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Editorial

Teresa Eça

O número cinquenta e dois da revista Imaginar marca uma viragem na história da revista que já vai longa.

A Imaginar é hoje um marco na educação das artes visuais em Portugal. Ao longo dos últimos nove anos 

publicámos textos de grandes teóricos da arte educação e vozes emergentes que se foram levantando em 

várias partes o mundo ao mesmo tempo que mostrámos exemplos de praticas pedagógicas dos nossos 

professores, conscientes de que só através da partilha de experiências podemos crescer e melhorar a 

qualidade da educação artística. Foi um caminho difícil que está agora a dar frutos em termos de 

reconhecimento da qualidade da revista por parte de universidades, outras associações e professores.  

Mas face às mudanças sociais e tecnológicas que vivemos, surgiu a necessidade de reformular o formato 

da revista, levar a nossa voz mais longe sem maiores custos, tornar a Associação mais vísivel e tornar a 

revista mais  abrangente utilizando os recursos do hipertexto e as potencialidades da estrutura   flexível  

dos conteúdos digitais.   Adoptando o formato digital conseguiremos abarcar mais experiências que um 

pouco por todo o país se estão desenvolvendo e mostrando através de páginas da Internet, blogues e redes
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sociais. Através desses lugares virtuais podemos ver como se está a fazer a educação nas artes visuais nas 

disciplinas de educação visual e tecnológica, educação visual, oficinas de artes, nas áreas de projecto e 

em projectos interdisciplinares que mostram como as artes podem e estão a contribuir para o 

desenvolvimento das mais variadas capacidades, inteligências e competências dos estudantes. 

A revista continua a apostar nos artigos da teoria que fundamenta a prática, trazendo novas e antigas 

vozes. Neste número que se tardou a completar conseguimos colaborações preciosas, não só sobre 

educação das artes como também sobre educação ambiental e arte pública. De  Paul Duncum , da School 

of Art and Design Universidade do  Illinois, e um dos grandes teóricos da educação para a cultura visual, 

traduzimos a palestra que realizou nos  seminários promovidos pela APECV em conjunto com a  

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do  Porto  (FPCEUP),  o CIEP da 

Universidade de Évora e a ESAD  em Junho de 2009. 

 Mousumi De, uma artista Indiana relata-nos o festival Durga Puja  na cidade de Kolkata , fala  de como 

as instalações se tornaram arte e recurso educativo. Seija Ulkuniemi, coordenadora do departamento de 

arte dos cursos de formação de professores da Universidade da Lapónia partilha connosco uma 

experiência piloto  que  realizo  com os seus estagiários partindo de fotografias para que a crianças  

contassem as suas histórias.

 Sara Bahia da Universidade de Lisboa e Nuno Gomes da Escola Secundária de Odivelas falam-nos de 

como a criatividade pode ser ferramenta de flexibilização de limites. Maria Genoveva Moreira Oliveira  

foca a necessidade  de continuar a justificar a importância das artes e do seu desenvolvimento na 

educação das crianças.

E uma equipa luso portuguesa de investigadores traz-nos dados muito interessantes sobre o que por aqui e

por ali se pensa do ambiente.  Roosevelt S. Fernandes, Valdir José de Souza, Elaine Gomes de Andrade 

Guilherme Silva dos Anjos,  Jéssica Vicente Guanandy , Clarissa Massariol começam por enquadrar o 

estudo ENADE AMBIENTAL indagando se os futuros gestores estarão  preparados para enfrentar a 

problemática ambiental e seguidamente Roosevelt S. Fernandes; Maria da Conceição Monteiro Silva ; 

Valdir José de Souza;   Ana Besteiro; Luciano Abelheira ; Marta Oliveira; Olga Madanelo; Paula Ribeiro;

Nuno Lança; Sónia Fonseca  escrevem sobre os resulktados de um estudo sobre a percepção ambiental de

estudantes do ensino básico em Portugal.

Carlos Bayod Serafini tem uma visão diferente da educação e dos sentidos, vale a pena ler o seu artigo 

sobre a sensologia como novo paradigma, claro que ‘sensologia’ foi um termo inventado por ele, numa 

abordagem muito pertinente da educação para os valores e do lugar dos sentidos na educação, dá vontade 

de experimentar o seu programa básico!    

4



                                                                                                            
IMAGINAR nº 52

Revista da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, Janeiro de 2010

A passagem de  Paul Duncum por cá deixou memórias em todos nós e fez-nos pensar sobre a abordagem 

da educação para a compreensão visual.  Luís Filipe Salgado Pereira Rodrigues  fala-nos da Cultura 

Visual e a Perspectiva Interpretativa. 

