educação, fomentando, nos diferentes domínios da aprendizagem da criança,
o desenvolvimento do seu sentido crítico e auto-reflexivo, tanto na relação que
estabelece consigo mesma, como com os outros ou com o mundo que a rodeia.
A principal novidade pedagógica do projeto MotivArte consiste na interconexão entre a aprendizagem das Artes “expressão dramática”, “artes plásticas”
e “música” previstas nos programas do Ministério da Educação e a motivação
para a leitura literária, interconectando a linguagem verbal com outras linguagens, com outras formas de expressão e de interpretação artísticas, entre as
quais se incluem, nos dias de hoje, as novas tecnologias. Tais objectivos deram
lugar a uma área de aprendizagem que foi designada “Arte-Cidadania” e que
visa assumir, defender e reforçar — incrementando-a continuadamente — a indissociabilidade quotidiana entre a Palavra (a língua), as Artes, as Novas Tecnologias e a Vida, o que nos leva a uma incontornável e contínua reflexão sobre
a ecologia e preservação do ambiente.
Este é o contexto e o quadro epistemológico em que trabalham os nossos
professores-mediadores. É de Alberto Caeiro o lema que rege as aulas de Arte-Cidadania (Figura 2). Importa reforçar o uso da palavra mediador neste contexto. Nas AEC há uma preocupação especial com a liberdade, nomeadamente a
liberdade de seleção de profissionais de diferentes áreas — Belas Artes, Animação Cultural, Multimédia, Teatro, etc. – para orientar e mediar o trabalho pedagógico desenvolvido com as crianças (Figura 3).
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Ponto 1: O desafio.

“Valdemar – O Monstro das Emoções” foi o título encontrado para dar nome
a um processo de aprendizagem que resultará num breve filme de Animação,
concebido através da técnica de stop-motion.
Este projecto estabeleceu alguns objectivos de base, que foram dando lugar
às diferentes etapas do processo:
· Familiarizar as crianças com os processos de intertextualidade e de
adaptação de textos, seja no âmbito da reescrita criativa, seja no campo da
adaptação do texto a um guião, no caso, para a realização de um filme de animação;
· Fomentar a criatividade com base na reciclagem e remontagem de diversos materiais, incentivando a experimentação e a capacidade de planear acções e gerir o tempo;
· Dar acesso, consciente e implicado, ao conhecimento de algumas das
obras mais famosas da História da Arte mundial, relacionando-as directamente com o trabalho em curso;
· Iniciar as crianças na técnica de stop-motion, recorrendo às novas tecnologias, nomeadamente ao telemóvel e às suas potencialidades de gravação e
de fotografia, ferramentas que se tornam plurivalentes quando conectadas com
programas de criação artística – no caso a realização de uma curta-metragem de
Animação;
· Fomentar e desenvolver o espírito de trabalho em equipa, recorrendo a
estratégias de trabalho colaborativo (individual e conjunto) com vista a alcançar um propósito comum, resultante da interação de todos.
Orientados por estes objectivos, os professores de 6 escolas do Agrupamento Correia Mateus foram desafiados a levar a cabo, com as suas 6 turmas de 4º
ano do E. Básico, o Projecto “Vamos fazer o nosso próprio filme”.
Ponto 2 – Etapas do Processo
1ª etapa: aprender a planear.

O primeiro passo deste projecto consiste, precisamente, em familiarizar as
crianças com a noção de “trabalho de projecto colaborativo” e, consequentemente, com a necessidade de planear as diferentes etapas do processo. Fica
deste logo presente no espírito das crianças, que cada turma terá o seu papel a
cumprir no projecto comum, cada criança deixa a sua marca no processo conjunto. Em segundo lugar dá-se início à aprendizagem do esboço, da necessidade de planificar o trabalho colectivo, gerindo o tempo e as tarefas que cabem a
cada turma, a cada elemento da equipa, a cada criança. (Figura 4).

659

Depois de terem uma ideia geral do todo que se pretende alcançar, dá-se
início ao trabalho concreto.
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2ª etapa: ler, ver, reler e recriar (A noção de Biblioteca é infinita)

A segunda etapa deste percurso tem início na leitura de alguns livros e visualização de alguns filmes (Figura 5) subordinados à temática selecionada para
este projecto que, no caso, alia o riquíssimo e prolífero conceito de “monstro” e
as “emoções”, que são assunto em permanente discussão e análise no próprio
projecto MotivArte.
O projecto MotivArte conecta-se aqui diretamente com o projeto Vamos
fazer o nosso próprio filme e inclui, no seu processo de ação, a Literatura como
agente motivacional e estimulante de diferentes práticas e experiências de leitura posta em ato.
Desde o contexto de intertextualidade, passando pelo de adaptação textual
e recriação livre, as crianças vão tomando consciência de que a escrita e a expressão artística fazem, também elas parte de um processo continuado de “reciclagem” e recontextualização de palavras e materiais.
Antes de começarem a fase de experimentação criativa, as crianças têm o
primeiro contacto com o texto (adaptação livre do livro O Monstro das Cores,
de Anna Llenas, 2017) que servirá de guião ao filme que vão aprender a fazer. É
neste momento que serão também familiarizados com as noções de storyboard
e com as técnicas envolvidas no processo de stop-motion.
A escolha do livro de Anna Llenas, como ponto de partida à reescrita, baseou-se em dois critérios fundamentais. O primeiro está directamente ligado ao
interesse que a leitura deste livro despertou nas crianças, tendo sido manifesto
o seu entusiasmo por esta personagem, que tinha todas as características necessárias à recriação e reescrita de um seu “irmão”, Valdemar – O Monstro das
Emoções. A segunda razão prende-se com questões mais técnicas, nomeadamente o recurso ao pop up que, para além de permitir estimulantes experiências
em aula, permite também que as crianças tenham, desde logo, uma noção clara
de cenários, composição do espaço, adereços e até de movimento, elementos
que serão de extrema utilidade para a 4ª etapa do projecto.
A aprendizagem – crítica e criativa, individual e coletiva – da arte da expressão e da interpretação em diferentes tipos e formas de linguagem passa pelo
desenvolvimento consciente e pragmático de aptidões e técnicas de proficiência nas diferentes formas de linguagem (verbais, tecnológicas e artísticas) que
estão ao alcance de cada um de nós e a cujo acesso ninguém pode ser privado.

Figura 4 ∙ Planificação do trabalho.
Figura 5 ∙ Livros lidos.
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4ª etapa: criação dos cenários, reinvenção das formas

A 4ª etapa deste processo exigiu a divisão do trabalho por escolas. Cada escola
ficou responsável pela realização do cenário que dará contexto a cada cena do
filme. O filme foi dividido em 6 cenas, abrindo, no meio, espaço a uma montagem que voltou a reunir todas as turmas num trabalho comum.
Esta etapa do projecto está relacionada com o 3º objectivo geral do projecto, enunciado acima: “Dar acesso, consciente e implicado, ao conhecimento de
algumas das obras mais famosas da História da Arte mundial, relacionando-as directamente com o trabalho em curso”. A proposta consistiu, então, em
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Tendo tudo isto presente, passou-se à criação dos “Monstros” individuais.
Com uma grande diversidade de materiais à escolha, cada criança iniciou o
seu processo criativo, dando forma às personagens que interagirão no filme e
que ocuparão também um lugar de destaque na exposição de final de ano que a
cidade de Leiria acolhe, anualmente, num dos seus espaços municipais.
A criação dos Monstros foi, por conseguinte, a terceira etapa deste processo.
(Figura 6). Todos os monstros foram reunidos e votados, elegeram-se os mais
adaptáveis às necessidades de manuseamento que a técnica de filmagem em
stop-motion exige, dando assim início ao projecto do filme que resultará da interação criativa de diferentes colaboradores.
Para além de funcionar, no sentido mais óbvio, como um processo de aprendizagem do trabalho em grupo, como experiência de partilha e de colaboração,
a concepção e realização de um Filme Coletivo desperta também, nas crianças,
a consciência da necessidade de intervenção e de participação, solicitada pelos professores mediadores que, ao mesmo tempo que orientam as atividades
desenvolvidas pelas crianças, promovem e desenvolvem nelas sentimentos de
pertença e de orgulho em si, de auto-responsabilização, de segurança e de autonomia, concomitantes com a tomada de atitudes de respeito e de admiração
pelo outro – experiências imprescindíveis, sublinho, para a promoção de um
espírito crítico individual, capaz de examinar, reflectir, quando há desacordo
ou discordâncias, propondo soluções e alternativas, expondo argumentos ou
explicando razões.
Todo este processo vai criando, nas crianças, noções imprescindíveis de cidadania, nomeadamente a necessidade de compreender a escolha, a votação, a
noção de respeito e de compreensão pela decisão da maioria em casos em que
as circunstâncias o exigem. Foi o caso da votação para eleição do Valdemar, protagonista do filme, que tinha de reunir condições materiais para desempenhar
o seu papel no filme a que dá nome. Eis o Valdemar eleito (Figura7):
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3ª etapa: criação das personagens — os Monstros das emoções

Figura 6 ∙ Algumas produções das crianças.
Figura 7 ∙ Valdemar eleito.

Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

662

3. Re-união de todos os materiais. Início das filmagens

Cinco mediadores, 6 turmas do 4º ano de seis escolas do Ensino Básico trabalham complementarmente num projeto comum. Todos dão o seu contributo.
A expectativa e o desconhecimento são parte integrante da motivação, geram
curiosidade e a criança curiosa é a que quer saber, a que quer aprender a que quer
contribuir com a sua parte para o que ignora ainda, mas sabe que está a acontecer
com cada um e a cada um, porque são muitos a trabalhar para o mesmo. O que
surgirá para lá de cada desenho, pintura ou recorte devém de um fazer conjunto
que incluirá todos. Ao longo do processo multiplicámos os sentidos da palavra
“reciclagem”: reciclagem de matérias, mas também reciclagem literária, artística, cultural, verbal, digital, virtual. Multiplicámos também os exercícios multimédia: as crianças tiram fotos das diferentes etapas de trabalho, fotografaram
os seus próprios trabalhos e os trabalhos dos colegas; a fotografia como “ponto
de vista” tornou-se parte integrante da aprendizagem colaborativa; a técnica de
stop-motion foi incluída nas aulas de Arte-Cidadania (Figura 9).
Ao mesmo tempo que se desenvolvem aptidões de literacia multimidiática e
tecnológica, aprende-se a reconhecer a diferença que acontece na passagem dos
originais em papel para o suporte digital – eis um novo ponto da pedagogia criativa preconizado pelos nossos mediadores (Figura 10).
Esta é, sublinho, a grande mais-valia de pensar e trabalhar com Artes em
regime não formal : ninguém é avaliado, julgado, sub- ou sobrevalorizado pelo
que faz – fazer é levantar hipóteses, desenhar, fazer exercícios e experiências, é
encenar e perguntar, é responder e fazer propostas, é fotografar, gravar, filmar.
O resultado final é só uma etapa do caminho, é no meio que tudo acontece!
A concluir

Ao longo de todo este processo, as crianças aprenderam também isto: não somos consumidores passivos de produtos prontos, não somos recetores inativos
de saberes ou conhecimentos alheios, todo o aprendiz é parte integrante e ati-
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apresentar às crianças reproduções de diferentes obras da História da Pintura
Mundial, dando-lhes o esboço para que, com os materiais que seleccionassem,
voltassem a dar cor e expressão às linhas propositadamente descoloridas.
O propósito desta actividade multiplicou o seu sentido: ao mesmo tempo
que às crianças é dado acesso ao conhecimento de grandes obras, é-lhes também proposta a possibilidade de reinterpretar as cores dos artistas originais,
integrando esta acção no cenário do filme que estão a conceber: a cada quadro,
as crianças farão corresponder uma emoção forte, que será relatada pelo Valdemar no momento em que nos expressa os seus sentimentos (Figura 8).

Figura 8 ∙ Expressão de sentimentos.
Figura 9 ∙ Etapas do processo.
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Figura 10 ∙ Gravação de sons.
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va da sua própria aprendizagem, elemento co-laborante, co-criativo da própria
receção que o inventa, fornecendo-lhe instrumentos, materiais, ferramentas
de interpretação e de expressão individuais, despertando e desenvolvendo, em
cada um, aptidões, atitudes, vocações para a ação interventiva, co-construtiva
da própria aprendizagem ao longo da vida. Eis o que nos ensina a Literatura e a
Arte. Por isso se ensina.
Termino com o que nos diz Teresa Eça sobre a paixão que move cada professor-educador-mediador: “Trabalhamos com os sentidos, a liberdade, a expressão, a comunicação, o pensamento e a vontade” (Eça, 2014:64). Não se pode
trabalhar de outra maneira. Todo o processo de aprendizagem deixa rasto, cria
espaço a novas passagens. Os livros e a Arte ilimitam-nos, CONECTANDO-SE,
conectando-NOS.
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Resumo: O texto apresenta noções sobre Eco-

Abstract: The text presents notions about Artistic

formação Artística, considerando alguns elementos da pesquisa intitulada AnElos ecopedagógicos entre a Complexidade e a Carta da
Terra: invenções criativas no cotidiano escolar.
O percurso coletivo de aprendizagens compreendeu um processo formativo interativo
baseado na Linguagem Poética e na Ecologia
Humana, no Pensamento Complexo e nos
princípios da Carta da Terra, articulando o cotidiano dos sujeitos aos processos formais de
ensinar/aprender arte.
Palavras chave: Arte contemporânea / Ecoformação Artística / aprendizagem coletiva.

Eco-formation, considering some of elements of
a research titled AnElos (The study) Eco-pedagogical Expectations between Complexity and
the Earth Charter: creative inventions in daily
school. The path to collective learning comprised
an interactive educational process based on Poetic
Language and in Human Ecology, in Complex
Thinking and the principles of the Earth Charter,
coordinating the routine of individuals subject to
the formal processes of teaching/learning art.
Keywords: Contemporary Art / Artistic Ecoformation / collective learning.
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Ecoformação Artística:
percurso coletivo
de aprendizagens
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In-forma-ação

A intenção com a escrita deste texto é apresentar a noção contemporânea de
Ecoformação Artística, considerando alguns elementos da Ecoformação-pesquisa intitulada AnElos ecopedagógicos entre a Complexidade e a Carta da
Terra: invenções criativas no cotidiano escolar (Silva, 2016). A experiência aqui
apresentada foi desenvolvida com professoras e estudantes dos anos iniciais,
na faixa etária de 04 a 12 anos de uma escola pública de ensino fundamental
situada em Brasília –Distrito Federal, Brasil.
Para a realização da Ecoformação-pesquisa foi desenvolvido um processo
por meio de oficinas ecopedagógicas, constituindo um percurso criativo a partir das experiências em linguagem visual na forma de desenhos, pinturas, colagens, criação de objetos e criação de espaços ético-estético-ecológicos, como
busca meditativa dos temas culturais e ecológicos.
Assim, pudemos fazer uma aliança significativa entre as imagens, as palavras e as ações. Os roteiros das oficinas foram referenciados nos princípios da
Carta da Terra (Gadotti, 2010) e no Método da Complexidade (Morin, 1997).
A Carta da Terra pertence ao gênero narrativo e, portanto, resgata dimensões
afetivas com o ser a que nos correspondemos, amplia nosso conhecimento do
outro e alimenta nosso imaginário de modo a criar uma pluralidade de ações
que abrigam as múltiplas dimensões humanas. Já o Método nos oferece perspectivas de produção de conhecimento diferenciadas ao entrelaçar as esferas
física, biológica e antropossociológica. Na ecoformação-pesquisa consideramos a Escola como um nicho ecológico local e, portanto, um ecossistema capaz
de reorganizar os tempos/espaços da aprendizagem coletiva.
1. Ecoformação: caminhos possíveis para ensinar/aprender arte

Os percursos em Arte/Educação nos colocam uma multiplicidade de caminhos,
olhares e experiências, envolvendo o ensino das artes visuais em diversos ambientes educativos e de investigação. Deste modo, as teorias e as metodologias
podem ser constantemente revisitadas, articulando o cotidiano dos sujeitos aos
processos formais de ensinar/aprender arte. A ação educativa passa a ser um
lugar de troca entre os sujeitos das aprendizagens, instituindo a produção coletiva de conhecimento, assumindo a ecoformação como caminho.
A autoformação que é um componente da formação considerado como
um processo tripolar (Pineau,1992), pilotado por três dimensões: o si (autoformação) em sua natureza individual; os outros humanos (heteroformação),
dos ambientes e das coisas (ecoformação). É uma ligação que favorece a dobra
interno<>externo que reconhece as diversas fontes na trama de produção cole-

A intenção e a capacidade conquistada de tornar-se a si mesmo seu próprio co-autor,
de querer se situar explicitamente na origem de seus atos e, por conseguinte, dele mesmo enquanto sujeito (Ardoino, 1998: 28).

Trabalhar com a noção de autorização em processos educativos favorece o
reconhecimento do papel da linguagem poética na formação humana. O estado inicial de criação, os percursos de observação dos ambientes, as ações de
intervenção estão articulados à noção de ecoformação e se enriquecem com os
princípios da ecologia humana. (Figura 1)
Ao caminhar pela escola e se deparar com os resultados da intervenção humana no ambiente natural, é possível também, encontrar formas, cores, texturas, superfícies e suportes para fazer arte. Esse caminhar proporciona o estado
relacional, em que afloram a subjetividade e intersubjetividade. O percurso é
nutrido pela Ecologia Humana que é “um ponto de encontro entre as ciências
humanas”, em que a dimensão estética emerge como a relação criativa e insurgente, como nos inspira Vera Catalão (2008).
Assim, o papel da linguagem poética foi pensado a partir das expressões
da arte que sempre permearam o trabalho realizado e o discurso nos caminhos da ecoformação, como um passo importante na “reparadigmatização”
(Morin, 1999:351).
A complexidade nos faz pensar que “não podemos distinguir com nitidez e
clareza aquilo que separa e aquilo que opõe autos e oikos”. A interação do Método
da Complexidade com a Carta da Terra participa desse caminhar para pensar a
organização viva “para conceber a autonomia e a liberdade, igualmente a incerteza” e, sobretudo, “para compreender o indivíduo; o ambiente; o observador-conceptor; a própria vida” (Morin, 1999:352-3). Uma compreensão de linguagem
poética mais refinada vai surgindo com a compreensão da reparadigmatização.
Outros passos seguem no sentido de ampliar os campos de sentido onde
interagem o imaginário, a cognição, a corporeidade, a estética, a ética, entre
outros, fortalecendo o saber ser e o saber conviver. Todas essas relações no desabrochar da sensibilidade como um circuito aberto, que nos permite viver o
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tiva de conhecimento e que dá sentido ao vivido e à formação humana. Portanto, emerge a possibilidade de uma ação em Arte/Educação que contempla os
conceitos: “razão sensível” (Maffesoli, 1998) e a “estética: estar juntos” (Maffesoli, 2010), além de oportunizar poéticas<>estudo<>relações. Conhecer passa
a ter um sentido de fissura, de soltura, de tessitura comum e de atualização, em
constante processo de “autorização” no percurso criativo, ou seja:
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Figura 1 ∙ Intervenção humana. Reconhecimento e
registro de formas no ambiente escolar. Fotografia.
Brasília, outono de 2014. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ O céu de Ana Clara. Desenho sobre
camurça criado após a vivência no Planetário.
Brasília, outono de 2014. Fonte: própria.

A contextualização agirá como elemento potencializador da percepção e instigará
diálogos como uma das essências geradoras da contribuição artística, expressa nas
interações ecológicas naturais e construídas ( Andrade, 2006:23).