Trazemos também reflexões actuais sobre memória e identidade, Lucília Belchior fala-nos de  “uma 

forma de arte: aprender com o passado, construir uma identidade” advogando para uma disciplina de 

educação patrimonial, isto dá-nos que pensar, será que a educação visual está a desleixar o estudo e a 

compreensão da identidade cultural, do património? 

Alguns trabalhos nascem na escola e passam para a comunidade, como no caso da Escola E.B.2.3 José F. 

P. Basto, Ílhavo, que já tem tradição de trabalho em parceria com a Câmara Municipal através da 

educação visual. Susana Távora de Almeida, professora de EV nessa escola,  conta como foi  Table 

Parade: da imaginação à criação. Os trabalhos dos alunos não foram só assunto de Ílhavo, correram o 

país em exposições itinerantes e estão aí para mostrar a pujança e criatividade dos jovens quando são 

motivados e encontram um clima propício à aprendizagem e ao desenvolvimento das suas capacidades. 

E como já é costume este número está ilustrado com as imagens que quase sem palavras nos falam da 

educação e comunicação visual, com os trabalhos de alunos e de alunas da Escola do Viso em Viseu 

(galeria de fotos). 

Neste ano muito se discutiu sobre os cursos artísticos superiores, muito se debateu qualidade e 

investigação e ao que parece reconheceu-se que o processo artístico pode ser processo de investigação. 

Tive pena de nos debates sobre a questão  não ter ouvido reflexões mais informadas e referencias mais  

pertinentes como por exemplo à investigação baseada nas artes,  a/r/tography ou à investigação narrativa  

no 1º congresso internacional investigação em arte realizado em  Lisboa em  18-19.05.09 mas tenho que 

reconhecer que foi um passo importante. Elisabete Oliveira traz-nos o seu relato do Painel sobre 

interdisciplinaridade em ARTE  que se realizou  durante esse congresso  ( Opiniões) .    
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Conceitos Chave da   Educação para a Cultura Visual 

Paul Duncum

Resumo

Partindo do principio de que as sociedades tecnologicamente avançadas  tomaram um cunho 

predominantemente visual, este artigo examina conceitos chave da cultura visual para debater o que hoje 

se chama de cultura visual.  A cultura visual integra todo o tipo de imagens e circunstâncias. Os conceitos

chave que aqui descrevo foram  concebidos como um ponto de início a partir do qual se poderá organizar 

o currículo, os seus conceitos chave são: os elementos formais da imagem, ideologias, estética, processo 

do olhar e intertextualidade. 

Conceitos Chave da Cultura Visual 

As Imagens são poderosas tanto na formação como na informação das consciências e as imagens  hoje 

tem um enorme impacto na sociedade. O que nos leva a crer que a educação visual  deveria estar no 

centro do currículo e não na periferia. Mas a centralidade da educação visual  apenas tem importância se 

reconhecermos o valor das imagens quotidianas para a formação e a informação dos indivíduos: na 

televisão, na Internet, nos cartazes, nos filmes e por aí adiante. Essas imagens deverão ser alvo de crítica 

sobretudo no que respeita ao incitamento do prazer e às ideologias que veiculam que muitas vezes são 

dúbias.  

Este artigo introduz os conceito chave que eu identifiquei com conceitos chave úteis para as minhas aulas,

não tem nada de original , eles estão presentes e são debatidos em vários textos sobre cultura visual  (por 

exemplo , Barnard, 1998; Elkins, 2001; Rampley, 2005; Sturken & Cartwright, 2001). Os conceitos chave

de que falo são:  os elementos formais da imagem, ideologias, estética, processo do olhar e 

intertextualidade. Não se trata de uma lista exaustiva mas sim de pontos de partida. 

A Mudança Visual

Consideremos primeiro o contexto em que vivemos comparando-o com o tempo em que o modernismo 

dominava o pensamento sobre o currículo. No final do século dezanove falava-se de uma mudança 

literária quando a grande maioria das pessoas deixaram de usar a palavra para fins de informação e lazer e

passaram a usar a leitura.  As pessoas viraram-se então para as novelas para se entreterem e para os 
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jornais para se informarem, nenhum dos dois dava muita primazia à ilustração. Lá para o fim do século 

XX, os observadores começaram a falar de uma viragem visual ou pictórica, a grande maioria das pessoas

vivia no meio de formas culturais onde predominava a imagem (Sturken & Cartwright, 2001). 