Assim, a ideia de poiésis nos traz a possibilidade de que todo ser humano
é capaz de criar e de atribuir criatividade ao seu cotidiano. A partir do “conceito biológico de sujeito” tornou-se possível refletir mais sobre a capacidade
mencionada, pois a noção de sujeito para Morin (1997:254), “compreende a definição multidimensional (simultaneamente organizacional, lógica ontológica,
existencial), pode e deve ser generalizada a todos os níveis de individualidade
que se constituíram no universo vivo”. Para o autor “isso significa que o sujeito
não é um conceito fechado ou transcendente”.
Reabilitar o sujeito na produção do conhecimento é uma atitude preconizada no Método da Complexidade e tomada como um dos princípios em toda a
Ecoformação-pesquisa. Essa é uma outra volta na espiral para continuar com a
concepção da noção de linguagem poética, pois aqui se evidencia um elo com
a ecologia humana em que a capacidade de criação e intervenção no ambiente
é uma relação constituída pela capacidade de auto-organização do vivo. O processo de auto-organização pode nos levar à concepção de novas formas, novos
olhares e à renovação do cotidiano escolar, em que a criatividade, que é própria
dos sistemas vivos, constitui o elo fundante e fecundo da auto-organização do
sujeito, pois, “quando saímos do equilíbrio e deixamos o universal para trás”,
nós podemos cair “no único, na fertilidade e na variedade”, já dizia Capra
(1996:182) “algo não pode acontecer porque não aconteceu antes”. Bem, coisas
novas podem surgir o tempo todo.
As formas de dizer sobre o cotidiano, a vida, a formação humana, a ciência, a
arte, a produção de conhecimento levam a um pensamento de “reversibilidade”
como processo de ida-e-volta entre os autores e atores do processo formativo, con-
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espaço das relações, interações e retroações, articulando as multidimensões do
humano. Uma volta na espiral para mim foi perceber que estamos diante não
apenas de ações pertinentes à estética artística, mas diante também de uma cadeia de elementos físicos, biológicos, sociais, políticos, mitológicos, simbólicos
e até cósmicos. É a contextualização a partir desses elementos que, inevitavelmente, ajudará a fomentar a postura sensível e crítica do sujeito em processo
educativo. Essas interações possuem uma interface com as estruturas social,
política, econômica no nível de realidade antropossocial, que por sua vez, estão
enraizadas nas relações ecossistêmicas, no nível biológico.
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forme compartilha Apolline Torregrosa (2012). Vivemos as dobras da nossa existência ao tomar consciência das emoções e das razões que produzem conhecimento coletivo e sensível no cotidiano, um dos princípios da ecoformação artística.
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2. Travessias no cotiano

A Escola Classe Granja do Torto, situada em Brasília — Brasil, foi o ambiente
das interações vividas durante a ecoformação-pesquisa. As oficinas ecopedagógicas realizadas funcionaram como um espaço de convivialidade, em que
as expressões criativas e simbólicas fecundaram um processo para os sentidos
e significados, uma abertura epistemológica qualitativa para ampliar a nossa
compreensão das complexidades na relação sujeito-objeto. Foram realizados
18 encontros (1 encontro semanal), durante 03 meses com as professoras e as
crianças entre 04 e 12 anos. (Figura 2)
As atividades foram organizadas em três macroestratégias, considerando
a articulação das esferas física< >biológica< >antropossociológica proposta no
Método I (Morin, 1997: 14). A esfera física teve uma visita ao planetário como
macroestratégia. A esfera biológica teve o cultivo ecológico, plantio de hortas
e de árvores, a relação com as sementes, um espaço de observação dos ciclos
da vida. A esfera cultural articulou as reflexões sobre a vida, a ideia de cultivar
a natureza e outras formas de intervenção humana no ambiente. Deste modo,
trabalhamos com materiais expressivos disponíveis no ambiente escolar, desenvolvendo desenhos, pinturas e criando objetos. Também, como resultado
da intervenção no ambiente, nós criamos espaços educativos como a espiral de
ervas e um Memorial do Guapuruvu, a partir de uma imensa árvore morta no
quintal da escola. A ação de transformar a madeira em um espaço educativo ao
ar livre, intervindo no ambiente de forma estética e ecológica, ressignificou a
relação das crianças e das professoras com o ambiente escolar. Trabalhamos
juntos a definição e a escolha dos princípios do Método da Complexidade, que
fundamentaram as macroestratégias, as atividades e a linguagem poética correspondente. As atividades foram articuladas à Carta da Terra.
O projeto Carta da Terra inspira-se em uma variedade de fontes, incluindo a ecologia,
as tradições religiosas, a literatura sobre ética global, o meio ambiente e o desenvolvimento, a experiência prática dos povos que vivem de maneira sustentada [...] considera as pessoas, as culturas, os modos de viver, o respeito à identidade e à diversidade.
Considera o ser humano em movimento, como ser ‘incompleto e inacabado’, como
diz Paulo Freire (1997), em permanente formação, interagindo com os outros e com o
mundo (Gadotti, 2010: 13,15-6).

O corpo em movimento reorganiza o ser vivente como um todo, assim podemos entender a afirmação de Merleau Ponty de que a percepção emerge da motricidade e que
por princípio, toda percepção é ação, o que mais tarde será retomado por Humberto Maturana, quando diz que as ações são operações de um sistema vivo presente no
mundo. Assim, andar, olhar, pensar, falar, ter uma experiência espiritual são ações do
ser humano em relação no mundo (Catalão, 2011:78)

Houve a participação artistas e agentes culturais com intervenções. Essa
convivência nos apresentou a relação interno-externo, proporcionando o acesso às diferentes linguagens da arte e foi outra estratégia incorporada à formação. Eu percebo nessa convivência a conexão de “alunos e educadores através
de redes de interação e relacionamento que desenvolvam conhecimento compartilhado” (Gadotti, 2010:95). Essa foi a trilha para experimentar estratégias
metodológicas baseadas nos pressupostos da transversalidade, da transdisciplinaridade que compuseram as oficinas ecopedagógicas. A Ecopedagogia
instaura o espaço de aprendizagem em um sentido amplo e significativo, envolvendo o ato educativo em sua integralidade. Para tanto, necessitamos de
intervenções pedagógicas efetivas. Necessitamos criar espaços para promover
a aprendizagem de “envolver-nos no processo de compreensão, apropriação e
expressão do mundo” e promover práticas educativas que “tornem possível o
desenvolvimento de nossas próprias capacidades” (Gutiérrez; Prado, 2002:94).
Um roteiro para as oficinas foi criado, considerando os elementos: corporeidade; rodas de conversa; momento de criação/linguagem poética — envolvendo a abordagem conceitual, técnica e a expressão artística dos sujeitos envolvidos; ensaio poético — planejamento coletivo da ação para contemplar a
participação das crianças. Trabalhamos o planejamento como um ato dialógico
e humanizador, na perspectiva de integrar a escola à realidade local e construir
sentido para o caminhar da comunidade escolar, reiterando a natureza plural e
democrática da escola, conforme o olhar de Caria (2011:107 et. seq.). (Figura 4)
Os elementos foram articulados conforme o tema-conteúdo envolvido em
cada encontro. Assim, pudemos experimentar uma diversidade de estratégias
formativas ao conferir singularidade a cada encontro. O diferencial do curso
de formação foi a participação das crianças. O aprendizado vivencial pela Car-
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Desse movimento de integração, para completar as estratégias utilizadas,
a dimensão corporal esteve presente em quase todos os encontros e foi articulada ao conteúdo trabalhado. A ideia foi retomar a dimensão do corpo no trato
pedagógico como parte integrante e essencial no processo formativo, considerando que: (Figura 3)
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Figura 3 ∙ Brincando com o elemento Terra.
Atividade com a participação do Coletivo Sete
Saberes. Fotografia. Brasília, outono de 2014.
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Espiral: cor e forma da natureza.
Experimento com suporte e materiais alternativos
encontrados no ambiente ecolar. Obra coletiva
criada por criaças com 4 anos de idade. Brasília,
outono de 2014. Fonte: própria.

Circulações

O processo desenvolvido articulou a expressão criativa à uma estética compartilhada, em que o sujeito se autoriza a mostrar sua singularidade, a dimensão
criativa que fortaleça a formação humana, pois esta habita entre o sujeito e suas
camadas mais profundas de expressão, compreendendo a arte como expressão
que pode ser vivida na vida cotidiana. O desafio foi pensar a escola, o professor,
os estudantes e o conhecimento em arte, bem como, a partir da ecoformação
artística instituir no ambiente escolar a perspectiva contemporânea das aprendizagens no/com o coletivo.
A experiência atravessou campos de conhecimento distintos, as expressões
artísticas e os conhecimentos científicos e tradicionais. Considero que uma
pesquisa ecoformativa no âmbito da complexidade e da transdisciplinaridade
nos capacita a pensar materialidades simbólicas e seus estados de configuração
na matéria. Os materiais expressivos disponíveis no ambiente escolar possibilitaram uma relação orgânica e rica em possibilidades expressivas, ampliando
não só as habilidades técnicas, sobretudo, aprofundando as relações com o
cotidiano na produção coletiva de conhecimento. As ações de intervenção no
território da escola, de forma estética e ecológica, ressignificou a relação das
crianças e das professoras com o ambiente escolar.
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ta da Terra pode ser mobilizado pelo objetivo educacional que inclui o uso de
“processos educacionais flexíveis e contextualizados”. Esses processos devem
oferecer “experiências e reflexões que estejam fortemente relacionadas e enraizadas na realidade contextual dos alunos. Tais processos devem envolver
diretamente os alunos e abordar suas prioridades o máximo possível” (Gadotti,
2010:95). Promover a participação da criança em uma ecoformação-pesquisa
significa um aprendizado que coopera com as noções de ética e estética na escola, colaborando com o desenvolvimento da cidadania, agregando tais noções
ao relacionamento do ser humano consigo mesmo, com outros seres e à indissociabilidade da relação natureza-cultura. Deste modo, trata-se de promover
princípios fundamentais da ecoformação artística.
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Resumen: Proyecto táctil  trata de repensar el

Abstract: The tactile project tries to rethink the

modo en el que nos relacionamos con el arte
contemporáneo, buscando un acercamiento
sensitivo, táctil, que nos ayude a utilizar otros
canales alternativos a la visión. Con esta actividad se busca también trabajar con la utilización de distintos materiales, el trabajo con los
procesos y la conciencia de las distintas capacidades que desarrollamos los individuos. La inclusión se convierte en una herramienta de debate transversal en distintas materias. La reflexión sobre el entorno, el derecho al aprendizaje
y la autonomía son algunos de los elementos
que se utilizan para proponer un acercamiento
crítico a nuestra sociedad, donde la inclusión
es todavía una utopía en muchos de nuestros
contextos educativos. El proyecto contó con el
apoyo de la ONCE, la organización española de
personas ciegas, Los pedagogos de la organización formaron parte del equipo que trabajó en
las charlas que formaron parte del proyecto.
Palabras clave: Arte táctil / ceguera / arte contemporáneo.

way in which we relate to contemporary art, seeking a sensitive, tactile approach that helps us to
use other alternative channels to vision. This activity also seeks to work with the use of different
materials, work with processes and awareness of
the different capabilities that individuals develop.
Inclusion becomes a tool for transversal debate in
different subjects. Reflection on the environment,
the right to learning and autonomy are some of
the elements that are used to propose a critical
approach to our society, where inclusion is still a
utopia in many of our educational contexts. The
project had the support of the ONCE, the Spanish organization of blind people, The pedagogues
of the organization were part of the team that
worked in the talks that were part of the project.
Keywords: Touch / Art / blindness / contemporary art.
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Tactile project, contemporary art to touch
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Introducción

“Proyecto táctil” es una actividad que surge en el contexto académico de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. La idea de construir una exposición que
tenga que ser experimentada mediante el sentido del tacto surgió tras distintas
experiencias llevadas a cabo por estudiantes y profesores de la facultad.
En nuestra sociedad actual, el sentido del tacto se ve desplazado por la evidente sobre-exposición a las pantallas y a los contenidos audiovisuales que
cada día se multiplican en el móbil o tablet. Nos convertimos en receptores pasivos que procesan cientos de imágenes en microsegundos. Teniendo en cuenta
esta sobresaturación audiovisual, creemos que debemos prestar unha atención
específica a lo táctil. Es necesario y urgente.
Necesitamos crear un entorno de aprendizaje que ayude a desarrollar una
actitud activa y crítica que permita un acercamiento curioso a nuestro entorno.
1. El tacto, lo háptico

Alguno de los estudios clásicos sobre la psicología del tacto como The Psychology of Touch (Heller y Schiff, 1991) determinan las bases sensoriales del tacto, la
percepción de la temperatura, consistencia de la materia.... pero es básico que
tratemos la acción de tocar como un movimento de exploración que combina lo
que denominamos la percepción táctil (estática) y la percepción cinestésica de
las manos en movimiento llevando a cabo una exploración del objeto; las dos
percepciones combinadas conforman la percepción háptica (Figura 1).
Es habitual que en los museos no se puedan tocar piezas escultóricas por supuestos problemas de conservación, (es la contestación más habitual), Sin embargo en determinadas ocasiones en algunos museos se le proporciona al visitante unos guantes finos de latex que le permite tocar la pieza escultórica sin problemas. Se requiere una gran labor de mediación para negociar las visitas de personas invidentes a los museos. La inclusión es todavía una tarea pendiente en nuestra sociedad, funciona tan sólo como una frase cargada de buenas intenciones.
2. Experiencias previas

Mi propia experiencia como voluntaria, mientras estudiaba la carrera de Bellas
Artes, en un internado de niños y niñas con graves deficiencias visuales, hizo
que me interesase por cuestiones educativas relativas a la ceguera. La colaboración a lo largo del tiempo con el pedagogo, Xaime Toxo, que dirigía el colegio-residencia y organizaba campamentos en los que participé como monitora,
fue fundamental para intentar ahondar en las posibilidades de la investigación
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Figura 1 ∙ Estudiantes participando en el proyecto
táctil. Fuente: propia.
Figura 2 ∙ Estudiantes participando en el proyecto
táctil. Fuente: propia.
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artística en el ámbito de la ceguera y por extensión la investigación sobre las
posibilidades táctiles del arte contemporáneo.
También la participación en el proyecto como Sentir o mar, organizado por
Rocío Gómez Juncal en el que se trabajó con las embarcaciones tradicionales
gallegas, embarcando a estudiantes ciegos (que llegaron a “conducir” la embarcación) y trabajando paralelamente en los colegios con el tema de la ceguera
y la “traducción artística” de sentir o mar, ayudó a analizar la complejidad del
tema a tratar.
Todas estas experiencias, junto con la organización por parte de la delegación de estudiantes de la facultad de Bellas Artes, dirigidos por Pilar Picas, de la
exposición que se llamó Tactilicia nos encaminaron a este proyecto e hicieron
que contásemos con una base de investigación de la que partir.
3. Desarrollo

La propuesta abierta a los estudiantes y ex-estudiantes de Bellas Artes implicó
un trabajo previo de charlas a cargo de especialistas y pedagogos. Uno de los
objetivos era que los estudiantes de Bellas artes incluyesen en la concepción de
la obra el reto de concebir una escultura que va a ser tocada.
Tras la selección de obras, el siguiente reto fue organizar espacialmente las
mesas-peanas para crear un recorrido que permitiese la autonomía del desplazamiento de los visitantes que llevarían puestos antifaces para no ver lo que estaban tocando (Figura 2).
La exposición organizada por la facultad de Bellas Artes de Pontevedra en
colaboración con la ONCE, pudo itinerar por 5 espacios distintos en distintos
pueblos y ciudades (Pontevedra, Caldas de Reis, Lalín, A Guarda y Porriño) gracias a la colaboración de la Diputación de Pontevedra, y en los distintos espacios
se organizaron visitas guiadas para los colegios y charlas introductorias a cargo
de un responsable de la ONCE y yo misma como comisaria de la exposición.
Durante los 4 meses que la exposición estuvo itinerando pudimos comprobar que la experiencia de tocar y manipular como un modo de explorar nuestro
entorno es en nuestro contexto actual, una experiencia poco habitual.
Al principio, nada más colocarse el antifaz que le impedía ver, los participantes sentían una gran inseguridad espacial, tenían miedo a caerse, sentían
desorientación, así que al principio para que ganasen algo de seguridad se les
explicaba unas normas básicas para no tropezar, para adelantar las manos y explorar el espacio.
Es necesario trabajar de nuevo con la poética del espacio (Bachelard, 1975)
recuperar las referencias poéticas y simbólicas, repensar nuestro entorno y
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Figura 3 ∙ Detalle de la pieza de Laura Álvarez.
Fuente: propia.
Figura 4 ∙ Detalle de la pieza de Andrea Torres.
Fuente: propia.

Figura 5 ∙ Detalle de la pieza de Renata
Sierra. Fuente: propia.
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4. Las obras
Para mí, como se manipulan, se usan y se pasan los objetos no es una pregunta tibiamente interesante. Es mi pregunta (...) Puedo recordar el peso y el equilibrio de un
cuenco y cómo funciona la superficie en relación con el volumen. Soy capaz de leer
cómo un borde crea tensión o la pierde. Puedo percibir si fue hecho aprisa o con diligencia. Si tiene calidez.
Veo bien cómo funciona con los objetos que tiene cerca. Cómo desplaza cierta parte del
mundo que lo rodea. (de Waal, 2012:26-27)
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aprender a tocar, también el espacio doméstico. Recorrer el pasillo en la obscuridad, imaginar la escalera que nos lleva a la buhardilla, y trabajar con el miedo,
nuestra memoria y la infancia.
Tocar activamente es una experiencia compleja, para detectar el peso, la
textura, la consistencia o la temperatura, la complejidad de la forma y la configuración espacial necesitamos aprender a tocar, recorriendo la pieza, explorando los límites y los recovecos. Otra de las actitudes habituales era la de mantener una actitud pasiva, tocar apenas con un dedo, como cuando comprobamos
si algo puede quemar o pinchar, con la visita guiada, les explicábamos que la
exploración tiene que ser activa, que hay que utilizar las dos manos y toda la
superficie, no sólo la punta de los dedos.
La experiencia resultó placentera y divertida para los grupos de escolares y
nuestra sorpresa fue mayúscula al comprobar que con algunas piezas escultóricas les resultaba muy dificil reconocer el material; si la pieza les parecía que
tenía partes puntiagudas entonces concluían que era piedra (a pesar de que la
escultura era de cerámica o metal).
Debemos considerar la educación también desde el campo de la antropología y la sociología, en El Brillante aprendiz, Petra Mª Pérez Alonso-Geta (Alonso-Geta, 2007) nos plantea el proceso de culturización que se da en el grupo, y
a veces es esta perspectiva social la que olvidamos con frecuencia cuando nos
centramos solamente en el curriculo escolar.
La inclusión, la apertura a otras realidades y la posibilidad para los alumnos
de los colegios de escuchar las experiencias de una persona ciega que les habla
de su experiencia cotidiana resultó un modo muy efectivo para estimular la empatía con personas que viven una realidad distinta a la nuestra. En las charlas se
trataba el tema de los desplazamientos, la autonomía, como ofrecer ayuda para
cruzar una calle y todo tipo de situaciones domésticas en las que no solemos
ponernos en el lugar de una persona invidente.

684
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

En las palabras del ceramista y escritor Edmund de Waal, encontramos casi
un manifiesto sobre la percepción táctil que se da en la manipulación física del
creador cuando crea las piezas, es una manera distinta de leer el mundo, de escuchar las relaciones de los objetos con su entorno.
En la exposición táctil algunas de las palabras de las autoras de las obras nos
dan pistas sobre su modo de trabajar, sobre los procedimientos de creación en
el arte contemporáneo:
En el caso de la pieza de Laura Álvarez, “Un lugar para envolverse” el objeto
originario (un antiguo radiador queda oculto por las capas y capas de telas enrolladas (Figura 3).:
Enrollar, enrollar, enrollar... Mil trozos de tela, unidos de uno en uno, alrededor de cada
objeto. Es el propio “hacer” el que crea las piezas a partir de su contorno mientras intento imaginar la forma y el volumen final.
El espacio alrededor de cada objeto, la disposición de las capas, el contraste gura/fondo,
la idea de marco, el color y textura de las telas utilizadas etc.... son aspectos fundamentales en el proceso, y es, a partir de ellos, como se va creando un hilo conductor entre las
piezas que me permite seguir avanzando e ir trabajando de manera diferente en cada
una de ellas según la forma y elementos del objeto.
Me interesa la idea de poder “rescatar” aquellas cosas que otros han tirado o que nosotros mismos ya no utilizamos para formar parte del proceso creativo, es por ello que
trabajo con mis propios objetos o con aquellos que consigo mediante trueque y con telas a
partir de ropa usada. El tiempo se integra a través de estos materiales, todos ellos tienen
una historia vivida previa a formar parte de mi obra.
Vuelta a vuelta, como un mantra, se va creando una piel para cada objeto, un refugio,
un espacio íntimo. Construyo para cada uno de ellos un altar con retales de nuestras vidas y algo de mí, a su vez, se encuentra en cada objeto, intentando protegerse, perdiéndose en la propia piel, buscando un lugar donde sentirse seguro, un lugar donde envolverse

En la pieza de Alejandra Lago, utiliza la metáfora de la piel para un acercamiento poético a su obra: “Está conformada principalmente por hilos que generan diversas tramas a modo de piel. Piel que une, protege, vincula y evidencia
las innumerables relaciones que configuran dicha identidad”
En el caso de Andrea Torres, Naturaleza muerta, la pieza de cerámica circular produce un choque entre el motivo utilizado (las flores) y el tacto de la pieza
(Figura 4): “Al tocar tiene una textura rugosa por cada unas de las flores y por
su colocación a distintas alturas. Un acabado frío y duro que contrasta con la
delicadeza propia de los vegetales”.
Nos habla Alberto Manguel en una historia natural de la curiosidad de lo
importante que es la actitud curiosa, las preguntas activas respecto al mundo
(Manguel, 2005), no resulta fácil abonar la curiosidad en el entorno educativo

Esta escultura está concebida para gozar de una experiencia mediante el tacto, para
transmitir sensaciones, siempre subjetivas, que puedan sugerir metaforicamente la
manera en la que las olas marinas se acercan a la costa. Junto con la experiencia del
tacto también podemos apreciar con el sentido del oído como las piezas al tocarse nos
pueden insinuar el sonido de las olas cuando rompen.

¡Qué hermoso hallazgo! la madera hablando del mar, que sorpresa para los
visitantes no reconocer una representación figurativa, y a cambio encontrarse
el eco del mar (Figura 5).
Conclusiones

La experiencia del proyecto táctil permitió a los estudiantes de bellas Artes
crear piezas para interactuar con el tacto, y a los visitantes de la exposición se
les enseñó a tocar activamente, a recorrer las esculturas, reflexionar sobre la
textura, verbalizar la sensación de una escultura puntiaguda o suave y entender
el modo en que una persona invidente se relaciona con su entorno inmediato.
Es necesario incluir lo táctil en la escuela y los institutos, necesitamos un aprendizaje que integre los distintos sentidos y nos ayude a explorar activamente
nuestro entorno.
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cuando se hace tanto énfasis en la docilidad, en escuchar y estar callado, promovemos la pasividad en un entorno hostil para el aprendizaje.
Una de las piezas de la exposición que más le gustó a personas invidentes y
vidente fue una de las esculturas de madera. La pieza Ondas de Renata Sierra
Castelo, está pensada para producir sonidos en su manipulación:
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Resumo: Baseada na minha investigação de

Abstract: Based on my PhD research, which stud-

doutoramento, que estuda as representações
visuais de identidade cultural portuguesa nas
Artes e no circuito económico, abordo o comércio que toma a portugalidade como objeto
de consumo. Recorrendo à marca e produtos
das lojas A Vida Portuguesa e às lembranças
turísticas, pretendo compreender, em termos
de cultura visual, o potencial educativo que
ambas encerram, bem como os riscos que
comportam. Não obstante, defendo a pertinência de uma abordagem crítica deste tema
tão perigosamente em voga. las charlas que
formaron parte del proyecto.
Palavras chave: Identidade cultural portuguesa / cultura visual / A Vida Portuguesa / lembranças turísticas.

ies on the visual representations of Portuguese
cultural identity in the Arts and in the economic
circuit, I focus on the commerce that takes Portugal as an object of consumption. Using the brand
and products of A Vida Portuguesa’s stores and
tourists souvenirs, I intend to understand, in
terms of visual culture, the educational potential
that both contain, as well as the risks they entail.
Nonetheless, I defend the relevance of a critical
approach to this dangerously hot topic.
Keywords: Portuguese cultural identity / visual
culture / A Vida Portuguesa / tourists souvenirs.

1. A Cultura Visual na Educação Artística: travessia e perigos

A concorrência entre as Artes e a Cultura Popular, na luta pelo protagonismo
na Cultura Visual, recorda-nos a metáfora de Sila e Caribdes, com que Carolina
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A comunicação que pretendo apresentar deriva do meu trabalho de investigação no Curso Doutoral em Educação Artística, com um projeto intitulado Do
excesso de identidade à identidade zero: desafios significativos para a Educação Artística, onde procuro adensar o conhecimento sobre as representações visuais
de identidade cultural portuguesa, presentes na cultura visual do século XXI,
tanto no contexto artístico como no circuito económico. Neste último agrupo
as lojas que se apropriaram da portugalidade como objeto de consumo, mas
também as lojas de lembranças turísticas, sendo que este artigo dá corpo a uma
confrontação entre as duas vertentes. Para esse efeito procedo ao recorte de
dois casos-tipo, a cadeia de lojas A Vida Portuguesa e a empresa de produção
de lembranças J. Dias Cardoso, Lda., sobre os quais irei analisar a forma como
representam a identidade cultural portuguesa.
Importa desde já distinguir que os objetivos deste trabalho perseguem o fito
da problematização da construção da identidade coletiva, no âmbito da cultura
visual, nomeadamente nesta relação próxima com o consumo, em que se descartam quaisquer intenções de carácter celebratório. É notório que as identidades coletivas, particularmente na sua expressão ao nível cultural e nacional,
constituem uma temática premente no mundo atual, cuja popularidade também ela se deve ao consumo indiscriminado de discursos identitários, sem a
devida e necessária digestão. Cabe à Educação o dever ético de abordar esta
questão, mesmo que consciente dos riscos envolvidos, não só da própria temática, como da abordagem que lhe pode ser feita. Parece-me, contudo, que esse
cenário pleno de desafios é certamente mais vantajoso do que tão-só ignorar o
problema, permitindo que ele se agigante num consumo desenfreado, e sem
fronteiras, de orgulhos nacionais desmedidos.
Consciente da periclitância dos meus propósitos, sobretudo pela ameaça
de leituras desvirtuadas, proponho-me a analisar as lógicas e os discursos das
marcas A Vida Portuguesa e J. Dias Cardoso, com o intuito de detetar os riscos,
mas também, e sem quaisquer preconceitos, as potencialidades dos seus produtos na esfera educativa.
Para esse efeito, defendo que a Educação Artística deve situar-se na primeira linha de abordagem desta temática, por via da Cultura Visual e a respetiva
dimensão crítica.
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Figura 1 ∙ Logótipo de A Vida Portuguesa, Catarina Portas e
Ricardo Mealha, 2007. Fonte: http://www.avidaportuguesa.
com/public/img/vidaportuguesa-logo-2017.png
Figura 2 ∙ Bando de Andorinhas de Rafael Bordalo Pinheiro,
que decoram o teto da entrada da loja A Vida Portuguesa —
Intendente, Lisboa. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Postal Sombrinha de Chocolate, de Jorge
Colombo. Fonte: http://www.avidaportuguesa.com/public/
uploads/products/Papelaria/postal_colombo_regina.jpg

2. Objetos de memória e lembrança

Os dois contextos a que pretendo fazer referência neste trabalho envolvem aspetos da memória, sob a forma como é requisitada no caso d’ A Vida Portuguesa, ou
na forma como é reificada no próprio objeto, no caso das lembranças turísticas.
O estudo de Sheri Klein e Faith Agostinone-Wilson, sobre a relação da construção da identidade local com as lembranças turísticas, é referenciado por Paul
Duncum que como se situando no campo da Cultura Material, o que reconhece
fazer estender as fronteiras de um campo já de si problematicamente delimitado (Duncum, 2003a: 22-23). Klein e Agostinone-Wilson advogam o recurso às
lembranças turísticas na Educação Artística, pela forma como elas condensam
narrativas identitárias (de si, da cultura e do lugar), podendo ser trabalhadas
“as a journey with students and teachers as critical tourists” (2001). Noutro
trabalho, mas ainda na linha do memento, onde Sheri Klein também participa,
promove-se a utilização de postais na formação de professores como forma de
irem dando conta do seu percurso, no entendimento que os “Postcards, as a
curricular tool for producing the self by reflection upon the journey, make us
aware of our connection to the world and to others” (Block & Klein, 1996: 24).
Dos vários tópicos para leitura, interpretação e discussão das lembranças
turísticas que Klein e Agostinone-Wilson propõem saliento as seguintes, que
suportam a minha própria proposta de abordagem: “culture (familial, local, regional global); history (past, present, nostalgia); identity (personal, cultural);
cultural struggles and resistance; and experience, place and time (actual, authentic, virtual, cyber)” (2001).
Nesta esteira, Paul Duncum apresentou na rúbrica Educational Resources da
revista Art Education uma série de sugestões para abordagem da Cultura Visual,
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Silva dá título à sua dissertação de mestrado sobre o tema: ao tentar passar entre dois perigos, inevitavelmente se cairá num quando se intenta afastar do outro. Apelando ao equilíbrio entre os dois polos, a autora reconhece que a Cultura Visual é uma travessia impregnada de mudança, “Porém, nas margens deste
percurso não se encontram perigos incontornáveis mas referências, por vezes
contrárias, que devem ser geridas e não escolhidas umas em detrimento de outras” (Silva, 2010: 159).
Fernando Hernández recorda-nos que a tónica de uma abordagem deste
tipo não está no campo de pertença dos objetos (Artes, Cultura Visual ou Material), pois “The question is not about the objects but about how they are approached” (Comunicação via e-mail, em 11 de outubro de 2009 cit. por Silva,
2010: 190).
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onde inclui os temas dos bens de consumo (Duncum, 2003b: 28-29) e das lembranças turísticas (Duncum, 2003b: 30-31) sem, contudo, fazer qualquer referência a uma aplicação prévia. Relativamente aos bens de consumo, o autor
propõe, entre outras atividades, comparar a publicidade de tempos passados
com a da atualidade. Neste âmbito, poderia ser interessante estudar a história
dos rótulos ou do design das embalagens dos produtos com maior longevidade
no mercado, disponíveis n’ A Vida Portuguesa.
Paul Duncum sugere também questões orientadoras para abordagem em
debate como: se o consumo se baseia numa decisão racional, irracional ou
manipulada?; se numa lógica que engloba o mercado de massas e os nichos de
mercado, o consumo se baseia em procurar a semelhança ou marcar a diferença?; e que custos para além dos financeiros pode ter o consumo para a própria
pessoa, isto é, “How do people feel who cannot pay the membership fee for living in a consumer culture — that is, people who do not have sufficient money
to participate?” (Duncum, 2003b: 29).
Relativamente às lembranças turísticas, e atendendo a que “Souvenirs represent a place, event, people, or a culture. (…) [and they] act to jog the memory
and provide proof that one was there” (Duncum, 2003b: 30), o autor propõe
a criação de um poster onde se explorem as “stereotypical interpretations of
national, state, or local character” (Duncum, 2003b: 30), contrapondo versões
criadas pelos alunos em sala de aula, que possam refletir com maior precisão a
sua identidade cultural. Apesar do mercado de turismo contribuir para manter
vivas as tradições, também pode perversamente construir uma versão do carácter cultural que seja menos fiel à realidade, mas mais comerciável. A par destas
sugestões Duncum também refere a realização de visitas de estudo a lojas de
lembranças turísticas, de questionários aos turistas indagando sobre as suas
motivações e expetativas da sua visita, e a elaboração de uma listagem dos objetos turísticos colecionados no passado, numa óbvia relação com o Grand Tour
ou até a pilhagem de obras de arte levada a cabo por exploradores europeus.
2. A Vida Portuguesa: identidade, tradição e memória

A Vida Portuguesa é hoje uma cadeia de lojas fundada por Catarina Portas, que
teve início em Dezembro de 2004, ainda com a designação Uma Casa Portuguesa, estabelecendo-se em 2007 com a designação atual. São cinco as lojas
que a compõem, quatro em Lisboa (Chiado I, Chiado II, Intendente e Mercado da Ribeira) e uma no Porto (Clérigos). A marca A Vida Portuguesa impõe-se com o lema “desde sempre”, como se fizesse parte de nós por meio de
uma memória enraizada, ou um código genético que nos precede (Figura 1).
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Figura 5 ∙ Interior da loja A Vida Portuguesa —
Chiado I, Lisboa. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Ambiente de mercearia na loja A Vida
Portuguesa — Intendente, Lisboa. Fonte: própria.
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Figura 6 ∙ Galo Multicolor comercializado pela empresa J. Dias
Cardoso, Lda., vulgarmente conhecido como Galo do tempo. Fonte:
http://www.jdiascardoso.com/site/timthumb.php?src=../admin/
modulo_products/imagens_produtos/20130926160814-1gp_copy.
png&w=435&h=435&zc=2&cc=#FFFFFF
Figura 7 ∙ Por Galo, Joana Vasconcelos, 2016, azulejos Viúva Lamego,
LED, fibra de vidro, ferro, fontes de alimentação, controladores, sistema
de som, 900 x 372 x 682. Composição de som e luz por Jonas Runa.
Fonte: https://www.popgalo.com/imagens/lisboa/pop_galo_joana_
vasconcelos_lisboa_02.jpg

Eu acho também que a andorinha nos simboliza bastante. É preta e branca, o que é
quase triste, mas por outro lado esvoaça e voa com imensa alegria. É muito pequenina, mas é extremamente valente, atravessa oceanos, ou neste caso, mais propriamente, continentes, do sul ao norte. E, portanto, acho que tem imenso a ver connosco
e, sobretudo, volta sempre a casa, e eu acho que isso também tem muito a ver com os
portugueses (Portas, 2016).

A marca privilegia os produtos de fabrico português ou com matérias-primas
portuguesas, que se impuseram e se mantêm no mercado, há já várias décadas,
o que faz com que A Vida Portuguesa desempenhe quase um papel pedagógico,
no que concerne à documentação histórico-cultural das gerações mais jovens.
De facto, a significação destes produtos não é a mesma para um estrangeiro, ou
para pessoas de diferentes gerações. O poder apelativo dos produtos recorre a
estratégias diferentes: seja a estética vintage, tão em voga; seja a manipulação
da memória a diferentes níveis. Se para as gerações mais jovens os produtos podem não despoletar qualquer recordação do seu consumo, para os mais velhos
são convocadas verdadeiras vagas de experiências e memórias afetivas. Não é
sem propósito que ao entrarmos nas lojas, o olfato é um dos primeiros sentidos
a ser requisitado, precisamente com os cheiros dos sabonetes.
Esta diferenciação de significados pode ser explicitada num exercício de
apropriação da imagem de Jorge Colombo para a Sombrinha de Chocolate, da
célebre marca Regina (Figura 3). O carácter naturalista da representação permite brincar com a imagem, num jogo entre representação e significados, recuperando uma estratégia de René Magritte. Se legendássemos a imagem desta
sombrinha com a frase Ceci n’ est pas un parapluie, que respostas poderíamos
obter de diferentes sujeitos, mediante a faixa etária ou à cultura de origem,
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O logótipo foi criado em parceria entre a fundadora e o designer-residente
da marca, Ricardo Mealha. A andorinha, como imagem de marca, constitui-se
como um vestígio da cumplicidade entre os dois: “foi o Ricardo que me ajudou
a criar a imagem da Vida Portuguesa. (…) levava-me à tipografia antiga onde
descobríamos as andorinhas que haveriam de esvoaçar sobre o nosso logotipo”
(Portas, 2015).
A andorinha opõe-se claramente à imagem de marca do Galo de Barcelos,
este uma apropriação do Estado Novo como símbolo nacional, e do qual Catarina Portas gosta de se distanciar, conceptual e comercialmente falando. A forma
como as Andorinhas de Rafael Bordalo Pinheiro são dispostas nas paredes e
tetos das lojas (Figura 2), parecem querer expressar, pela alusão do voo, uma
certa dimensão de liberdade.
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sobre o que esta imagem pode representar? É apenas um produto de consumo?
É uma coleção de memórias? É uma marca do tempo, como um postal que nos
é enviado do passado, testemunho de que lá estivemos?
A acrescentar aos produtos, também as lojas da marca A Vida Portuguesa
poderão ser alvo de uma apropriação curricular, pelas três funções que parecem desempenhar, para além da função comercial: museológica, estética e
educativa. A função museológica prevalece sobretudo na loja Chiado I, onde
o espaço apresenta os produtos quase como artefactos históricos, em evocação
do ambiente dos gabinetes de curiosidades do século XVII (Figura 4). A função
estética é percetível no extremo cuidado com que o design de interiores é levado a cabo, na atenção que é dada à iluminação, aos expositores, às vitrinas, e
à disposição dos próprios produtos, de que o exemplo mais representativo em
Lisboa é a loja do Chiado II. Esta função é ainda reforçada pela estratégia de
recriação de ambientes tradicionais (cozinha, mercearia, quarto, pátio) que, tal
como instalações, parecem pretender transportar-nos no tempo, como é possível observar na loja do Intendente (Figura 5). A função educativa relaciona-se
com a educação para o consumo de produtos com origem ou matérias-primas
portuguesas, mas também com a promoção de uma identidade diferenciada
baseada na tradição e na nostalgia.
3. O Galo do tempo — a utilidade de uma lembrança

Se Catarina Portas, por via dos seus produtos, comercializa uma identidade
cultural portuguesa que resgata da memória o vínculo com o coletivo, o mercado das lembranças turísticas não tem qualquer pudor em fazer das representações identitárias um autêntico negócio. Se no caso anterior se tratam de bens
de consumo, com uma função simbólica de expressão identitária, no caso das
lembranças, à função simbólica dos produtos acresce uma função prática, que
procura valorizar e incentivar a comercialização dos mesmos.
O Galo do tempo é ele próprio uma apropriação de um ícone nacional, o Galo
de Barcelos. É a partir de 1940 que esta peça de olaria e arte popular entra na
sua fase de desenvolvimento, com o impulso de António Ferro e a sua política
do espírito, atingindo a fase de consolidação após 1960 e, já no século XXI, uma
fase de rejuvenescimento (Gonçalves & Costa, 2016:37). É por intercessão de
António Ferro que este ícone identitário português se impõe como tal, através
da sua divulgação em exposições no estrangeiro entre 1935 e 1940, data da Exposição do Mundo Português, onde o Galo também se fez representar. Contudo, só em 1955, e pela mão do pintor Manuel Gonçalves Torres, o Galo de Barcelos surge com a imagem que conhecemos hoje: a forma esguia decorada com

Conclusão

Os objetos ativadores de uma memória, sejam lembretes em forma de produtos de consumo ou lembranças turísticas, denunciam um Nós cheio de Outros:
um Nós que, como identidade cultural portuguesa vê os seus símbolos oficiais
atravessados por produtos de consumo, arte popular e discursos políticos e turísticos (veja-se que até o Pop Galo se encontra em viagem pelo mundo), mas
também um Nós que, como identidade da própria Educação Artística, se vê
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acentuada expressividade cromática sobre um fundo negro (Mimoso, 2016:10).
Depois da invenção, em 1945, do higrómetro mais pequeno do mundo, José
Cardoso Dias concebeu um objeto com forma de galo que predizia o estado do
tempo, variando de cor nas asas e na cauda (Figura 6).
A inovação surgiu em 1960, sob a marca Multicolor, e o Galo do tempo depressa se tornou a imagem de marca da empresa J. Cardoso Dias, dedicada ao
mercado de lembranças turísticas desde 1950, quando o turismo e a visibilidade
de Portugal no estrangeiro ainda estavam em expansão. A associação ao objeto
de recordação uma função utilitária — a previsão do tempo meteorológico —
permitiu expandir a comercialização para além do mercado do turismo, penetrando assim no quotidiano das casas portuguesas.
Como se pôde observar, o Galo de Barcelos instituído como um ícone nacional, nunca foi uma representação cristalizada que se perpetuou desde os
tempos remotos. Evoluiu como arte popular, naquilo que se pode designar por
protogalo (Mimoso, 2016; Gonçalves & Costa, 2016) e revestiu-se de diversas
maneiras, desde as alterações na forma (sobretudo na extensão da superfície a
decorar), nos motivos, nas cores ou até no material de cobertura da marca Multicolor, que lhe permite alterar continuamente a sua aparência. Trata-se de um
grande exemplo de identidade fluida que se constitui e atualiza mediante o seu
contexto, numa constante ressignificação na relação com os outros. A versão
mais recente e que, ironicamente, melhor traduz esta evolução histórica de carácter epidérmico do Galo de Barcelos, é a obra Pop Galo de Joana Vasconcelos
(Figura 7), que eleva a fasquia da inovação deste ícone, ao introduzi-lo na era
das novas tecnologias.
Como ícone cultural português, o Galo de Barcelos possibilita, no domínio
da Educação Artística, uma articulação entre a arte popular, as lembranças turísticas, os discursos identitários produzidos para alavancar o turismo, e a arte
contemporânea, não só pela sua persistência no nosso imaginário cultural mas,
sobretudo, pelo registo performativo de renovação contínua e diálogo com o
seu tempo.
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atravessado por muitos campos, dos mais políticos aos mais polémicos, como
a Educação para a Cidadania, a Educação do Consumidor, a Cultura Visual, a
Cultura Material e os Estudos Culturais, o que lhe coloca consideráveis desafios.
À ampla oferta de realidades e discursos cuidadosamente embalados para
consumo instantâneo, devem os professores e educadores ter um papel a desempenhar na problematização desta temática começando por colocá-la em
cima da mesa de trabalho dos alunos. É certo que nesta travessia que temos pela
frente há perigos e cuidados a ter, nomeadamente se considerarmos que, como
Kevin Tavin, “A fundamental question is how we as teachers both mediate and
interrogate the binding of students’ enjoyment to certain signifying and symbolic formations–in terms of identity and their sense of being-in-the-world”
(Comunicação via e-mail, em 3 de outubro de 2009 cit. por Silva, 2010: 193).
A Andorinha d’A Vida Portuguesa ou o Galo do tempo da J. Dias Cardoso, Lda
demonstram como se pode ter a liberdade de colocar no mercado pistas identitárias para a cultura portuguesa. Contudo, os discursos que daí decorrem deverão ser consumidos com a necessária reflexão crítica.
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Resumo: Partindo da procura de solução às questões da prática pedagógica no contexto da educação artística, foi pelo paradigma da arte contemporânea e a sua dimensão interventiva que se traçou o caminho de resposta à problemática de falta
de motivação diagnosticada nos alunos.
A ambição deste estudo prende-se em
motivar pela arte e atuar através dela, proporcionando uma experiência de enriquecimento
pessoal e social.
Palavras-chave: educação artística / arte contemporânea / motivação, intervenção social.