Entre os críticos literários houve muita revolta sobre este assunto, não só porque viram o declínio da sua 

aura, mas também porque, desde Platão se acreditava que as palavras representavam a racionalidade e as 

imagens o irracional. Desde Platão, que se pensa que as imagens apelam às emoções, ao invés do 

intelecto e, portanto, são perigosas. 

No entanto, esta posição não reconhece um facto facilmente verificável: a visão é o sentido dominante, 

quando há um conflito entre os sentidos a visão, quase sempre vence1. Quando as pessoas ouvem através 

de música ou palavras algo que difere do que  vêem,  o que eles vêem é o que eles lembram. Para muitos 

observadores, uma cultura baseada em imagens em vez de palavras é muito assustador, especialmente 

quando se considera o tipo específico de cultura visual que tem surgido, muitas vezes caracterizado como 

auto referencial e superficial.

A nossa cultura é uma cultura visual de imagens que muitas vezes se referem entre elas em vez de se 

referirem a algo real. Além disso, porque as imagens são tão abundantes e porque estamos a ser 

frequentemente bombardeado por elas, prestamos-lhe pouca atenção, em vez de fazermos uma análise 

cuidadosa das imagens olhamos para elas de relance.

No entanto, o que assusta os críticos literários é precisamente o que oferece oportunidades de 

aprendizagem para os educadores de arte. Eu creio que devemos usar as  imagens, todas as imagens nas 

aulas, mas para fazê-lo significa estarmos dispostos e aptos a lidar com a nossa cultura visual. 

Os elementos formais  da  Imagem 

Deixem-me começar com uma questão muito simples que, embora aparentemente seja  uma questão 

técnica tem realmente uma enorme influência sobre a interpretação do significado em termos visuais, 

além de representar uma mudança radical na forma como pensamos a educação artística. Refiro-me ao 

que eu chamo de elementos do imaginário figurativo ou realista. Todos os professores de artes visuais  

estão familiarizados com os elementos formais como a linha, tom e cor, e os princípios de composição, 

como similaridade, justaposição e equilíbrio. Eles foram criados no início do século XX, em parte, para 

resolver o tipo de pintura não-representacional então em voga, e eles continuam a ser relevantes. Mas 

quando analisamos imagens realistas, quer de pintura antes de abstracção ou de hoje, ou imagens de 

1Ver o caso do famoso violinista clássico Joshua Bell que, vestido de sem abrigo no metro de 
Washington,  não conseguia captar a atenção do público mesmo tocando uma das peças mais importantes 
de Bach com um Stradivarius de 3.5 milhões e  dollares . Acedido Março,  18, 2009. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/04/AR2007040401721.html 
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fotografia e do cinema, temos que considerar outros elementos. Precisamos de terminologias específicas 

para analisarmos o tipo de imagens que dominam hoje. Alguns dos elementos formais a seguir descritos 

são derivadas de história da arte, alguns da fotografia, e alguns de cinema e vídeo.

A Imagética realista situa o espectador em relação aos objectos, e precisamos de uma linguagem para 

decifrar como isso é conseguido. Tais considerações incluem iluminação, ângulos de visão, e 

enquadramento. É o objecto visto de longe ou de perto? Qual a distância ao objecto? Fazemos parte do 

seu contexto físico, ou estamos fora  do sujeito? 

Olhamos para cima, para baixo ou em frente? Mesmo uma ligeira modificação a partir  do ponto neutro 

de visão pode afectar a nossa relação com o objecto - de uma posição dominante para dominada. Cada 

elemento da imagem implica uma tomada de decisão a respeito de como e onde o sujeito se coloca em 

relação ao objecto e, assim, varia em grande medida, a gama de significados à disposição do 

telespectador. A linguagem corporal é igualmente importante, incluindo a expressão facial, postura 

corporal, gestos, contacto corporal e o olhar das personagens. N fotografia, o tipo de lente e profundidade 

de campo são importantes.  Foi usada uma grande- angular, uma objectiva normal ou  teleobjectiva ?  

Toda a imagem está  focada ou é uma  focagem selectiva? Com as imagens em movimento, os elementos 

de representação incluem continuidade, movimentos de câmara, tais como panning, tilting, tracking e  

zooming;  câmera móbil ou câmara fixa. 