Abstract: Considering the resolution of the issues

concerning the pedagogical practice in the context
of the artistic education, the contemporary art
paradigm was aimed as the response to the problem of the lack of student’s motivation.
The aim of this study is to motivate by art
and intervene through it by providing a personal
and social enrichment.
Keywords: adaptability arts education / contemporary art / motivation / social intervention.
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O lado social da Arte
como forma de Motivação:
Projeto de Intervenção
Comunitária aplicado a uma
turma de Educação Visual
e Tecnológica do 6º Ano
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Introdução
… a arte, hoje, mais do que nunca, não sendo um simples fenómeno que resulta da
expressão puramente subjetiva, procura problematizar a sociedade contemporânea,
em todos os seus aspetos sensíveis. (Silva, 2010)

Apresenta-se um relato de experiência pedagógica, realizada no âmbito da Prática Profissional Supervisionada do Mestrado em Ensino de Educação Visual e
Tecnológica no 2º Ciclo do Ensino Básico.
Na procura de solução às questões da prática pedagógica no contexto da
educação artística, foi pelo paradigma da arte contemporânea e a sua dimensão interventiva que se traçou o caminho de resposta à problemática de falta de
motivação diagnosticada nos alunos.
Partindo-se dos pressupostos que:
· é papel do docente, enquanto agente do ensino, formar cidadãos sensíveis às necessidades pessoais e sociais da realidade que o rodeia,
· a arte contemporânea assume cada vez mais um papel comunicacional e
socialmente interventivo, que pretende, acima de tudo, passar uma mensagem,
pretendeu-se traçar uma estratégia globalizante de gestão do processo motivacional que colmatasse a falta de empenho e sobretudo de persistência, fundamental para o processo artístico.
Recorreu-se à linguagem visual para proporcionar uma experiência de aprendizagem, que contribuísse para o enriquecimento da identidade pessoal e social
do aluno, através da sensibilização para uma intervenção ativa em causas sociais.
Para tal, o projeto de intervenção implementado em uma unidade de trabalho, atuou tanto a nível pessoal, como a nível de grupo/turma, como a nível
comunitário, operacionalizado em três atividades distintas, com objetivos específicos: a individual, a de grupo e a de colaboração.
Pretendeu-se estimular e desenvolver as capacidades de observação, de representação, de expressão e de comunicação do aluno, e simultaneamente, o
reforço do sentimento de grupo, entreajuda e união. Assim, o trabalho contemplou produções gráficas resultantes das atividades individuais e coletivas, na
qual o todo, se assume como resultado da soma de todas as partes.
Por um lado, foi trabalhada a motivação intrínseca através da identificação
do aluno com o trabalho (por meio do desenho do autorretrato). Por outro lado,
com a introdução de um estímulo externo (motivação extrínseca), através do
trabalho colaborativo e inter-geracional com uma instituição de 3ª idade, pretendeu-se apelar a valores como o de responsabilidade social e solidariedade.
Por fim, foram apresentados os resultados, que confirmam que foram atingidos os objetivos propostos pelo projeto, no sentido do incremento da moti-

1. Implementação

Os referenciais teóricos consultados sobre a temática da motivação distinguiram o conceito em motivação intrínseca e motivação extrínseca, e indicaram
estratégias de atuação, a partir das quais, se elaborou um projeto de intervenção
com três fases:
> FASE 1

Trabalho Individual – dirigida ao aluno e cujo objetivo foi o incremento da motivação intrínseca, através da identificação do aluno com o trabalho (por meio
do desenho do autorretrato).
a) Introdução e Sensibilização à Unidade de Trabalho
Com base em um dos eixos da literacia em artes que defende a compreensão das artes no contexto, retirado das Competências Essenciais do Currículo Nacional do Ensino Básico, Departamento da Educação Básica (2001); em
Hernández (2000), que acredita que a educação artística contemporânea deve
basear-se nas obras e nos artistas do seu tempo; e ainda que «(…) a arte, hoje,
mais do que nunca, não sendo um simples fenómeno que resulta da expressão
puramente subjetiva, procura problematizar a sociedade contemporânea, em
todos os seus aspetos sensíveis.» (Silva, 2010); a implementação do projeto
iniciou-se com a sensibilização ao envolvimento dos alunos a uma causa social.
Assim, na introdução à Unidade de Trabalho foi apresentado o documentário “Lixo Extraordinário”, que retrata uma intervenção artística realizada pelo
artista plástico Vik Muniz numa comunidade de trabalhadores de um aterro sanitário do Rio de Janeiro.
b) Apresentação da Proposta de Trabalho
A utilização de recursos que apontem para os resultados é uma das estratégias de motivação para a realização de tarefas, apontada por Boruchovitch e
Bzuneck (2001).
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vação dos alunos, tanto intrínseca, como extrinsecamente e no envolvimento
ativo na comunidade através da produção artística.
As conclusões do trabalho desenvolvido estabelecem a relação existente entre a arte contemporânea, a motivação e a intervenção social. Segundo o paradigma abordado nesta intervenção, tanto a arte como a própria sensibilização
para a intervenção social, podem apelar a valores internos ao indivíduo, que
conduzem à motivação, atuando e comunicando com os aspetos sensíveis da
sociedade contemporânea através do objeto artístico.
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Como tal, seguiu-se a exibição de uma imagem de proposta para o projeto
(Figura 1).
c) O Desenho do Autorretrato
A partir do registo fotográfico dos rostos dos alunos, deu-se início à etapa
de produção do trabalho individual dos alunos, com a proposta de desenho do
autorretrato.
Uma vez definido o desenho através da linha e da volumetria com o estudo
da luz-sombra na aplicação do claro-escuro a grafite, propôs-se que a experimentação da cor fosse também monocromática, de forma a sedimentar a compreensão da relação direta existente na influência da luz na cor. Procedeu-se à
simplificação da forma, reduzida à marcação de três zonas distintas correspondentes a três níveis de sombra, ou seja, zona de luz, sombra e semi-sombra, aos
quais foram atribuídas uma tonalidade de uma mesma cor, à escolha do aluno,
na fase de pintura (Figura 2 e Figura 3).
> FASE 2

Trabalho de Grupo – dirigida ao grupo/turma e cujo objetivo foi o reforço do
espírito de entreajuda e união do grupo, através da aprendizagem colaborativa.
a) Realização do Painel Coletivo
A produção do painel coletivo foi faseada e elaborada por pequenos grupos
de alunos, aos quais foram distribuídas as diferentes tarefas a realizar:
- desenho e pintura do painel, montagem e colagem dos autorretratos e das
silhuetas em cartão, pintura da identificação do painel e, por último, a aplicação
da camada de acabamento (Figura 4).
> FASE 3

Trabalho de Conjunto – dirigida ao grupo/turma e aos utentes do Lar Santo António da Santa Casa da Misericórdia da Amadora, cujo objetivo foi o incremento da motivação extrínseca dos alunos, através da introdução de um estímulo
externo, que apelasse aos valores da responsabilidade social e solidariedade,
consubstanciado na aprendizagem colaborativa e inter-geracional.
O Trabalho de Conjunto realizou-se em 3 momentos:
a) Visita de conhecimento e aproximação à comunidade
Recolha de registos fotográficos dos utentes.
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Figura 1 ∙ Imagem de proposta para o projeto.
Fonte própria.
Figura 2 ∙ Sequência de desenho realizado pela aluna.
Fonte própria.
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Figura 3 ∙ Resultado final dos autorretratos realizados pelos
alunos. Fonte própria.
Figura 4 ∙ Painel Coletivo oferecido ao Lar Santo António.
Fonte própria.

c) Visita de entrega do painel conjunto “O Rosto de Todos Nós”
O último momento de contato dos alunos com os idosos, foi com a finalidade de entregar o painel elaborado ao longo de três meses de trabalho.
O momento da entrega e visualização da apresentação multimédia com o
registo fotográfico de todos os intervenientes do projeto, foi marcado pela comoção de alguns utentes, o que gerou especial emoção e sensibilização da parte
dos alunos (Figura 7, Figura 8, Figura 9 e Figura 10).
2. Avaliação dos Resultados
2.1. Avaliação das Aprendizagens dos Alunos

Da análise comparativa das avaliações anteriores, com a avaliação das produções elaboradas ao longo do projeto de intervenção, da competência das Professoras Cooperantes, constata-se que:
· nenhum aluno obteve uma classificação negativa,
· 9 alunos (45%) melhoraram o seu desempenho,
· 6 alunos (30%) mantiveram os níveis anteriores,
· 5 alunos (25%) baixaram as classificações, sem que essas alterações correspondam forçosamente a alterações de níveis na escala quantitativa.
Considera-se que o aproveitamento da turma foi bastante satisfatório, assim como as suas atitudes e comportamentos, tendo sido registada uma evolução positiva em ambos os aspetos.
2.2 Avaliação do Projeto de Inter venção

Tendo em conta que o objetivo principal do projeto não era a mera aquisição de
conhecimentos específicos da disciplina, na avaliação dos resultados do projeto
foi tida em consideração a perspetiva dos seus vários intervenientes, de forma a
imprimir alguma isenção e imparcialidade.
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b) Visita de realização da atividade conjunta entre alunos e utentes
Apelando à adesão dos utentes e fazendo face às diferentes limitações físicas que pudessem apresentar (de motricidade fina, visão, locomoção ou mesmo de audição), com o intuito da atividade poder ser o mais participada possível, foi formulada uma tarefa muito simples, com baixo grau de complexidade
de execução.
Perante o molde das silhuetas recortadas em cartão canelado, solicitou-se
a pintura uniforme de grandes zonas, correspondente aos corpos, a preto e às
sombras, a cinzento (Figura 5).
Formaram-se pares de trabalho, constituídos por um utente e o seu “ajudante”, um aluno (Figura 6).
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Figura 5 ∙ Realização da atividade conjunta com os utentes
do Lar Santo António. Fonte própria.
Figura 6 ∙ Realização da atividade conjunta com os utentes
do Lar Santo António. Fonte própria.
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Figura 7 ∙ Visita ao Lar Santo António - entrega do painel
conjunto “O Rosto de Todos Nós”. Fonte própria.
Figura 8 ∙ Visita ao Lar Santo António - entrega do painel
conjunto “O Rosto de Todos Nós”. Fonte própria.
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Figura 9 ∙ Visita ao Lar Santo António - entrega do painel
conjunto “O Rosto de Todos Nós”. Fonte própria.
Figura 10 ∙ Visita ao Lar Santo António - entrega do painel
conjunto “O Rosto de Todos Nós”. Fonte própria.

Professoras Cooperantes
Por meio de entrevista, as Professoras Cooperantes apontam o acréscimo
de motivação dos alunos à escolha da atividade de pintura do autorretrato, que
habitualmente vai de encontro aos gostos dos estudantes.
Lar Santo António
Segundo o testemunho da diretora da instituição, o trabalho realizado em
conjunto foi muito positivo, com uma atividade adequada ao nível de dependência do público a que se dirigiu. Os idosos gostaram de participar no projeto,
e foi notória a satisfação ao verem as suas fotografias no painel, mostrando-as
aos familiares com orgulho.
Resultados
1. Houve um aumento considerável nos níveis de interesse pelas atividades
propostas, no grau de participação e de satisfação com os resultados dos trabalhos desenvolvidos.
2. O aumento do interesse e da participação levaram a uma maior entrega e
persistência dos alunos na realização das tarefas, o que se reflete, na sua maioria, na melhoria dos seus resultados e aproveitamentos escolares.
3. Todos os alunos se sentiram envolvidos no projeto proposto, não só a nível pessoal, como social, constatando-se um desenvolvimento das suas competências pessoais de capacidade de expressão visual, por via das aprendizagens
específicas da disciplina, e sociais, através do envolvimento comunitário.
Considera-se que foram cumpridos os objetivos tanto do projeto de intervenção individual e motivacional dos alunos, quanto do projeto de intervenção
comunitária.
Conclusões

É com base nas afirmações de Roldão (1999 a-b) que se iniciam as conclusões
finais desta partilha da prática pedagógica. Consciente de que «ensinar é fazer aprender» (Roldão, 1999a), a escola poderá ser, numa sociedade cada vez
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Alunos
Dada a subjetividade do tema Motivação, formulou-se um instrumento de recolha de dados quantitativos e qualitativos, denominado “ficha de autoavaliação”.
A motivação foi desconstruída, segundo parâmetros como o interesse, a
participação e a satisfação com os resultados das produções artísticas, nas três
Unidades de Trabalho desenvolvidas ao longo da Prática Profissional Supervisionada (Quadro 1).
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Quadro 1 ∙ Avaliação do Projeto de Intervenção (alunos).

Trabalhos
Anteriores

“O Rosto de Todos
Nós”

26%

67%

Balanço

1. Interesse

Justificações: gosto pessoal pela tarefa (agrado/desagrado), o desempenho, a
dificuldade e os resultados de aprendizagem atingidos, a novidade da tarefa e
as técnicas e materiais utilizados. No caso específico da unidade “O Rosto de
Todos Nós”, para além dos fatores mencionados, surgem ainda a identificação
pelo tema e a experiência social vivenciada.
2.Participação
Motivação
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(Muito
Interessante)

(Participei +
Participei Muito)

<100%

100%

Justificações: gosto, desempenho, dificuldade, resultados, novidade,
identificação e técnicas e materiais.
3. Satisfação com
resultado final
(Satisfeito + Muito
Satisfeito

<100%

100%

Justificações: a identificação com o trabalho, a finalidade do trabalho, a
utilidade do trabalho, a visibilidade do trabalho e o contributo pessoal e
social.
As razões mais apontadas para esse envolvimento estão relacionadas com o
gosto na realização da tarefa de desenho e pintura do autorretrato (22%), com
a finalidade de oferecer o trabalho realizado ao lar (22%) e com a experiência
de contato com os utentes e o seu contributo na melhoria da qualidade dos
seus dias (20%).
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mais exigente de solicitações, a conciliadora com o meio e a realidade onde se
insere. Sendo certo que «o currículo, é (...) aquilo que os professores fizerem
dele» (Roldão, 1999b), é necessário conscientizar que nos cabe a nós, professores, geri-lo de forma a centrá-lo no aluno e na sua formação enquanto pessoa,
formando cidadãos capazes e autónomos, sensíveis às necessidades pessoais e
sociais da realidade que o rodeia.
Procurou-se uma estratégia globalizante que colmatasse a falta de empenho e de motivação diagnosticada, aproveitando a linguagem artística para
proporcionar uma experiência de aprendizagem significativa, trabalhada em
competências e conteúdos, através dos valores e atitudes, que contribuísse para
o enriquecimento da identidade pessoal e social do aluno.
Foi traçado um objetivo individual de motivação para o aluno e um coletivo
para o grupo/turma. Uma vez apresentados a os objetivos do projeto, os alunos
sentiram-se sensibilizados com a proposta de intervenção social/comunitária,
que visava contribuir para a melhoria da vida de um pequeno grupo de pessoas,
a partir das suas produções artísticas e do trabalho colaborativo.
Abertos para o envolvimento no projeto, tentou-se manter o interesse nas
atividades propostas, através da identificação do aluno com o trabalho.
O desenho do autorretrato, por envolver a capacidade de representar os
seus próprios atributos e características físicas, acabou por constituir-se num
desafio, já que em última instância, representaria a reprodução de si próprios.
Estes fatores fizeram com que fosse notória a preocupação com o resultado
final do desenho. Verificou-se uma maior entrega e persistência no processo artístico, realçando que em causa estavam valores como orgulho e brio pessoal no
resultado final das suas produções.
A primeira experiência da técnica de pintura a guache, acabou por funcionar
como um meio facilitador para manter o nível de entusiasmo e motivação na
execução das tarefas individuais.
A participação na atividade de elaboração do painel conjunto com os utentes do lar foi importante para o processo de motivação, no qual desenvolveram
as suas competências socias, de trabalho colaborativo para um fim conjunto,
que, no final, culminou na atribuição de finalidade, valor e significado ao elemento artístico produzido.
Em suma, a escolha das competências, do tema, das atividades, ou mesmo
das técnicas, contribuíram para a gestão do processo de motivação dos alunos,
quer por meio da introdução de fatores externos das competências sociais (motivação extrínseca), quer pela sensibilização e indução do desenvolvimento de
competências e valores internos nos alunos (motivação intrínseca).
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Todas as partes envolvidas, professores, alunos e utentes, ficaram satisfeitas com a participação no projeto de intervenção social, não só pela qualidade
do produto final, mas principalmente, pelo envolvimento, pelo contato e pela
troca inter-geracional proporcionada.
Foi com orgulho que os alunos ofereceram ao lar o painel intitulado O Rosto
de Todos Nós, resultado do trabalho conjunto, e com alegria e comoção que os
utentes da instituição o receberam.
Esta experiência de lecionação conduziu a um processo de aprendizagem e
enriquecimento pessoal e profissional.
No decorrer da prática, o envolvimento pessoal no processo fez com que se
questionasse a relevância do estudo e se sentisse alguma dificuldade em avaliar
os resultados de forma imparcial. Por esse motivo, a recolha de dados através
de instrumentos diversificados, dando voz a todos os intervenientes implícitos
na intervenção, possibilitou uma análise que se espera o mais isenta possível.
Considera-se, assim, que foram atingidos os objetivos propostos pelo projeto, superando mesmo as expectativas iniciais de motivação dos alunos e envolvimento ativo na comunidade através da arte.
Neste sentido, ainda que o universo da população seja reduzido à turma
lecionada e a generalização dos seus resultados possam por esse motivo ficar
condicionados, alguns aspetos parecem passíveis de consenso.
É possível estabelecer ligação entre as três premissas iniciais, implícitas
nesta intervenção – arte, motivação e intervenção social.
No contexto da sociedade contemporânea, a arte assume cada vez mais um
papel interventivo, descola-se da sua dimensão meramente contemplativa e
pretende, mais do que tudo, passar uma mensagem.
Entre outras, é justamente essa vertente comunicacional que a educação artística aqui pretende desenvolver: as capacidades de representação, de expressão e de comunicação. Neste sentido, um aluno que domine a capacidade de
se expressar e transmitir as suas ideias é mais autoconfiante e motivado para a
ação. Segundo este paradigma, a arte pode ser um meio para a motivação.
Este estudo, pretendeu mostrar que a própria sensibilização para a intervenção social pode também ser um meio de motivação, atuando e comunicando
através do objeto artístico.
Pela arte, é possível motivar os alunos, a agir e comunicar, para que sejam
cidadãos ativos na sociedade, tentado dar resposta aos problemas dessa mesma
sociedade.
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Resumo: Este texto incide na atualização dos

Abstract: This text focuses on the updating of

programas das Unidades Curriculares de Artes
Plásticas I e Artes Plásticas II, integradas no
plano de estudos da licenciatura em Educação
Básica da Escola Superior de Educação de Lisboa. São apresentados os pressupostos teórico-metodológicos que lhe estão subjacentes e que
possibilitam organizar as práticas com futuros
atores educativos no âmbito das artes visuais.
Palavras chave: Artes Plásticas / Educação
/ Formação de professores / Educação não-formal.

Plastic Arts I and Plastic Arts II subject programs.
These subjects are integrated in the study plan of
Basic Education course on Lisbon Superior
School of Education. It presents the theoretical
and methodological assumptions that underlie
it and witch make it possible organizing the practices with future educational actors in the scope
of the visual arts.
Keywords: Plastic Arts / Education / Teacher
training / Non-formal education.

1. A ubiquidade da imagem

Ao ler estudos recentes, como o Social Influence Report (2017) que analisou contas da rede social Instagram em Portugal com mais de 40 mil seguidores, percebe-se melhor o poder performativo da imagem, pois cada um dos seus detentores assume-se como influencer na adoção de determinados comportamentos de
consumo ou lifestyle.
Maria Caso sublinha esta dimensão da imagem ao afirmar:
Las imágenes no sólo relatan o enuncian discursos, sino que las imágenes hacen: hacen
que nos sintamos mal, que vayamos al gimnasio, […] y fundamentalmente, nos hacen
comprar. (Acaso, 2017:51).