Cada movimento determina tanto o que vemos como a ordem em que se vê, ambos ajudam a determinar 

as possibilidades de significado. Assista repetidamente a um clipe de um filme de 90 segundos, com o 

som ligado e depois desligado, e veja como muitas escolhas são feitas a partir desses elementos. Tanto os 

antigos mestres da pintura como os directores de Hollywood que empregam a mais recente tecnologia 

digital têm elementos formais semelhantes em consideração no seu desejo de comunicar melhor. É 

fundamental que façamos o mesmo. Se fazer sentido é a nossa meta, é completamente inadequado ao 

olhar para uma fotografia, ou uma pintura realista,  falar apenas dos elementos estruturais da linguagem 

plática. Enfrentar as coisas como equilíbrio de cores e de composição continuam a ser importantes, mas 

por si só não explicam como o significado é criado na grande maioria das imagens, tanto de agora como 

do passado. 

Ideologia

Uso agora o termo ideologia no sentido comum, em geral:  caracterizar as ideias, ideais, crenças e valores

(Sturken & Cartwright, 2001). Neste sentido, a ideologia é uma forma característica de pensar, um estilo 

de pensamento, de um esquema interpretativo utilizado pelas pessoas para tornar o mundo inteligível para

si (Decker, 2004). A ideologia é expressa através de sistemas de signos culturais que são constituintes da 
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prática social; a ideologia informa o modo como as pessoas agem no mundo e a maneira como as pessoas 

agem por sua vez, tendendo a justificar e reforçar a sua ideologia. 

As imagens são saturadas com ideologias que revelam esperanças, medos, expectativas, certezas, 

incertezas e ambiguidades da nossa vida. Por meio de imagens partilhamos pressupostos sociais sobre o 

modo como o mundo é, deveria ser, ou não deveria ser. Todas as imagens são ideológicas, no sentido de 

que a imagem surge de uma matriz de ideias concorrentes, valores e crenças e é sempre feita com um 

propósito. Algumas ideologias comuns têm a ver com sexo, raça e classe. 

Por exemplo cada vez que uma imagem assume que a normalidade é a heterossexualidade marca a 

homossexualidade como desvio, e cada vez que um homem é representado como racional as mulheres são

representadas como mais emocionais. É óbvio também na maneira como as outras raças são 

estereotipados como algo inferior – como maldoso, desonesto, em bruto ou estúpido – ou um estilo de 

vida de classe média é oferecido como normais e pessoas da classe trabalhadora são vistos como 

preguiçosos, incultos, ou palhaços. 

 

A ideologia é geralmente expressa como truísmos, como dados. Oferecidas como naturais e repetidas 

muitas vezes, as ideologias passam a constituir o que parece incontestável. É preciso coragem intelectual 

para argumentar contra o que os outros vêem como parte da própria natureza das coisas. Mas as 

ideologias não são verdades universais. São apenas formas de pensar. Pensemos em como as imagens do 

passado têm apoiado regimes políticos e económicos – Feudalismo, Totalitarismo, Socialismo e 

Democracia, por exemplo – o que pode parecer contraditório. Hoje, não é surpresa que, numa sociedade 

de consumo, a televisão – ainda o nosso sistema de comunicação principal – consistentemente oferece a 

visão de que a felicidade é obtida através do consumo de bens. No entanto, esta é claramente uma ideia 

contestável, e muitos artistas visuais contemporâneos fazem exactamente isso. As ideologias, por muito 

persuasoras e penetrantes que sejam, podem sempre ser contestadas. 

Estética

As ideologias funcionam por causa da sua aparente naturalidade e do seu reforço frequente. As ideologias

também funcionam através das imagens visuais, porque elas estão embrulhadas em formas altamente 

estetizadas. Platão tinha boas razões para ser cauteloso com as imagens. As imagens são sedutoras, fazem

apelo aos sentidos e evocam respostas emocionais. Muitas são bonitas ou sublimes, duas tradicionais 

qualidades estéticas, mas existem muitas outras qualidades sensoriais. Algumas pessoas são atraídas pelo 

grotesco, Goth,  kitsch, ou Camp (Langman, 2008). Outras pessoas são atraídas pelo sentimentalismo, 

pelo ‘amoroso’ (Harris, 2000). Algumas pessoas consideram o feio como belo, e outros são claramente 

atraídos pela violência, pelo visceral, que pode, simultaneamente, provocar repulsa e fascínio. Hoje é 

comum falar de ‘atractores’ sensoriais (Ver Duncum, in-press). Há uma estética anoréxica, uma estética 
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da obesidade, uma estética do frio, da "prostituta chic" e mesmo da  "heroína chic". Os  críticos falam de 

estéticas referentes a formas culturais específicas, como animação, jogos de vídeo, caixas de almoço 

japonês e telefones celulares, ou ambientes específicos, como desertos e montanhas, ou etnias específicas,

como a estética Afro americana e Europeia com a cor da pele e tipo de cabelo, ou as condições sociais 

como a pobreza, perda e falta de moradia, ou a estética particular de  regimes políticos dos estados 

totalitários  a estética das democracias liberais e, por último, mas não menos importante, do consumismo 

e mercadorias, de marcas e apresentação da mercadoria. 