Apesar deste “assédio” das imagens verifica-se que as práticas artísticas,
sobretudo no 1º ciclo do EB, continuam a ser entendidas como áreas residuais,
prevalecendo uma visão que associa as artes visuais ao domínio de técnicas
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Esta comunicação refere-se ao desenho das Unidades Curriculares (UC) de
Artes Plásticas I e II que integram a Licenciatura em Educação Básica da Escola Superior de Educação de Lisboa. São apresentadas as bases de natureza
teórica, subjacentes à sua conceção, metodologias de lecionação e um balanço das práticas desenvolvidas. A abordagem às artes plásticas no contexto da
formação inicial de professores do Ensino Básico (EB), educadores e outros
atores educativos, reveste-se de particular importância dado que à entrada, os
estudantes desta licenciatura apresentam fragilidades no que toca à literacia
em artes visuais e uma visão estereotipada da atividade artística. A este facto
não é alheio o escasso contato com as artes (na maioria dos casos circunscrito
apenas ao EB), a inexistência de hábitos de consumo cultural e a escassa importância concedida aos processos criativos como experiência necessária ao
desenvolvimento pessoal. O desenho proposto para estas UC de Artes Plásticas
I/II, e seu desenvolvimento prático visa criar um espaço de aprendizagens no
domínio da literacia visual, que articule as dimensões técnica, experimental,
estética/cultural e crítica, e assuma uma transversalidade aos domínios pessoal
e profissional.
Este texto encontra-se dividido em 2 grandes blocos, i) apresentação das
perspetivas teórico-metodológicas que alicerçaram a organização curricular
das duas UC (seleção de conteúdos e metodologias) e ii) a apresentação de algumas práticas desenvolvidas com os estudantes da licenciatura.
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Figura 1 ∙ Processo de trabalho. Fonte: Joana Ferreira.
Figura 2 ∙ Instalação. Fonte: Joana Matos.
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artesanais. Há assim que repensar as práticas educativas numa perspetiva crítica, na qual, a educação artística possa constituir-se como espaço de indagação,
compreensão e interrogação da realidade, contribuindo para a construção de
uma verdadeira literacia visual.
2. Ver/pensar/fazer/comunicar: proposta curricular

A reforma do programa das UC de Artes Plásticas I/II partiu de uma preocupação quanto ao papel desempenhado pela educação artística e, particularmente, pelas artes plásticas/visuais na formação de atores educativos, docentes e
não docentes. Assim, uma primeira questão prende-se com a literacia e cultura
visual como espaços de pensamento crítico sobre a realidade que contribuam
para desmontar rotinas pedagógicas enraizadas, como a reprodução acrítica de
modelos de aprendizagem e repetição de conhecimento importado. Aquilo a
que Maria Acaso designa por “pedagogia tóxica” (Acaso, 2009:40) e que impede a construção de um pensamento próprio.
Uma segunda questão incidiu na desconstrução da imagem pueril da educação artística entendida como expressão subjetiva e atividade manual. Destaca-se aqui a importância de um contato com várias linguagens (desenho, pintura,
escultura, fotografia, vídeo, instalação, etc...) que, a partir das artes visuais sejam mobilizados de forma consequente na concretização de projetos artístico-pedagógicos.
Finalmente uma terceira questão diz respeito ao domínio da criatividade e
processo criativo, transversais ao domínio educativo. Neste sentido interessa-nos um conjunto de metodologias de abordagem que favoreçam o desenvolvimento de formas de pensamento, pesquisa e comunicação capazes de propor
respostas diferentes e se distanciar de soluções estereotipadas.
Posto isto, procurámos estruturar o desenho das UC de acordo com alguns
princípios basilares. Em primeiro lugar, a seleção e organização dos conteúdos
teve em conta o fato de os conteúdos de ambas serem posteriormente mobilizados no âmbito de didáticas específicas no campo da expressão plástica. Propõe-se assim a organização dos conteúdos a desenvolver em blocos temáticos
que abrangem i) a comunicação visual, onde se integram literacia, cultura visual e teoria da imagem; ii) o contato com modalidades técnicas de exploração
plástica, integradas em processos de trabalho nos domínios bi e tridimensional;
iii) o desenvolvimento de dinâmicas criativas que envolvam aspetos de natureza conceptual, formal e técnica e iv) a integração de conhecimentos de natureza
artística no campo da pedagogia, da didática ou da educação não formal.
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para as artes plásticas
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Em segundo lugar, propõem-se abordagens metodológicas que possibilitem i) a aquisição de conhecimentos ao nível da cultura visual, nomeadamente o contato direto com obras de arte, análise e leitura de imagens de natureza
vária atendendo às suas dimensões plásticas, estéticas e integração espacial;
ii) o desenvolvimento de abordagens artísticas que privilegiam as dimensões
experimental, discursiva e integração em diferentes contextos espaciais; iii) o
desenvolvimento de projetos que cruzem conhecimentos artísticos com uma
intencionalidade educativa.
Por fim, há ainda que destacar uma dimensão transversal com o estímulo à
criatividade enquanto faculdade simultaneamente individual e coletiva. Neste
caso, o desenvolvimento de processos criativos no âmbito das artes plásticas
proporciona aprendizagens estruturadas que, ao incluir a dimensão técnica,
formal e teórica, integram o conhecimento de forma articulada e, sobretudo
conferem um sentimento de autoconfiança tendo em vista as práticas profissionais em contextos de ensino formal e não formal.
Seguidamente, apresentamos algumas perspetivas teórico-metodológicas
que estão na base do desenho curricular das UC e estruturam os pilares onde
assentam as práticas.
2.1 Literacia visual e cultura visual

Nos primeiros blocos de conteúdos da UC de Artes Plásticas I serão discutidas
questões relacionadas com a literacia, cultura visual e teoria da imagem. Porém, a leitura da obra de arte nas suas diversas modalidades será transversal a
todo o programa desta UC, atendendo a que a literacia visual visa proporcionar
uma descodificação de mensagens e códigos em suportes imagéticos, como na
fotografia, cinema, redes sociais, entre outros. De acordo com Felten,
Visual literacy involves the ability to understand, produce, and use culturally significant images, objects, and visible actions. [...]The process of becoming visually literate
continues through a lifetime of learning new and more sophisticated ways to analyze
and use images. (Felten, 2008:61)

A competência de analisar, interpretar e comunicar de forma eficaz através
de imagens, tornam a literacia visual uma componente educativa imprescindível a todas as áreas do conhecimento. Espera-se que a formação das próximas
gerações de educadores e professores esclarecidos, participativos, contribua
para promover dinâmicas artísticas e educativas que fomentem estas problemáticas.

2.2 Educação, arte e criatividade

Espera-se que os paradigmas elaborados e defendidos pela educação artística sejam capazes de responder e incorporar nas suas práticas, as alterações e
transformações no campo das artes e cultura visual, promovendo aprendizagens sintonizadas com o decurso da arte contemporânea. Esta será a problemática central de um outro bloco que integra os programas das UC de Artes Plásticas I e II. Neste caso são abordadas obras de arte no domínio da pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo, instalação, site specific, performance e land art e
proposta a realização de projetos artísticos que integrem as várias linguagens,
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De fato, as representações visuais provêm e contextualizam formas de socialização e aculturação nas quais o ser humano se configura enquanto indivíduo. Referindo-se ao “visual” Hal Foster (Foster,1988:9), divide este conceito
em dois campos diferenciados. O primeiro, a visão, trata da perceção como operação fisiológica repleta de mecanismos próprios, e o segundo, a visualidade,
como dinâmica que liga a dimensão percetiva aos fatores históricos, sociais e
discursivos que a condicionam.
Na verdade, a perceção visual que, num inicialmente assume uma dimensão somática, depressa se transforma numa construção simbólica/cultural,
apoiada em estímulos sensoriais, conceitos e categorias de análise (Eisner,
2002) contribuindo para o desenvolvimento integral do indivíduo ao longo da
vida, ao conjugar experiência sensorial, vivencial e memória, através de formas
de simbolização da experiência empírica, processo no qual as artes desempenham um papel crucial.
Debruçando-se sobre a Educação Artística, Marín Viadel (2003:40) refere
que na cultura visual as aprendizagens se podem centrar em qualquer tipo de
artefacto que seja “prioritariamente visual” com uma natureza culturalizada,
podendo estar integrado num complexo semiótico alargado que contemple elementos sonoros, verbais e linguagem corporal.
Assim, o enfoque na cultura visual, baseia-se na natureza multidimensional
da imagem e na forma de nos relacionarmos com ela, considerando i) a sua dimensão formal, na qual se integram elementos estruturais (como linhas, cores,
formas texturas, luz/sombra ou volume), e sua composição (enquadramento,
equilíbrio, espaço, movimento/ritmo, tempo); ii) a sua dimensão metafórica, na
mobilização de símbolos e códigos específicos de comunicação; iii) a intencionalidade de quem a produziu — traduzida numa poética particular; iv) o impacto no observador e v) a sua integração contextual em termos sociais, culturais,
históricos, atendendo à produção, circulação e dilatação no tempo.
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Figura 3 ∙ Instalação (detalhe). Fonte: Joana Matos.
Figura 4 ∙ Personagem do Mendigo. Processo
de trabalho. Fonte: Joana Matos e Sara Reis.
Figura 5 ∙ Personagem do Mendigo.
Processo de trabalho. Fonte: Joana Matos e Sara Reis
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considerando as suas dimensões plásticas, estéticas, visuais, discursivas e pedagógicas. Considerando que a atitude perante a obra de arte não é passiva e
que as práticas educativas não podem ignorar valores, conhecimentos e experiências pessoais, procurámos agrupar as aprendizagens artísticas em 3 áreas: o
pensamento visual e criativo; a intencionalidade do conhecimento (artístico e
estético); e as funções imaginativas e emancipatórias do conhecimento artístico.
Uma questão transversal a todo o desenho curricular das UC foi a necessidade de articular os conteúdos temáticos e metodologias de abordagem por forma
a criar propostas de trabalho que impulsionem processos criativos diversificados, simultaneamente entendidos como iniciação à pesquisa educativa baseada em arte (arts-based educational research).
Na verdade, criatividade e processos criativos são dois termos convergentes que integram um espectro mais alargado do pensamento visual onde se intersectam modalidades de pensamento aparentemente opostas: pensamento
convergente e pensamento divergente. O primeiro constitui-se como uma forma racional/lógica de resolver problemas que possuem uma única resposta. O
segundo, pelo contrário, conduz a uma multiplicidade de soluções possíveis.
Envolve, segundo Csikszentmihaly, um conjunto de aptidões como a fluidez
(capacidade de gerar um grande números de ideias), flexibilidade (capacidade
analisar e enveredar por outra perspetiva de abordagem), originalidade (capacidade de gerar soluções inusitadas e únicas), às quais se pode acrescentar a elaboração como sendo a capacidade de operacionalizar e comunicar resultados.
(Csikszentmihaly, 2013:60).
O mesmo autor aponta para um conjunto de etapas do processo criativo:
preparação, incubação, insight, avaliação e elaboração, advertindo para a sua
complexidade, recursividade e não linearidade, e, acima de tudo para o facto de
se tratar de uma experiência de fruição que designa por flow (Csikszentmihaly,
2013:79).
Através de metodologias projetuais é possível propor atividades com objetivos e etapas definidas capazes de equilibrar as solicitações com as competências individuais, avaliar cada passo de modo a tomar decisões fundamentadas
e, sobretudo encontrar soluções baseadas numa pesquisa que envolva referências de natureza diversa e experiências significativas (individuais e coletivas).
De fato, não poderemos descurar as vivências/experiências desenvolvidas
ao longo do tempo (e sua memória), bem como a apropriação e/ou reciclagem
de outras ideias e referências. Estes dois aspetos, aparentemente contrários à
ideia de criatividade, são fundamentais em contexto educativo. Honestamente,
há que admitir que a base do processo criativo são os inputs e que as soluções

720
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

Figura 6 ∙ Personagem do Mendigo. Processo de
trabalho. Fonte: Joana Matos e Sara Reis
Figura 7 ∙ Personagem do Mendigo.
Trabalho final. Fonte: Joana Matos e Sara Reis
Figura 8 ∙ Exposição. Fonte: Joana Matos
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integralmente originais são raras. María Acaso lembra-nos precisamente deste
fato ao afirmar:

3. Práticas pedagógicas e processo artísticos

Neste segundo momento serão apresentadas algumas propostas de trabalho
desenvolvidas com estudantes da licenciatura em Educação Básica cujo ponto
de partida é a ligação entre técnica e pesquisa no domínio das artes visuais e da
literatura oral. Todos assentam numa dupla perspetiva: o contato com imagens,
materiais, modalidades técnicas, estéticas e discursivas e a possibilidade de
transpor para contexto educativo o conhecimento adquirido através da prática.
3.1. Proposta 1: Desenhar a linha no espaço

Utilizando a obra de arte como indutor para esta atividade de exploração, recorremos ao trabalho escultórico do artista Alexander Calder. Tendo como
ponto de partida a utilização da linha, foi proposto aos estudantes a análise dos
retratos feitos com arame por este artista, e utilizando a mesma técnica construíssem o autorretrato, como se de um desenho minimalista se tratasse. Tendo
como principal objetivo transpor uma realidade bidimensional para um espaço
tridimensional, na convergência entre o desenho e a escultura, cada estudante
encontrou uma estratégia para construir o seu autorretrato, através da utilização de apenas dois fios de arame, para modelar as partes mais proeminentes do
rosto — olhos, contorno da cara, cabelo, nariz, boca (Figura 1).
Este trabalho culminou com a elaboração de uma instalação (Figura 2 e Figura 3), a partir da junção de cerca de 140 autorretratos em arame dos estudantes de 1º ano que frequentaram a UC. Esta instalação fez parte de uma exposição temporária na escola na Escola Superior de Educação de Lisboa.
3.2. Proposta 2: Animando uma História

Esta proposta de trabalho recaiu na realização de um fantoche considerando a
possibilidade de desenvolver abordagens técnicas à tridimensionalidade, bem
como a uma forma de arte que permite inúmeras experiências artísticas, de
construção e de manipulação.
Neste sentido, esta última atividade dividiu-se em três etapas:
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Hoy podemos entender la creatividad como el desarrollo de soluciones inesperadas, […],
pero sin caer en la trampa de pensar que dichas soluciones son originales, únicas, non
contaminadas. Llegamos a esas soluciones precisamente porque nos contaminamos,
porque nos mezclamos, porque nos agenciamos de las ideas de otros (Acaso, 2017:89)
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1ª fase: Pesquisa e Escolha das Personagens. Cada estudante selecionou 1 ou
2 personagens de uma história ou conto tradicional português;
2ª fase: Esboço. Realização de um esboço do fantoche que poderia ter dupla
personalidade. Realização de um estudo de cor e definição dos materiais para a
construção da personagem.
3ª fase: Construção do Fantoche. Primeiramente procedeu-se à construção
de uma estrutura e modelação da cabeça do fantoche. Posteriormente, realizaram-se os moldes para a construção das roupagens que tiveram em consideração a manipulação e articulação dos membros superiores da personagem.
Como forma de ilustrar este processo, escolhemos o projeto de uma estudante que trabalhou a personagem do Mendigo, que pertence ao conto tradicional português “Provas de Amor”, reunido por Teófilo Braga (Figura 4, Figura
5, Figura 6 e Figura 7). Finalmente os resultados dos processos desenvolvidos
por estudantes foram divulgados à comunidade educativa sob a forma de uma
exposição (Figura 8).
Nota Final

A organização curricular das UC de Artes Plásticas I e II constitui-se como um
momento de reflexão acerca da função desempenhada pelo domínio artístico
na formação de professores e outros atores educativos, num momento onde o
“assédio” da imagem é uma constante das vivências quotidianas. Assim, a organização dos conteúdos teve em consideração diferentes dimensões — criativa, plástica, estética, discursiva, pedagógica e educativa- que se cruzam no
contexto da educação artística e foi acompanhada pela valorização de metodologias capazes de promover processos criativos como sustentáculo de projetos
artístico-pedagógicos.
Deste modo, através da integração de conhecimentos teórico-práticos acerca do pensamento plástico e processo criativo, é possível um recentramento das
atividades atendendo a dinâmicas de ensino/aprendizagem na educação formal e não formal, capazes de desconstruir uma imagem da educação artística
como campo autocentrado e autorreferencial na expressão individual e propor
outras dinâmicas voltadas para uma esfera coletiva.
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ject Arts and Physical Education, integrated on
masters degree in Teaching for 1st and 2nd Cycle
of Basic Education (variants of Portuguese, History and Geography of Portugal / Mathematics
and Natural Sciences). We present and discuss
theoretical and methodological assumptions
that allowed us to structure and develop a set of
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Introdução

Considerando a dimensão intelectual das práticas educativas, cabe defender
uma ação culturalmente integrada de produção de conhecimento que não se
limite à reprodução acrítica de saberes, desconstruindo a imagem do ensino
como prática subalternizada e instrumento meramente funcional.
Este texto incide precisamente sobre o trabalho desenvolvido no âmbito das
artes (artes visuais, música e teatro) e educação física, tendo por base a criação
de uma Unidade Curricular (UC) no ano letivo 2015/16 que possibilitasse um
espaço de criação e comunicação de conhecimento, através do desenvolvimento de processos criativos. Esta UC — Artes e Educação Física — integra o plano
de estudos dos mestrados em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico (EB) e do
2.º Ciclo do EB (nas variantes de Português, História e Geografia de Portugal
ou Matemática e Ciências Naturais), que permitem formar profissionais para
a docência no 1º e 2ª ciclos, sendo desenhada em conformidade com os planos
curriculares destes dois ciclos do Ensino Básico.
A sua natureza pluridisciplinar envolve a lecionação por quatro docentes com
formações diferentes, assumindo entre todos uma metodologia de trabalho cooperativo capaz de responder por um lado, às especificidades de cada área e por
outro, perspetivar interseções e possibilidades de integração de conhecimento.
O texto aborda os princípios basilares (paradigmas teóricos e metodologias) que orientam as práticas desenvolvidas no contexto da UC, considerando a importância de aproximações à educação artística em moldes que permitam i) o desenvolvimento de literacias nas áreas das Artes e Educação Física;
ii) a compreensão da importância da criatividade enquanto modalidade de
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Abstract: This text refers the design of the sub-

Unidade Curricular (UC) Artes e Educação Física, integrada nos mestrados em Ensino do 1.º
e 2º Ciclo do Ensino Básico (variantes de Português, História e Geografia de Portugal/ Matemática e Ciências Naturais). São aqui apresentados e discutidos os pressupostos teórico-metodológicos que permitiram estruturar e
desenvolver um conjunto de práticas criativas,
nas áreas das artes visuais, educação física,
música e teatro, com estudantes de mestrado/
futuros docentes do ensino básico.
Palavras chave: Artes e Educação Física / Processo Criativo / Arts-Based Research / Educação Artística / Formação de Professores.
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Resumo: Este texto reporta-se ao desenho da
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Figura 1 ∙ Mind map sobre a Criatividade.
Foto: Teresa Pereira
Figura 2 ∙ Visita à exposição Tensão & Conflito. A arte em
vídeo após 2008. Foto: Teresa Pereira
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Figura 3 ∙ Processos desenvolvidos
no âmbito das artes visuais.
Figura 4 ∙ Processos desenvolvidos no âmbito
da educação física. Foto: Carla Rocha
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interpretação do mundo bem como iii) a promoção da pesquisa e desenvolvimento pessoal através de processos criativos individuais e coletivos, entendidos simultaneamente enquanto processos investigativos em arte.
Neste sentido, far-se-á um balanço do trabalho desenvolvido ao longo destes anos letivos considerando a ligação entre os fundamentos teórico-metodológicos e as práticas desenvolvidas, com vista a evidenciar os contributos recíprocos dos princípios teóricos e experimentação prática na construção de um
pensamento reflexivo acerca do papel desempenhado pelas artes e educação
física em contexto educativo.
1. Processos criativos e prática educativa

A ideia da arte como uma metadisciplina que poderá servir de grande chapéu a
várias outras disciplinas e o enfoque nas linguagens particulares de cada uma
das áreas artísticas poderá parecer algo de contraditório. Contudo, se incidirmos a nossa atenção nos processos criativos, facilmente se percebe que nos situamos num espaço de fronteiras fluidas, no qual, ao invés de uma educação
centrada no desempenho e performance técnicas, estamos perante uma educação estética mais abrangente, que integra artes visuais, música, teatro e educação física, considerando finalmente que:
A estética pode, nos contextos da arte e do desporto, traduzir-se numa categoria transdisciplinar que os relaciona, que os liga e que denuncia a sua cumplicidade no interesse que ambos investem no corpo em movimento (Lacerda & Gonçalves, 2009:106)