Quer seja atraídos pela beleza, o sublime, ou carnavalesco, pelo nosso fundo animal, pela violência, pelo 

vulgar, temos sempre que considerar as mensagens ideológicas veiculadas quer seja para nos transformar 

em anjos, melhorar a nossa vida ou preservar ou destruir a vida. Os apelos estéticos parecem funcionar 

através das ideologias por detrás das imagens. Porque a ideologia e os apelos estéticos caminham lado a 

lado, a análise da ideologia não pode ser dissociada de um reconhecimento dos prazeres oferecidos por 

imagens (Duncum, 2008)

O Olhar

Enquanto  que os anteriores   conceitos-chave  tratavam  essencialmente das  imagens que olhamos,   ‘O 

Olhar’ trata da maneira como olhamos e as circunstâncias em que nós olhamos. Refere-se à nossa 

predisposição para ver as coisas de certa maneira, o que trazemos para as imagens e as relações que 

formamos com elas. Os Modernistas salientavam apenas uma maneira de olhar, o olhar estético que era 

contemplativo. Saboreávamos calmamente essas qualidades estéticas como a beleza das cores e da 

composição formal, o sublime das nuvens, a expressividade das características faciais, e assim por diante.

E nos museus de arte ainda somos capazes de fruir nessas condições e saborear o tempo, mas fora do 

museu, na frenética vida quotidiana saturada por imagens olhamos de outras maneiras. 

McRobbie (1994) compara a "única, ricamente codificada" imagem de uma obra de arte com a 

experiência de uma vida ocupada todo dia em que "um processo lento, lânguido " está "fora do ritmo 

quotidiano" (p. 13). A proliferação de imagens tende a "desviar a atenção longe do escrutínio singular do 

olhar ... e pede que esta seja substituída por uma multiplicidade de fragmentado, e frequentemente 

interrompido 'looks' "(p. 13). Cubbit (1998) diz que todos nós hoje em dia adoptamos tipicamente um 

olhar do turista, que "é superficial: uma insatisfação permanente, em um perpétuo movimento" (p. 90). E 

como Webb (1997) escreve, um turista está "lá para ver as vistas, para não entendê-las" (p. 73). O olhar 

do turista está sempre a saltar para outra coisa: a percorrer os canais, navegar na internet, transformando a

página de revista, conduzindo perto do outdoor. No entanto, nós olhamos para as imagens em uma escala 

muito mais ampla de formas com base no que somos e as circunstâncias em que nós olhamos. Alguns 
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olhares são género, sexista e racista, policiamento, simpático, respeitoso e amoroso, e assim por diante. 

Eles dependem, em parte, do que estamos olhando e, em parte, das assunções que trazemos para o olhar. 

O nosso olhar pode ser voyeurista, onde temos o prazer em ver alguém que não tem conhecimento de nós,

ou um olhar  sádico onde o prazer é levado em assistir a algo de mau a ser feito a alguém. Ambos os 

olhares colocam o espectador numa relação de poder em relação ao objecto do olhar. Por exemplo, 

Lochlin (1989) refere-se a  pinturas do século XIX de homens inspeccionando as escravas, em termos de 

um olhar violador. O seu exemplo é também ilustrativo do olhar oriental  que imprima superioridade  do 

homem branco e, portanto, justificava  o controlo sobre os  inferiores , as  raças mais escuras (Said, 

1978). 

Considerando-se que o olhar centra a atenção sobre nós, o espectador e a relação com o que se vê. As 

imagens convidam-nos a ver de uma maneira particular, mas também chegamos a elas com intenções 

predeterminadas sobre o que vemos. O olhar é, portanto, um meio crucial para se entender a nós mesmos 

como indivíduos e como sociedade. Ele oferece uma orientação muito diferente da orientação da 

apreciação estética modernista, que tende a concentrar-se nos autores da imagem, descrevendo, 

interpretando e avaliando o seu trabalho sem necessariamente considerar o que nós trazemos para a 

imagem. A ideia do olhar introduz uma gama muito mais ampla de objectos e abordagens do que as 

formas tradicionais de apreciação artística. O conceito do olhar direcciona o foco sobre  nós, o 

espectador, e o nosso contexto.