Assim, é possível contrariar a excessiva especialização disciplinar, assente
numa visão universalizante do conhecimento, sem negar contributos recíprocos de cada uma das áreas e respeitando a singularidade da experiência e da interpretação da realidade.
Na verdade, os processos criativos possibilitam transpor as fronteiras disciplinares, reconhecer a experiência individual e a intersubjetividade como contributos válidos na busca de uma solução para determinada problemática.
Ao referir uma perspetiva clássica das várias etapas do processo criativo
(preparação, incubação, insight, avaliação e elaboração), Mihaly Csikszentmihaly (Csikszentmihaly, 2013:79) adverte para o carácter recursivo complexo,
iterativo e não linear de um processo marcado pela experiência da fruição. Nesta perspetiva, a fruição, suporta um processo que é simultaneamente intuitivo
e altamente focado na perseguição de um objetivo que o autor designa por flow.
Segundo Mihaly, esta experiência assume características marcantes, designadamente i) a existência de metas claras a atingir em cada passo do processo;

729
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

ii) perceção imediata dos efeitos da ação desenvolvida; iii) o equilíbrio entre os
desafios e as competências individuais; iv) a fusão entre ação e compreensão;
v) a abstração de possíveis distrações; vi) a imperturbabilidade face à possibilidade de errar; vii) o fortalecimento do autoconceito; viii) a distorção de uma
perceção real do curso do tempo; e ix) a transformação da experiência numa
finalidade em si mesma (Csikszentmihaly, 2013:111)
Esta é, acima de tudo, uma experiência de imersão num processo contínuo
onde o indivíduo consegue, de forma prazerosa, resolver problemas e/ou atingir determinadas metas através dos seus próprios recursos, resultando daqui
um fortalecimento da imagem que tem de si próprio e das suas capacidades individuais. Finalmente, a satisfação que daqui retira estimula-o a repetir o processo criativo de forma mais continuada.
A convicção da legitimidade e transversalidade dos processos criativos enquanto experiências determinantes para qualquer indivíduo (e fundamentais
na formação pessoal e profissional de docentes), levou-nos a colocar o processo
criativo no centro do trabalho a desenvolver com os estudantes dos mestrados,
ainda que estes não digam respeito à formação específica para o ensino das artes ou da educação física. Na verdade, o papel transformador da arte e da estética assume uma dimensão ampla na compreensão e interpretação do mundo,
conjugando aspetos de natureza biológica, psicológica, social e cultural, já que
convoca os mecanismos sensoriais responsáveis pela perceção do ambiente à
nossa volta, sistemas interpretativos e comportamentos sociais e culturais.
Elliot Eisner refere, a propósito do papel desempenhado pela arte na transformação da consciência, que este processo de transformação se baseia na sensorialidade como via para a compreensão qualitativa do mundo, acompanhada, em
paralelo, pelo desenvolvimento de outras ferramentas essenciais tais como como
a linguagem, as artes, o desporto, as ciências e os valores que, no todo, configuram as inúmeras dimensões que estruturam o indivíduo (Eisner, 2002:2). Esta
conjugação de fatores possibilita, entre outras coisas, interpretar a informação
sob a forma da criação de conceitos. Segundo o autor, a arte e a estética produzem um efeito transformador na consciência individual, nomeadamente através i) do refinamento dos sentidos para que a experiência sensorial do mundo se
torne mais complexa e subtil; ii) do estímulo à capacidade de imaginar e visualizar o que não está acessível à perceção imediata; iii) da elaboração de conceitos
e representações a partir da experiência empírica; e iv) do desenvolvimento de
competências comunicacionais mobilizando de forma intencional diversas linguagens (visuais, corporais, sonoras, verbais, …) (Eisner, 2002:19).

730
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

Figura 5 ∙ Processos desenvolvidos no âmbito
da música. Foto: Carla Rocha
Figura 6 ∙ Processos desenvolvidos no âmbito
do teatro. Foto: Natália Vieira
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Na Conferência sobre Educação Artística promovida pela Unesco em 2006,
António e Hanna Damásio (Damásio, 2006) vão um pouco mais além ao evidenciarem a importância das práticas artísticas na formação de uma mente
reflexiva e, consequentemente, como possíveis espaços de construção da cidadania, já que, mais do que explicar, as artes simbolizam a realidade, conferindo
uma espessura ética, consciente e sensível ao exercício da vida em sociedade.
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1.1. Metodologias baseadas em arte

Considerando o potencial transformador da arte e a ideia de que é possível convocar as práticas artísticas e corporais como formas de representar e reconfigurar a experiência humana, logo se percebeu que a via do processo criativo pode
constituir-se como forma de abordar questões de natureza educacional muitas
vezes secundarizadas. No fundo, trata-se de pensar uma pedagogia enraizada
na educação estética, que proponha uma estreita vinculação entre formação e
subjetividades, destacando o que parece residual no contexto escolar: as práticas artísticas e a educação física (Lovisolo, 1997).
Neste sentido, metodologias de abordagem como a arts-based research
(ABR) e arts-based educational research (ABER), desenvolvidas sobretudo desde a década de 1990 por Elliot Eisner e Thomas Barone, colocaram as práticas artísticas e os processos criativos no centro de pesquisas em áreas como as
ciências sociais, artes ou educação, já que possibilitam criar diferentes modalidades de recolha, interpretação de dados, síntese de resultados e comunicação de conhecimento, demonstrando e sublinhando a dimensão investigativa
dos processos criativos. Em todas, como sublinha Henk Borgdorff (Borgdorff,
2011:46), a prática artística assume um papel transversal à escolha do tema, da
metodologia, do contexto e da comunicação de resultados e constitui-se como
cerne de produção de conhecimento.
Mais recentemente Maria Acaso reforça precisamente o uso de estratégias
artísticas como modalidades de criação de conhecimento. Neste caso e na perspetiva da Art Thinking, os processos criativos surgem como espaços de produção de conhecimento e formas de “conectar la educación artística con la realidad y conectar la educación general con la realidad a través de la educación
artística” (Acaso, 2017:29)
Assim, interessa perceber como é que a realidade se pode ligar com a educação artística e a educação em geral se pode relacionar com a realidade através da educação artística. Em primeiro lugar, quando falamos de educação
artística, ou em sentido alargado em educação estética, estamos a referir-nos
à mobilização, na prática, de um conjunto de conhecimentos que integram as
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Figura 7 ∙ Instalação — Apresentação final de projetos.
Foto: Teresa Pereira
Figura 8 ∙ Instalação vídeo-apresentação final de projetos.
Foto: Teresa Pereira

2. Da teoria para a prática

A UC Artes e Educação Física é lecionada por 4 docentes com formação em
cada uma das áreas. Neste sentido, a reflexão inerente à construção e desenvolvimento das atividades a realizar ao longo de cada ano letivo — e da qual resulta
este texto — é um trabalho coletivo, partilhado e que procura dar voz a todos,
numa forma de diálogo que respeite as singularidades de cada área (artes visuais, educação física, música e teatro) mas que, ao mesmo tempo, reconheça os
contributos recíprocos de uma interseção de saberes, discursos e práticas. Por
este motivo, elegemos desde o início o processo criativo como eixo estruturante
da nossa prática, afastando, desde logo, uma tentação de centrar as aulas na especificidade de cada área e fazer da UC uma espécie de “colagem” de saberes.
Por conseguinte, assumimos como referências fundamentais os estudos sobre
criatividade e educação acima mencionados (que evidenciam a forma integrada de concretização das aprendizagens), bem como a nossa própria experiência
no campo artístico e da educação física, que de maneira intersubjetiva oferece
um conhecimento realista e funcional capaz de sustentar a prática docente.
Tendo presente a importância do saber adquirido através da experiência
pessoal para um enriquecimento do desempenho profissional, procurámos delinear algumas ideias chave que pudessem sustentar um conjunto de situações
práticas que contribuíssem para um entendimento geral das práticas artísticas
e educação física como espaços de fruição que interligam estética e ética.   
Uma das primeiras ideias chave prende-se com a desconstrução de uma visão instrumentalista e “infantilizada” com que as artes e a educação física são
muitas vezes encaradas face a outras áreas curriculares. Na verdade, queríamos
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linguagens particulares das várias áreas artísticas ou mesmo do desporto, seja
isoladamente, seja de forma transdisciplinar. Neste caso, o contato com objetos de arte é alargado ao domínio desportivo já que, compreendido num espaço
abrangente e mais complexo das práticas corporais, inclui desde a atividade física mais exploratória à dança como uma prática simbólica, social e culturalmente enraizada.
Em segundo lugar, cada linguagem, pela forma como convoca as dimensões
motora, percetiva, intelectual e cognitiva do indivíduo, contribui de forma integrada para a formação integral de um ser humano capaz de refletir acerca da sua ação
e responsabilidade enquanto cidadão. Tomando estes dois aspetos como pontos
de discussão que em larga medida atravessaram a nossa prática docente no âmbito
da UC de Artes e Educação Física, iremos, seguidamente, explanar o desenvolvimento e o encadeamento dos processos desenvolvidos ao longo dos últimos 3 anos.
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Figura 9 ∙ Instalação-apresentação final de projetos.
Foto: Teresa Pereira
Figura 10 ∙ Instalação-apresentação final de projetos.
Foto: Teresa Pereira
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que elas fossem entendidas como metadisciplinas, que convocam formas pluridimensionais de pensamento e ação, promovendo aprendizagens que integram múltiplas formas de inteligência, designadamente a linguística, espacial,
lógico-matemática e emocional (Gardner, 2006). Deste modo, procurámos
quebrar uma imagem da educação artística que, enraizada na separação entre
emoção e intelecto, remete as práticas artísticas para o campo da expressão
(Acaso, 2017:62) e das manualidades, desprovendo-a de qualquer capacidade
de gerar formas de conhecimento. No caso da educação física, trata-se de ir
além de uma ligação imediatista ao desporto e entendê-la numa perspetiva de
abordagem às práticas corporais como, por exemplo, a dança, como propostas
de desenvolvimento individual e social, que conciliam as dimensões estética,
comunicacional, lúdica e de auto conhecimento.
A nossa perspetiva é precisamente oposta a esta concepção essencialista de
educação artística e educação física e consideramos, portanto, que ambas se
constituem como espaços válidos de produção e comunicação de conhecimento. Excluímos assim a ideia das imagens como ilustrações de um texto, dos sons
como música de fundo, do teatro ao serviço da compreensão do texto e da educação física como mera performance desportiva.
Uma segunda ideia chave é a aceção de que o processo criativo é simultaneamente um processo investigativo com um objeto de estudo (uma problemática),
contexto de atuação, metodologia de abordagem, recursos e modalidades de
comunicar resultados que lhe são próprios. Procurámos, por um lado, desligar
a representação das artes e da educação física como áreas extrínsecas, residuais
ou com um pendor “decorativista”, e por outro destacar o seu valor transversal
que permite integrar a investigação em educação, tendo por base metodologias
de pesquisa baseadas em arte. Assim, a produção de conhecimento através da
prática, dando voz aos seus atores, é acompanhado de uma reflexão fundamentada e central a todo o processo, já que permite uma avaliação constante de
cada etapa e a necessidade de reajustar a ação em curso.
Finalmente, uma terceira ideia chave prende-se com a dimensão simultaneamente estética e ética das artes e educação física. Neste sentido, interessa-nos promover abordagens a estas áreas que, interligando fruição/contemplação, reflexão/interpretação e produção/criação, pudessem conduzir
a um conjunto de aprendizagens que não ficassem encerradas apenas no
domínio do saber fazer mas que fossem alargadas ao saber ser e saber estar.
Deste modo procuramos a estreita articulação entre a experiência pessoal
— capaz de ser transportada para a esfera profissional, a partir do cruzamento entre as dimensões experimental, instrumental, reflexiva, intuitiva — e

736

interpessoal, na promoção da imaginação e da liberdade de pensamento crítico.
Tendo por base estas três ideias chave como estrutura para o desenvolvimento das práticas, havia então que delinear caminhos, perceber os contributos advindos de cada área para um processo integrado que, a partir de experiências criativas, se dirige essencialmente à esfera pessoal dos futuros docentes do
ensino básico.
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3. Linguagens e integração

Considerando os pressupostos anteriormente esboçados, foi estruturado, em
cada ano letivo, um planograma, capaz de configurar não só um conjunto de
atividades a desenvolver com os estudantes, mas que, acima de tudo, permitisse incutir um carácter reflexivo acerca das práticas (artísticas e educativas).
Deste modo as propostas contemplam uma estreita ligação entre processos individuais e processos de trabalho cooperativo, desenvolvidos através de metodologias projetuais e adequadamente documentados de modo a construir uma
espécie de diário de bordo visual e textual, capaz de registar a memória dos processos e dos resultados.
Atendendo a esta dinâmica entre aprendizagens individuais e coletivas,
a introdução à UC é realizada através da apresentação de materiais audiovisuais como forma de induzir a uma reflexão crítica. Esta, realizada no coletivo de turma, incide sobre as perceções do que é a arte, a criatividade/processo
criativo e de como podem representar e reconfigurar as experiências humanas.
Materializando-se num mind map (Figura 1), permite introduzir uma forma
diagramática de organizar visualmente o pensamento que mais tarde servirá
como instrumento base do processo criativo.
Outra modalidade de introdução foi a realização de visitas de estudo a exposições de arte contemporânea (no presente ano letivo foi realizada uma visita à exposição Tensão & Conflito. A arte em vídeo após 2008 no MAAT) como forma de problematizar a relação entre arte e sociedade a partir de discursos simultaneamente
artísticos, políticos, sociológicos e culturais da contemporaneidade (Figura 2)
3.1 Contributos particulares: artes visuais,
educação física, música e teatro

Numa segunda etapa são propostas atividades que incidem nas linguagens e
contributos particulares de cada área que integra a UC.
No caso das artes visuais foram propostas atividades práticas que tinham
por base a exploração de imagens fotográficas, procurando evidenciar a sua
dimensão performática. O uso da fotografia assumiu ao longo dos 3 anos um

4. Planos de tangência

Posteriormente a este enfoque colocado em cada uma das linguagens (ainda
que deixando antever possíveis superfícies de contacto entre elas), seguem-se
momentos onde são desenvolvidas estratégias que permitam a integração dos
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conjunto de intencionalidades que passaram i) pela desconstrução, análise
e recomposição da imagem; ii) pelo registo e manipulação da imagem em torno
do autorreconhecimento e autorreferenciação e iii) pelo registo documental e
poético, capaz de contribuir para a construção de um arquivo visual que preserve a memória intersubjetiva dos processos de trabalho (Figura 3).
A área da educação física teve como abordagem, numa primeira fase, a
análise de materiais audiovisuais e de literatura especializada, cujo enfoque se
centrou nas atividades corporais como referências da cultura humana e o desporto como um processo de criação cultural e social situado num espaço e num
tempo. Numa segunda fase, através da reflexão participada em torno da relação
entre a educação estética e a educação física, foi possível entender esta como
um espaço de emoção, de espontaneidade e de liberdade para criar. Foram ainda vivenciadas situações práticas em que a observação do movimento corporal,
nas suas mais diversas formas, promoveu a consciência de que o corpo pode
consubstanciar-se num objeto estético capaz de ser vivido e sentido e não entendido somente sob o ponto de vista biológico. (Figura 4)
O domínio da técnica e linguagem musical, tal como acontece com as outras áreas que integram a UC, são mobilizadas na conceção e elaboração de
um objeto de arte, acrescentando-lhe sucessivas camadas de significado. Neste sentido, o contacto com processos de composição musical, audição, experimentação e discussão acerca das várias dimensões do discurso sonoro, além
da perceção imediata, são aspetos presentes nas atividades desenvolvidas ao
longo dos 3 anos. Aqui, mais do que o registo sonoro, a música é entendida enquanto objeto cultural significante que convoca, entre outras, representações e
práticas de natureza sociocultural, identitária ou política (Figura 5).
No âmbito do teatro foram propostas atividades que estimularam a reflexão
acerca dos processos específicos desta área em que a dimensão temporal, corporal, visual, simbólica e comunicacional dialogam num mesmo espaço de ação.
Através da leitura e análise crítica de textos, de exercícios de corpo e voz ou de
dinâmicas de grupo, estruturadas em torno de objetos-indutores de uma ação
performática, é possível adquirir uma perceção da dimensão globalizante do teatro pela forma como este convoca a presença do corpo no ato de comunicar, a
empatia, bem como a dimensão social que o ato individual comporta (Figura 6)

738
Transformar, Criar, desafiar: o VII Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-89-6

saberes e contributos de cada uma das áreas. Assim, num terceiro momento,
procedeu-se a um trabalho coletivo de circunscrição de problemáticas que posteriormente seriam tomadas como temas de trabalho na criação de um objeto
de arte. A escolha destas problemáticas deveria espelhar um posicionamento
intersubjetivo face à atualidade, evitando referências diretas ao campo educativo. Questões como a “tolerância”, “o poder da imagem”, a “responsabilidade
ambiental”, os “limites da liberdade”, a “imagem da mulher na publicidade”,
ou dípticos de conceitos como “apatia/inconformismo”, “memória/esquecimento”, “fronteira/horizonte”, “permanência/transitoriedade”, “base/identidade”, “cicatrizes/futuro”, “equilíbrio/autenticidade”, “identidade/travessia”,
“futuro/luz”, emergiram de dinâmicas de discussão e reflexão coletiva.
Tendo como centro cada uma destas problemáticas, foram organizados grupos de trabalho com vista a desenvolver uma abordagem artística de carácter
multidisciplinar que integrasse no mínimo duas das áreas de intervenção abrangidas pela UC e que considerasse um conjunto de premissas, designadamente
i) assumir a forma de um trabalho artístico colaborativo; ii) culminar num objeto de arte que poderia assumir um carácter material, imaterial ou híbrido; iii)
acompanhar todo o processo de pesquisa estética/artística da construção de um
mind map utilizando a aplicação Coggle (uma plataforma digital que possibilita a
criação de mind maps de forma colaborativa), de forma a possibilitar uma visualização das escolhas assumidas, caminhos e/ou hipóteses abandonadas, inquietações de natureza vária bem como as opções técnicas e estéticas escolhidas; iv)
documentar todo o processo de ideação e concretização do projeto, através dos
meios que se mostrassem mais adequados (fotografia, vídeo, áudio, texto) e v)
apresentar, num espaço da ESELx, o(s) resultado(s) de todo o processo sob a forma de uma exposição, fundamentando as escolhas realizadas e os vários níveis
de leitura do objeto/intervenção. (Figura 7, Figura 8, Figura 9 e Figura 10)
Nota Final

Os processos desenvolvidos ao longo destes 3 anos permitiram evidenciar uma
série de possibilidades de atuação, situadas num interface entre a estética, a
arte e a educação, partindo do cruzamento e integração de saberes baseados simultaneamente em princípios teóricos, metodológicos e em práticas com uma
forte componente experimental e exploratória. Aqui, os processos criativos/
educativos procuram equilibrar a dimensão autorreferencial com a ligação à
realidade circundante, propondo, acima de tudo, uma desconstrução de ideias
pré-concebidas acerca das áreas artísticas ou da educação física. Incidindo em
problemáticas atuais e referências estético-artísticas da contemporaneidade,
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procuramos introduzir na formação dos futuros docentes do 1º e 2º ciclos do
ensino básico, algumas conceções relacionadas com a educação artística e estética, onde a aquisição de conhecimento, reflexão e questionamento possam
constituir-se enquanto motores de transformação individual e coletiva. Quer
dizer, através das práticas criativas, situadas em planos tangentes de diferentes
áreas, é possível propor uma compreensão dos processos estéticos-educativos
como dinâmicas de transformação que, a partir da esfera pessoal, se alargam
para a esfera local, social e global.
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Resumo: O artigo visa sobre um encontro de

Abstract: The article aims at an art learning

aprendizagem da arte baseado numa situação
real, que se desenvolve na recriação de um elemento no âmbito da Formação em Contexto
de Trabalho, realizado com alunos do 12º ano.
Constitui-se em ações coletivas de criação, de
resolução de problemas artísticos, estéticos, de
gestão e desenvolvimento produtivo.
Palavras chave: Práticas artísticas-criativas
/ Processos de aprendizagem artísticos / Formação em Contexto de Trabalho / Processos
criativos.

encounter based on a real situation, which is
developed in the recreation of an element in the
context of Work Context Training, carried out
with students of the 12th grade. It consists of collective actions of creation, resolution of artistic,
aesthetic, management and productive development problems.
Keywords: Artistic practices / Learning processes
/ Training in the context of work / Creative processes.
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A criatividade, nesta reflexão, sobre as práticas desenvolvidas no âmbito da
disciplina de Projeto e Tecnologias, Tecnologias de Cenografia e de Figurino,
na especialização de Realização Plástica do Espetáculo da Escola Artística António Arroio, procura abordar encontros de aprendizagem da arte na recriação
de um elemento, constituindo-se em atos coletivos de criação, de resolução de
problemas artísticos, estéticos, de gestão e desenvolvimento produtivo.
Este estudo inserido no programa curricular, Plano Anual de Atividades
(PAA), envolveu duas equipas pedagógicas e duas turmas distintas do 12º ano,
durante o 1º período letivo de 2016/17. Apresentam-se as estratégias aplicadas
pelo trio pedagógico de uma das turmas.
O trabalho decorreu de uma parceria com a Companhia Nacional de Bailado
(CNB) com o intuito de proporcionar aos alunos aprendizagens através de experiências concretas na aproximação a contextos reais de trabalho e realizou-se
entre 26 de Outubro e 8 de Dezembro de 2016, dia da estreia do espetáculo de
bailado “La Bayadere”, com figurinos idealizados pelo figurinista José António
Tenente, artista que acompanhou desde o início este projeto.
Salienta-se o entusiasmo e a dinâmica de trabalho que os alunos criaram,
na concretização dos adereços solicitados, assentes em ‘encontros de aprendizagem’, valorizando “um eu que evolui no processo de fazer, fazendo, vendo,
falando, pensando” (Atkinson, 2009:9). Também Bruner defende um sistema
educacional baseado em processos de aprendizagem através da ‘autodescoberta’, conhecer, compreender, interpretar e interagir com os outros (1977). Experiências e práticas interligando conteúdos curriculares. Os alunos aprendem a
observar, interpretar e produzir processos criativos pelas ações e combinações
de temas e materiais, interagindo em coletivo, criando ligações com os intervenientes no projeto e seus contextos inerentes. Os alunos descobrem novas
perceções e entendimentos sobre diferentes maneiras de fazer, valorizam processos de trabalho, adquirem maior autonomia, motivação e auto-estima.
Este texto tem duas partes, a primeira refere como o encontro de aprendizagem se desenvolveu e a estrutura que foi gerada para a realização neste caso.
A segunda refere-se à criação como um ato coletivo, que permite melhorar
os processos artísticos, ao mesmo tempo que favorece o desenvolvimento de
relações intra e interpessoais. Por fim, pode-se concluir que os encontros de
aprendizagem, baseados na resolução de situações reais de criação e produção
de arte, potencializam a aprendizagem diversificada relacionada à criatividade
individual e coletiva.
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1. Encontro de aprendizagem na arte em Formação
em Contexto de Trabalho

A concretização de parcerias no âmbito de trabalho académico, Formação em
Contexto de Trabalho (FCT), pode envolver a comunidade escolar ou instituições exteriores — espaços culturais, empresas, autarquias, etc. Situações reais
próximas ao seu meio ambiente que facilitem maior integração de saberes, bem
como contribuir para futuras atividades profissionais. Neste sentido, as práticas da educação artística assentam na participação em projetos que valorizam
a ação, experimentação conjugada com reflexão, conteúdos e temáticas a viabilizar processos flexíveis e criativos, manifestando novas descobertas, surgindo
novos conhecimentos. Relembrando Bruner (1977), sobre o desenvolvimento
cognitivo e a inteligência associada à memória, ao pensamento e à linguagem,
ele propõe uma educação direcionada para a autodescoberta.
Dewey (2010) também refere a importância da experiência empírica no ensino artístico, alega que a aprendizagem além de mais concreta será apreendida
com caraterísticas próprias inerentes à experiência vivenciada; o que não acontece se a aprendizagem for apenas teórica.
Para o desenvolvimento e acompanhamento das atividades pela equipa pedagógica e pelo figurinista do projeto artístico, lançou-se o desafio aos alunos:
construir oito tiaras e um adereço — um pote, no espaço de um mês. A proposta
foi apresentada à turma, bem como necessidades e condicionantes associadas,
o tempo limitado para sua execução. Outro fator, o carater estético final dos
adereços já estava delineado pelo figurinista, tecidos e cores conjugados com a
restante idumentária das bailarinas.
Mediante estas informações e após os alunos decidirem participar na sua
realização, foi-lhes sugerido a exploração criativa de matérias e materiais que
resultassem em propostas para a construção dos adereços referidos. Eles foram
encorajados a procurar informação num caminho de descoberta para encontrar
respostas e gerar ideias para desenvolverem o seu processo criativo (Sternberg
& Williams, 2003).
O empenho dos alunos transmitiu uma participação ativa, interessada e
colaborativa na procura de soluções para situações que foram surgindo. Realizaram-se encontros com o figurinista, numa partilha de saberes inerentes ao
projeto artístico. Ele deu-lhes a conhecer modelos de tiaras da CNB apresentando a história e o património artístico envolvidos na criação e na confeção de
adereços desta natureza. Os alunos precisam compreender e explorar as suas
capacidades de observar, tocar, sentir, experimentar, errar, num contato de proximidade que permita uma reflexão sobre suas ações.

2. Ações coletivas de criação para a produção plástica

Para estas experiências foram disponibilizados aos alunos diversos materiais,
para conjugação mediante as suas ideias, individual ou coletiva, pois adquirem
mais conhecimento ao compreender que determinados materiais são utilizados para a produção plástica de certos objetos, tendo em conta as suas caraterísticas e os seus fins. Os adereços tinham de constituir uma estrutura leve,
funcional, de fácil aplicação, com configuração formal que em harmonia com
o revestimento têxtil e seus ornamentos resultasse numa combinação estética,
apelativa e integrada no projeto artístico. Sugeriram a utilização de materiais
leves, arames, esponja, cartolina, para a construção da estrutura das tiaras.
Apresentaram as suas ideias a todo o grupo, colocaram questões e experimentaram construir as suas ideias para testar a eficácia (Figura 1).
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Para desenvolver a criatividade também é necessário arriscar, correr ‘riscos’. Todos cometem erros e os alunos devem compreender que ao errar é necessário analisar e discutir o erro, transformando-o numa “oportunidade para
aprender e crescer” (ib idem:39). Atkinson (2009:9) sublinha que o caminho
da formação educativa e artística passa por estabelecer uma comunicação e
interação entre todos os intervenientes — ‘auto-encontros de aprendizagem’,
criando relações a cada instante, suas interpelações ajudam à evolução do trabalho. Um desempenho pessoal, emocional e uma partilha de conhecimentos,
valorizando trabalho colaborativo e respeito pelo outro, essenciais para o melhoramento das suas capacidades de observação, de compreensão, de reflexão
e espírito crítico para a construção de novas interpretações e significados.
A aprendizagem acontece no contexto das relações humanas, ao melhorar a
qualidade na relação favorece-se uma melhor aprendizagem.
Novas possibilidades nas práticas de aprendizagem pela arte, associadas ao
meio ambiente dos alunos (Atkinson, 2006:16), valorização da comunicação
humana, compreensão de si — inter e intra relacionamentos na interação com
os outros (Atkinson, 2015:47).
Os encontros de aprendizagem pela arte no âmbito formativo em contexto
real permitem conhecer desafios, suas circunstâncias e reconhecimento de possibilidades de transformação na perceção plástica e visual dos alunos. Mudanças que ocorrem a par das suas ações e interações, na convivência com o outro;
no interesse pela descoberta e exploração de ideias; nos diálogos participativos
e coletivos, gerando uma aprendizagem ‘em espiral’ rica pela sua diversidade,
na resolução de questões que se constrói a partir do entendimento da situação,
a par das interpelações coletivas.

Figura 1 ∙ Estrutura do processo dos encontros
de aprendizagem.
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Valoriza-se o processo criativo como prática do ‘fazer’, a auto-descoberta
pela experimentação emergindo novas interpretações, uma linguagem estética
aliada à reflexão sobre a ação, despertar novo conhecimento. O ‘fazer’ conhecimento por meio da ação, um diálogo em mutação, mediação e medição, favorece a prática e o processo criativo como construção da própria pesquisa criando
novos significados (Sullivan, 2007:1188).
O conhecimento como processo humano está em constante transformação
pelas interpelações dos envolvidos, ao mesmo tempo que as experiências são
vivenciadas, modificando-se afetividades no entendimento e reinterpretação
dessas experiências. Neste contexto, atribuindo maior valor à exploração e experimentação como práticas de processos criativos em detrimento do produto
final, conferiu-se maior importância às ações, participações coletivas, registando-se um entusiasmo e uma motivação constantes em todo o grupo. Aguirre
(2005:196).considera que o aluno deve tornar-se consciente do outro: artista,
espetador, crítico, entre outros. O aluno pode aprender a partir de outros trabalhos, com o conhecimento de seus colegas e professores, para retornar ao seu
trabalho e enriquecê-lo.
No desenrolar das atividades, os alunos mostraram ideias distintas para a
criação das estruturas das tiaras, soluções com utilização de materiais inesperados como rede de galinheiro e redes de plástico, questionando e sugerindo
modelos diferentes para apresentar ao figurinista. Este, após uma apreciação
global das propostas dos alunos, observando a criatividade e a diversidade das
estruturas, selecionou duas, que considerou as mais adequadas às finalidades
do projeto artístico — leveza, resistência e facilidade em colocar na cabeça das
bailarinas. Salienta-se que uma das duas propostas selecionadas foi sugerida
por uma aluna (aluna A) com muito pouca auto-estima e confiança em si própria, este reconhecimento foi de extrema importância para ela, adquirindo
mais confiança nas suas capacidades e nas suas concretizações futuras.
Durante as práticas em oficina, na construção das tiaras (Figura 2, Figura 3 e
Figura 4), foi visível a envolvência e a colaboração do grupo nas suas várias fases, facilitando a aquisição de competências técnicas. As suas capacidades imaginativas e inteligências na conjugação e utilização de conhecimentos abriram
caminho a novas possibilidades na aplicação de materiais; além de uma coesão
e uma participação colaborativa entre si e com o outro, gerando um ambiente
de confiança, autonomia e auto-estima.
Num ambiente estimulante, a experimentação e a descoberta permitiu gerar uma dinâmica de trabalho auto-reguladora, numa gestão oficinal com interação nas várias etapas de confeção dos adereços, resultando não só no seu
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Figura 2 ∙ Proposta da aluna A. Escola Artística António
Arroio. Fonte própria.
Figura 3 ∙ Alunos na execução da estrutura das tiaras.
Escola Artística António
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Figura 4 ∙ Aluna a colar ornamentos numa tiara. Escola
Artística António Arroio. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Exemplo de tiara. Local: Escola Artística António
Arroio. Fonte própria.
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total cumprimento, como também na realização do dobro das tiaras inicialmente previstas, dezasseis tiaras.
A interligação entre as oficinas de tecnologias, figurinos e cenografia, possibilitou uma troca de conhecimentos científicos, gerais e específicos, em benefício do coletivo.
Experiências sentidas e vivenciadas pelos participantes traduzindo uma dinâmica de reflexão alternada com a prática, com o intuito de maior interligação
entre as aprendizagens, compreender e saber resolver situações, identificar e
ultrapassar obstáculos que vão surgindo no decorrer dessas mesmas práticas.
O desenvolvimento das práticas artísticas faz-se pela partilha de saberes e pelo
trabalho cooperativo pela criação.
Conclusão

Os encontros de aprendizagem que ocorrem em Formação em Contexto de
Trabalho enriquecem as práticas artísticas sempre que sejam reais e favorecem
a criação coletiva. Permite um processo onde intervêm não só fatores de criatividade interna e subjetiva, com respeito pelo outro, participação colaborativa
na realização de trabalho artístico; da mesma forma, deve reconhecer o contexto histórico, cultural e económico do produto artístico. Entender também
as idéias dos outros, suas críticas e adquirir a capacidade de aprender com seus
colegas e professores em termos de melhorar sua produção, não uma qualificação. Isto é, uma criação como um processo coletivo e intersubjetivo.
Para o professor, é importante encorajar os encontros a serem realizados
com oportunidades de diálogo aberto e proporcionar espaços de comunicação
com especialistas e interessados no produto artístico.
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Resumo: O modo como aprendemos é com-

Abstract: The way we learn is composed of many

posto de muitos elementos, alguns esquecidos
pela escola. Para conhecer algo, precisamos
antes querer perguntar sobre este algo. A experiência estética, precisa ser algo também vivenciado pelos sentidos. Neste artigo, abordamos uma reflexão sobre a importância da experiência estética na formação de professores.
Palavras chave: formação / corpo / experiência estética.

elements, some forgotten by the school. To know
something, we must first want to ask about this
something. Aesthetic experience must also be
something experienced by the senses. In this article, we discuss a reflection on the importance
of aesthetic experience in teacher’s formation.
Keywords: formation / body / aesthetic experience.

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa,
não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado
para que nada nos aconteça. (...) Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência
é cada vez mais rara. (Larrosa, 2002:21)

Por outro lado, as metodologias, por si só, nada garantem se o estudante,
por sua vez, não estiver motivado, se ele não participar com uma predisposição
para aprender e para vivenciar o que aqui chamamos de experiência estética:
esse atravessamento do corpo por algo inesperado, encantador, inundado de
beleza ou transbordado de afeto, algo que desloque os significados para nos
inspirar novos caminhos: que pode estar na arte, na vida ou na natureza. Como
afirma Marcos Pereira:
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Este texto foi motivado por questões do evento Congresso Matéria-Prima, a
saber: “Como o professor da escola básica e secundária tem agido enquanto
criador de aproximações e abordagens do ensino das artes?” e, “Quais os paradigmas e metodologias que os professores, nas Universidades, Institutos de
Educação, Faculdades, têm utilizado na formação do professor de arte?”
Partindo destas indagações pensamos que o modo como aprendemos é
composto de muitos elementos; alguns destes são esquecidos pela escola, como
o espanto, o corpo que sente, a experiência estética. O espanto é uma reação
do corpo frente a algo que nos surpreende e, de algum modo, nos mobilizar
para o novo. Para conhecer algo, precisamos antes querer perguntar sobre este
algo, isso move a pesquisa e o aprendizado. Nas artes, assim como na filosofia,
o espanto, a curiosidade e a pergunta podem ser provocadas. É pensando no
ensino de arte como provocador da curiosidade, do aguçar o olhar que vemos a
importância de que a experiência estética seja um dos modos de exercitar esta
provocação na escola.
A experiência estética, além de conteúdo para a formação de professores
de artes, precisa ser algo também vivenciado pelos sentidos, pelos corpos dos
estudantes, futuros professores. Tomando como referência a definição de Larrosa, para quem a experiência estética é um atravessamento, passar por uma
experiência é algo que deve nos transformar, entendemos que na formação
docente deva haver experiências com arte transformadoras e que possbilitem
rever metodologias no ensino na escola.
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1. Os primeiros fios...
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Uma experiência estética (...) se assemelha ao estado de espírito daquele que se apaixona: no encontro com seu amado, se inaugura um tipo de relação que não é de dominação, mas de composição, de arranjo, que desloca boa parte das referências que
até então o constituía e o projeta numa espécie de abismo. É aquele momento em que
faltam palavras para dizer, para descrever. Falta matéria racional para explicar o que
está se passando. Algo começa a existir em mim que não consegue via de expressão ou
comunicação conhecida. (Pereira, 2011:116).

No caso da escola, este encontro pode acontecer no ensino de arte, desde
que exista um olhar, uma atenção do corpo para viver experiências estéticas.
O professor pode ser o provocador desta atenção. A formação passa pelo convívio cotidiano com alunos e pelo compromisso mútuo de professor e estudante. E esse cotidiano, como define Fernando Hernández (2007), demanda que
se desenvolva uma percepção aguçada para ver o novo no “mesmo”, ou seja, o
mundo é o mesmo todos os dias, as pessoas são as mesmas, ou pensam ser, o
segredo está em perguntar “quem vê?” e “o que vê?”. Aquele que se coloca num
estado de predisposição para ver o novo vai sempre buscar outras formas de
significação, não vai se acomodar com os significados dados e vividos no dia-a-dia pelo senso comum.
Ao tratar de corpo, de espanto, pensando na perspectiva do encontro, não o
encontrar alguma coisa ou alguém, mas sim de se encontrar, um encontro que
nos arrebate. Deste modo, aguçar o olhar é espantar-se, é desertar a sensibilidade, é tornar este corpo instrumento... A imagem que faço de mim e sinto com
todas as células que me compõem meu entorno, sou a experiência que faço disso um acontecimento, uma singularidade.
A educação do corpo, atualmente assume um papel significativo como prática pedagógica, pois o ser humano está em constante transformação e, neste
sentido, é preciso novas alternativas para o ‘fazer pedagógico’, que produza
sentido, que faça gerar inquietações, que permitam um entendimento mais
reflexivo acerca de questões corporais. Perceber e estudar o corpo a partir das
suas singularidades, dos atravessamentos que os conduzem a intenções e formas de percepções do mundo.
Este artigo foi escrito a quatro mãos, numa narrativa que se alterna entre
primeira pessoa: eu e nós. Trazemos aqui experiências vivenciadas no espaço
acadêmico, no âmbito da formação de professores na Universidade, bem como,
no ambiente de uma escola pública, com turmas de Ensino Médio.
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Uma das experiências que trazemos neste texto, e uma reflexão sobre a importância da experiência estética na formação superior, foi apresentada em uma
das práticas feitas na disciplina Desenho do corpo, o corpo que desenha, no curso de Mestrado Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas — UFPEL, no
Brasil. A atividade foi nomeada ‘Intervenção-corpo-jardim’, e tem como base
uma metodologia cartográfica de pesquisa. “Cartografar é acompanhar um
processo, e não representar um objeto” (Kastrup, 2008:469).
Como proposta de avaliação havia a necessidade da entrega de um trabalho
que poderia ser um seminário poético, performance ou instalação ou outra forma livre de apresentação. Minha inquietação era oferecer algo que em algum
momento nesta disciplina havia me tocado. A primeira providência foi comprar
sapatos, resolvi que seriam usados, pois há o signo da caminhada impregnando
estes artefatos, uma forte referência aos percursos traçados, as singularidades,
a caminhos... Pus-me em brechós (NB: loja de artigos usados) pela cidade procurando a matéria-prima de meu trabalho. Distintas formas e modelos, cores e
odores, a diversidade de minha sala de aula, de tantas outras salas de aula, pés
que caminham livres, pés presos... Confesso que alguns pares de sapato busquei tentando imaginar qual de meus colegas iria se identificar. Por alguns momentos me perdia nas imagens que se criavam, e em suas vontades de querer
passagem... Havia ainda alguns itens que faltam para confeccionar esta atividade: flores, adubo, terra, regador e utensílios de jardinagem.
O local escolhido para a realização do trabalho foi o pátio do Centro de Artes, no jardim entre dois prédios. No dia da intervenção, preparei com cuidado todo o material e dediquei-me a um momento de introspecção, de silêncio,
momentos em que um segundo leva anos para terminar. É o corpo que quer se
comunicar, que fala na solidão, um cuidado que despertei nesta disciplina com
alguns encontros que tive com algumas leituras oferecidas.
Em sala, após as apresentações dos colegas convido-os a descer, neste momento, percebo os deslocamentos, de humor, de vontades, de interesse... Ao
chegarmos ao local que pensei ser o mais adequado disponho os sapatos, as
plantas e os utensílios para então fazermos a atividade. De imediato todos entenderam a proposta. Sol, calor, terra, água, pássaros uma frondosa árvore que
nos brinda com sua generosa sombra e um grupo de alunos e professores ávidos
a escolher sapatos, lugares e plantas. A interação de todos com os materiais dispostos se da de uma forma tão harmônica que penso que os fins se cumpriram.
É aqui que foram disponibilizados os materiais para realizar a atividade.
De início alguns estavam tímidos, mas logo um colega pegou uma bota e
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2. Tecendo a trama: Inter venção-corpo-jardim
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Figura 1 ∙ Uma bota e sua planta
Figura 2 ∙ Sapato azuis, nylon e uma árvore Centro de
Artes, 2018 (atividade ‘intervenção-corpo-jardim), Pelotas/
RS, Brasil. Fonte própria

3. Inter venção Jardim de Sensações

A outra experiência aqui apresentada aconteceu em fevereiro de 2018, na Escola Estadual de Ensino Médio Santa Rita, em Pelotas, Brasil. Nesta escola realizou-se um projeto, organizado pelas professoras das disciplinas de Filosofia,
Artes e Sociologia.
As professoras propuseram aos alunos que fizessem uma releitura das obras
de cinco artistas, de modo que pessoas com deficiência visual pudessem ter
uma experiência sensorial destas obras. O objetivo inicial era o de incluir alunos com deficiência visual na vivências de obras de arte. Essa necessidade surgiu pelo contato que eles tinham com um aluno cego que chegou nesta escola
no Ensino Médio. O que ocorreu, é que, na verdade, ao invés de ser incluído
pelo grupo, este aluno se tornou motivo para que os outros quisessem estudar e
buscar mais conhecimentos, pois o aluno cego era muito estudioso, fazia todas
as tarefas e tirava as melhores notas.
O estudo e o processo para a montagem das obras levou cerca de dois meses,
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daí por diante se seguiu um caleidoscópio de ações e movimentos em fluxos
contínuos e descontínuos que construíram deste modo um mosaico de ações,
produzindo/compondo um jardim-movediço. Nesta proposta de atividade, os
colegas e professores trouxeram consigo intenções que não eram as minhas,
mas agenciaram-se, distorceram-se, criaram um mundo singular. Para todo
lado que fotografo, uma imagem se faz, um segundo único capturado e repleto
de significados, intenções e signos, uma imagem refletida na lente dos meus
olhos, por todos os cantos desse jardim movediço que cria uma história, uma
narrativa. As imagens falam por si, flores e sapatos e informações diferentes
imagens que reverberam em um pretérito infância (Figura 1 e Figura 2).
Com uma bota cheia de terra e uma planta assentada nela esta imagem, trata de falar sobre desconstrução, de darmos outros signos aquilo que nos interessa, de singularizar o que esta posto e criar, e percebermos que o que esta dado
pode assumir outras perspectivas.
Ao desconstruir a utilidade dos vários sapatos, reinventamos outro sentido
para eles, para o caminhar, para o encontro. A planta mostra-se potente de estar
em qualquer ambiente, seja no mais inesperado. Minha proposta inicial para a
desconstrução dos sapatos seguiu um caminho próprio, a criatividade, os espantos deram voz as devires outros. O modo de aceitar um deslocamento de
significados e se colocar em situação de criar algo novo, despertar novas perceções do espaço e do tempo que nos envolve, e se colocar nesta relação estética
de fruir o mundo.
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Figura 3 ∙ Pessoas lendo o texto da proposta de releitura da
obra Mulher de Sombrinha, de Monet. Foto: D. Grillo.
Figura 4 ∙ Sala da releitura da obra Mulher de Sombrinha,
de Monet. Foto: D. Grillo
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entre pesquisa sobre vida e obra dos artistas escolhidos e, principalmente, pesquisa sobre a proposta estética que o artista tinha em sua produção artística.
Após a pesquisa e a escolha da obra, então começava o processo para elaborar
a montagem de sua releitura com acessibilidade para pessoas cegas. Os artistas e as obras escolhidas foram: O Sono, de Salvador Dalí (Figura 5); O Grito, de
Edvard Munch; A Dança, de Henri Matisse, Mulher com Sombrinha, de Claude
Monet (Figura 4) e Borboleta, de Romero Brito. Cada obra foi montada por um
grupo de 4 a 5 alunos, que utilizaram uma sala de aula para cada obra.
A comunidade e todos os alunos da escola foram convidados a passar um sábado pela manhã experimentando obras de arte! O desafio maior era não apenas fazer uma obra para ser tocada, mas para ativar todos os sentidos: o tato,
o olfato, a audição, o paladar, assim, com cheiros, aromas, texturas, música,
vento, perfumes, água, eles usaram de tudo o que foi possível a sua imaginação
para provocar os espectadores, que entravam, um de cada vez, na sala com os
olhos vendados, para simular a ausência de visão, acompanhados por um guia
do grupo. Do lado de fora da sala, estava um texto falando do objetivo daquela releitura e quais elementos o grupo destacou para serem sentidos (Figura
3). Junto ao texto, uma imagem da obra original que serviu de inspiração para
aquela experiência.
Como partícipe desta experiência, na qualidade de espectadora, posso dizer que foi um das mais emocionantes momentos que vivi relacionados à arte
e à escola. Primeiro como professora, pois uma das professoras proponentes
foi minha aluna na universidade, este foi para mim uma resposta para aquela
pergunta: será que estamos formando bons professores? Em segundo lugar, por
confirmar a concepção de que a experiência estética pode estar presente como
conteúdo e como vivência na escola, e quando ela é realmente vivida há transformação na vida das pessoas. O que Larrosa nos diz a respeito da experiência
estética com sendo algo pelo que passamos, que nos atravessa e a partir do que
deixamos de ser os mesmos, há um deslocamento, uma nova perspectiva sobre
o mundo. E foi este novo olhar que percebi naqueles jovens, que estavam muito felizes por terem conseguido executar um trabalho fascinante, envolvente,
emocionante.
Motivada por aquela vivência inesquecível, além de participar desta atividade na escola, convidei os alunos para levar aqueles trabalhos para serem
montados e experimentados no Centro de Artes da Universidade Federal de
Pelotas, um mês depois daquele sábado ensolarado e marcante. O objetivo era
provocar os estudantes de Artes, futuros professores e artistas, a pensar sobre
esssas possiblidades de dar acesso à arte de outros modos que não os visuais. O

758

convite foi aceito com alegria e muita apreensão por terem que se apresentar na
universidade.
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4. A Costura: Para Amar a Arte

Finalizando o texto, trazemos o relato de um professor, mestrando em formação, que participou desta experiência estética realizada no Centro de Artes. Ele
entítulou sua experiência PARA AMAR A ARTE... Acreditamos na força da experiência estética como deslocamento para nova percepção de mundo e este
texto confirma tudo o que percebemos naquele dia, da maioria dos que participaram deste momento, professores e estudantes.
Ontem pela manhã... tive uma experiência deliciosa... que merece ser partilhada
aqui... Era uma proposta de experimento artístico que estava sendo desenvolvida por
um grupo de alunos do ensino médio de uma escola de Pelotas... à convite do Centro
de Artes da UFPEL... Os alunos divididos em grupos pela professora de Filosofia...
que estava trabalhando Estética com os alunos... deveriam escolher a obra de um
artista das Artes Visuais... e propor uma releitura... (...) as ideias tomaram o rumo
de experimentos sensoriais onde a visão dos expectadores era suprimida... Éramos
então vendados(as)... e conduzidos(as) por um universo de impressões sensitivas... que
despertavam os sentidos e rememoravam registros corporais... Fiquei impressionado
com a força do trabalho realizado pelos alunos... seu envolvimento e prazer nas atividades... pois estavam desde a manhã bem cedo lá no Centro de Artes... organizando
tudo... Fiquei impressionado com o trabalho da professora... sempre acompanhando tudo... sua dedicação era visível... sobretudo quando relatava os processos de desenvolvimento do trabalho... seus olhos faiscavam! Fiquei emocionado em perceber
como uma atividade educativa / artística... bem conduzida... por um professor(a)
comprometido(a) pode ter frutos surpreendentes... Este tipo de ação... eleva nossa
alma... pois nos faz acreditar que nem tudo está perdido... e que sempre onde ainda
houver uma fagulha de vida... a arte estará presente para ampará-la... Estas ações
nos motivam... a produzir outras ações... e a partilhar sensibilidades... sabores e saberes... (...) felizes daqueles(as) que lutam... para que a chama ardente... possa queimar
dentro de nós em todo o seu fulgor. ARTE SIM!!! ARTE SEMPRE!!! (Alex Almeida,
Relato publicado em facebook, março de 2018).
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Figura 5 ∙ Releitura da Obra O Sono, de Salvador Dalí.
Montagem no Centro de artes da UFPel em março de 2018.
Foto: D. Grillo
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Resumen: La Cultura Visual está presente en

Abstract: Visual Culture is present in occidental

la sociedad occidental, de modo que todas las
personas están influenciadas por lo que las
imágenes les transmiten. Así, se decide diseñar un proyecto de innovación pedagógica
en Educación Infantil que versa sobre las figuras malvadas del cine y de las series televisivas
infantiles actuales para criticar los valores, roles de género y estereotipos aceptados por esta
sociedad.
Palabras clave: Artes Visuais / Grupo Sopro
Coletivo / processo criador.

society. People who live there are influenced by images. So, it is decided to design a pedagogical innovation project that deals with the evil figures of
cinema and children’s television series to criticize
some of the values, gender roles and stereotypes,
that are accepted by this society.
Keywords: Visual Culture / childhood and
wickedness.
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“El Mano No Gana”:
experiencia educativa sobre
villanos y villanas de la
cultura visual infantil
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Introducción

La humanidad está expuesta a recibir un sinfín de información por medio de las
distintas imágenes que son presentadas en el mundo: anuncios de televisión,
folletos de publicidad, etc. Todo ello va haciendo mella en el subconsciente de
las personas y va configurando una forma u otra de actuación, así como diversos patrones de conducta y formas de comportamiento. Pese a que los adultos
son individuos con una identidad ya conformada y establecida, este imaginario
les influye. De modo que, se establece que, a la infancia, toda esta información
que proviene de la Cultura Visual (Duncum, 2007; Hernández, 2010) les genera un impacto mucho mayor. Así que, siendo conscientes de este impacto, se
opta por impulsar positivamente desde las aulas de Educación Infantil una alfabetización visual, es decir, la educación en y para los medios de comunicación
(Alonso & Romero, 2014; Cabeleira, 2016; Meneses-Pires & Albino, 2017).
Se advierte que hay una necesidad latente de abordar la Cultura Visual, su
significación, etc., involucrando al alumnado dentro de dicha erudición para
que se acostumbren a vivir en un mundo empapelado por iconografías sin que
esto repercuta negativamente en su desarrollo. “La imagen es manipulable, la
personalidad no debe serlo” (Granado, 2003:155). Además, siendo conscientes de ello, las plantillas docentes tienen la responsabilidad de introducir todo
lo relacionado con la Cultura Visual de la imagen en sus aulas para mejorar y
potenciar un desarrollo único en las criaturas que les son encomendadas para
cuidar y educar en su primera etapa de vida. Tal como señala Granado (2003) se
trata de trabajar la imagen en su totalidad centrándose en el carácter subjetivo
de la misma, de tal forma que se le permita al alumnado relacionar dichas imágenes con su propia cotidianidad. Con todo, se necesita enseñar a la infancia a
interpretar las imágenes que se les presentan y a utilizar el lenguaje visual que
le posibilita. Por tanto, se puede establecer que se debe potenciar una relación
directa entre la escuela y la televisión.
1. Descripción/desarrollo de la experiencia

Esta experiencia educativa titulada El malo no gana se desarrolla en el aula de
Educación Infantil de 3 años el curso académico 2015-2016 del CEIP Sant Isidre
(Valencia), durante los meses de febrero, marzo y abril; desarrollándose a lo largo de 5 sesiones ubicadas los lunes por la tarde de 15:00 a 15:45 h. Es un grupo
algo inmaduro debido a que la mayoría de integrantes son nacidos hacia finales
de año. Tiene una ratio de 25 personas.

1.2. Sesión 2. Jugamos

Dispuestos en equipos de trabajo se presentan unos posters y flashcards para establecer más características generales de las figuras malvadas. Surge un debate
a través del cual se llega a conclusiones como que el colectivo de antagonistas
no lo es simplemente por las ropas que visten, por los rasgos faciales que poseen
o por las canciones terroríficas que los acompañan; sino que son considerados
como tal por comportarse de forma perversa. Después de ello, la clase queda
dividida en 4 rincones de trabajos, por los que los alumnos y alumnas participan
en los diferentes juegos:
— Rincón de la PDI. Se proyectan piezas de puzle para armarlo y comentar qué personajes aparecen y cómo son.
— Rincón musical. Se reproducen canciones de figuras villanas para
bailarlas e identificarlas con sus respectivos personajes.
— Rincón de posters. Se les facilita las cartulinas con personajes malévolos para que dialoguen en pequeño grupo.
— Rincón de las cartas. Se ofrecen diferentes tarjetas para que jueguen
con ellas, las manipulen, desarrollen el juego simbólico, etc.
El resultado de todo este conjunto de actividades es una ampliación de los
conocimientos sobre dicho tema, además de una reflexión común: son más importantes los rasgos del comportamiento humano que los defectos y/o imperfecciones físicas.
1.3. Sesión 3. Somos artistas

Se pretende que diseñen figuras perversas, en base a las características que se
estudian, para tenerlas como referencia de todo lo que no se debe hacer. De tal
modo que, se les reparte un folio en blanco para que, en base a lo que conocen,
dibujen y pinten libremente una figura perversa que, a posteriori, materializan
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Esta primera sesión busca una aproximación del colectivo estudiantil hacia las
diferentes figuras malvadas de las películas y series de televisión que acostumbran a ver en sus casas. Asimismo, consiste en una sesión de ideas previas, donde se pretende conocer qué es lo que los niños y niñas saben sobre el tema, qué
aspectos todavía no conocen y cómo poder encaminar el proyecto en sesiones
futuras. Para ello se utilizan vídeos en los que se recrea la maldad de los dibujos
de animación infantil.

763

1.1. Sesión 1. Conocemos a las figuras malvadas
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Figura 1 ∙ Evaluación de la sesión
1 en la clase de 3 años.
Figura 2 ∙ Evaluación de la sesión
2 en la clase de 3 años.
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Figura 3 ∙ Evaluación de la sesión 3
en la clase de 3 años.
Figura 4 ∙ Evaluación de la sesión 4
en la clase de 3 años.
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para que sea el ejemplo que no se debe seguir si se quiere ser una buena persona
y así conseguir ser más feliz. Se les concede un tiempo para que comenten qué
dibujan y porqué lo hacen.
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1.4. Sesión 4. Pintamos un gran mural

Se forman 4 rincones: en dos de ellos se encuentran partes del mural para colorear (la diferencia se encuentra en que uno de ellos está dentro del aula y el
otro se encuentra en el pasillo de las aulas de Educación Infantil); el tercero está
dispuesto en una mesa de trabajo, donde se encuentran las diferentes tarjetas
de villanos y villanas para que jueguen; y un cuarto rincón es el de creación de
malvados y malvadas moldeando plastilina. Finalmente, se ubican los murales
en el corcho del pasillo de Educación Infantil, para compartir el aprendizaje con
todo el colectivo de esta etapa educativa.
1.5. Sesión 5. Contamos un cuento

La quinta sesión se basa en un cierre de toda la experiencia. Se trata de sintetizar todo lo aprendido a lo largo del proceso, compartir experiencias y vivencias
tanto individuales como grupales, y evaluar las actividades que se llevan a cabo
para mejorar en ocasiones futuras. Se utiliza el juego del semáforo. Se presentan 4 carteles con imágenes de las diferentes sesiones/actividades realizadas y
el colectivo de participantes tienen que pegar en ellos pegatinas verdes (si les
gusta), rojas (si no les gusta) o amarillas (si tienen una opinión neutral y/o son
incapaces de decidirse por un color), (Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4).
2. Metodología

La metodología es cualitativa. El objetivo es conocer la sociedad de sujetos analizados, la investigación tiene que ser controlada, se persigue el desarrollo íntegro de los sujetos en los procesos de reflexión, se pretende obtener resultados
positivos para la situación estudiada y se pone el empaque en los resultados que
se extraen de todo este proceso.
A grandes rasgos, la recogida de datos radica en un diario de campo que permite el registro de anécdotas, reflexiones…, y la toma de vídeos y fotografías.
Pero, estos datos se muestran a través de gráficas de barras. Asimismo, destaca
la observación sistemática, esta se centra en fijar la mirada en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Se pretende extraer información sobre el
comportamiento espontáneo. Más en concreto, se utiliza de la observación participante, ya que permite una mejor captación de la información al introducirse
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el investigador como miembro activo del proceso que están llevando a cabo los
propios sujetos observados.
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3. Resultados y discusión

Primeramente destaca que la mayoría de alumnado acoge positivamente el proyecto que se presenta. Esto podría deberse a múltiples factores, entre los que se
destacaría la interacción cara a cara entre el alumnado y el ejecutor del proyecto.
Si bien es cierto, se les permite compartir las ideas, experiencias, etc. Esto mismo
indica Alonso (2011) quien explicita que el trabajo colaborativo desde la Cultura
Visual es francamente necesario. No obstante, una minoría poco representativa
no está a favor del proyecto, o bien porque no lo recuerda o bien porque no genera
en ellos ningún interés. Esto podría ser ocasionado por falta de motivación por
parte de los niños y niñas, si algo no les genera una curiosidad interna no se les va
a despertar el gusto por aprenderlo. Además, puesto que son un colectivo de edad
bastante temprana el hecho de que sean incapaces de evaluar algo que trabajan
previamente se debería a que todavía no hubiesen madurado las áreas del sistema nervioso central que provocan un aumento de la atención y de la memoria
paralelamente (Ardila, Gumá, Matute, Sanz & Rosselli, 2009).
Por lo que respecta a la segunda sesión se aprecia que el número de niños
y niñas a favor de la propuesta aumenta en un pequeño porcentaje, lo que podría estar originado por la ejecución de actividades y juegos de manipulación
y de expresión de las emociones, ya que estas son actividades que motivan a
los niños y niñas pequeños para aprender y despertar su afán y deseo de búsqueda y descubrimiento, pero también porque al utilizar juegos se potencia un
aprendizaje significativo y lúdico que motiva a los educandos (Cardo y Vila,
2005). También se tiene que tener en cuenta que con estas actividades se busca
despertar la musicalidad y el gusto por la música, esto podría ser del agrado de
las educandos porque se potencia un aprendizaje musical que es aquel que se
centra en la representación de imágenes a través de todo lo que es percibido
por el oído, el cual es el primer órgano sensorial que se desarrolla en las personas (Bernal, 2005). Aunque se aprecia un porcentaje algo reducido que están en
contra de las actividades pero quienes no saben explicar las razones de ello en
este caso. Probablemente se debería a un problema madurativo el hecho de que
no sean capaces de argumentar las decisiones que toman (Guirao, 1980).
Para esta tercera sesión los porcentajes más elevados siguen correspondiéndose con el grupo que vota a favor de la actividad de diseño de la figura malvada, aunque ciertamente el número que lo hace desciende en comparación con
otras de las sesiones “en el interés hay atención y gusto por el tema” (González,
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López & San Pedro, 2014:297). Al tiempo que aumentan quienes no les agrada
la actividad, puesto que pintar no está entre sus prioridades. Ciertamente, podría deberse esta reticencia hacia la actividad o a la pereza que les genera a los
niños y niñas tener que colorear y dibujar, ya que esto requiere esfuerzo. Según
Ardanaz (2009) el dominio del trazo no se adquiere hasta los cuatro años, generalmente, por lo que todavía no tienen suficiente tono muscular.
Finalmente, en última sesión evaluada se aprecia nuevamente que el número de alumnado al que le gusta la actividad es mucho más elevado que al que
no. Aunque, esto llama la atención puesto que la actividad también se centra en
pintar unos dibujos en grandes dimensiones, lo que les genera un mayor esfuerzo. De modo que, podría deberse a que perciben como más motivador llenar
de color dibujos que eligen anteriormente o la disposición en la que realizan
la actividad, que es totalmente novedosa para la clase (González, López y San
Pedro, 2014:297).
Conclusión

Esta investigación indaga sobre la necesidad de crear un proyecto de innovación pedagógica que verse sobre las figuras malvadas de la Cultura Visual infantil, que se adapte al colectivo al que va dirigido, profundizando en la validez del mismo para ser aplicado a otros niveles educativos. Los relatos de los
participantes permiten extraer conclusiones que plantean propuestas de mejora académica y recursos para el tratamiento de la Cultura Visual del cine y
de la televisión, sin que ello suponga un obstáculo en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la Educación Infantil. Gracias a todo el proceso se extraen las
siguientes conclusiones:
— Se necesita crear proyectos similares para ser aplicados en esta etapa
de escolarización puesto que, por un lado despiertan un gran interés
en la infancia, pero por otro lado también porque recursos parecidos
no existen y suponen una gran posibilidad para abordar el tema de la
Cultura Visual.
— Programar actividades variadas en proyectos para educandos de 3
años, puesto que su atención todavía es bastante escasa y necesitan
constantemente cambiar el tipo de ejercicios. Así aprenden a trabar
de diferentes formas muy variadas.
— Concienciarse de que la memoria de estudiantes de 3 años todavía
es escasa y que tienen la posibilidad de olvidar todo lo trabajado
en cuestión de poco tiempo. Por ello, debemos pretender tan solo

En suma, los resultados permiten concluir la necesidad de introducir conceptos relacionados con la Cultura Visual desde las primeras etapas de la escolarización y de la educación formal. Todo este compendio es atractivo para los
escolares ya que forma parte de su cotidianidad, pero se necesita abordarlo de
forma idónea con actividades novedosas y motivadoras. De lo contrario la productividad y eficacia del mismo podría verse se perjudican.
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introducirlos en los temas seleccionados durante este primer curso
de la Educación Infantil.
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