Intertextualidade

Todas as imagens se relacionam com outros textos culturais, como livros, poemas, música e, claro, outras 

imagens (Taylor & Carpenter, 2002). Muitas imagens de referência são imagens do passado, por 

exemplo, referências de Manet, Olympia a  Ticiano,  Olympia. A  série televisiva Sopranos baseia-se  nos

filmes de gangster de 1930. Muitas  imagens de paródia referem obras de arte , por exemplo, Duchamp, 

Dali  e Da Vinci, nos  Simpsons,  série animada de televisão. Muitas imagens são simplesmente 

influenciadas por outras, por exemplo, o uso de máscaras  no período   Picasso Africano, o estilo 

decorativo dos anos  1930  influenciadas em formas de arte modernista.

 As imagens  também recorrem a fontes literárias. Antes da vanguarda modernista, as pinturas eram 

muitas vezes baseadas em textos clássicos e da Bíblia; hoje muitos filmes e programas de televisão ainda 

o são. A cultura pós-moderna , por vezes, caracteriza-se tanto como auto-referencial e um pastiche de 

formas culturais anteriores (Jameson, 1991).

Do mesmo modo, o público faz associações com as imagens de acordo com seus próprios interesses e 

conhecimentos. Costumo pedir  aos meus alunos para começarem  com uma imagem e ver as associações 

que eles podem fazer (Duncum, 2005). No semestre passado começamos com o programa de televisão 

Gossip Girls e eles fizeram uma lista das associações que incluía a representação das meninas, os 
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escândalos, as famílias e as diferentes classes económicas, tanto agora como no passado. Os estudantes 

encontraram imagens para cada tópico, o que levou a discussões sobre os seus próprios preconceitos. Este

semestre nós começamos com o programa de televisão American Idol e caminhámos em direcção a outras

formas culturais que eram consideradas "quentes", bem como o que não estava mais quente. 

Consideraram-se muitas formas de música americana, mitos riquezas, classe, cultura da celebridade,  

metamorfose entre os super-heróis das banda desenhadas. Os alunos então consideraram as relações entre 

as diferentes associações; cultura da celebridade, por exemplo, o que é quente, e música americana. Em 

suma, não é possível estudar uma imagem só, cada uma conecta-se com outras imagens e outros textos 

culturais, tanto do ponto de produção como do ponto de vista da interpretação. 

 A intertextualidade é baseada na estrutura de um rizoma, a mesma estrutura da erva ou da Internet. Não 

cresce com raízes profundas, mas por meio de conexão de nódulos. A Intertextualidade conecta-se através

de associações, quer determinadas pelo autor ou fabricante quer construídas pelo espectador. A 

construção de um currículo nestes termos significa que os professores de educação visual  devem 

conectar imagens, sem distinção de categorias históricas, como alta e baixa, o passado e o presente, a 

nossa e outras culturas, e, sobretudo, devem conectar  o interesse dos alunos e os conhecimentos e as 

necessidades dos professores. De certa forma, o currículo só é limitado pelo tempo e pela imaginação.

Finalmente

Estes não são os únicos termos chave úteis  na abordagem da cultura visual. Outros se poderiam incluir, 

por ordem alfabética: agência,  audiência,  discurso,  globalização, alta e baixa cultura, identidade, 

multimodalidade,  mito,  poder, retórica,  sedução,  semiótica e  visualidade. Mas  os conceitos aqui  

tratados representam um ponto de partida.  Não interessa por onde começar, o importante é que tomamos 

medidas para que a educação artística se reconfigure de modo a atender aos desafios do mundo visual em 

que todos nós vivemos actualmente.
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Public art as a resource for art education: 

A case study of Durga Puja Installations in the city of Kolkata in India

Mousumi De

Abstract 

The concept of public art in India is still nascent and burgeoning, with little understanding of public as 

audience and receptors of art in public domain. The Durga Puja installations in the city of Kolkata are 

however, a unique phenomenon where masses of artists and organizers create thematic installations 

during Durga Puja festival, that can invite, engage, inspire and influence the general public irrespective 

of class, creed, background or level of knowledge and artistic acumen. Equally interested are the public 

who come from diverse backgrounds from within and outside the Kolkata region spending hours on the 

streets of Kolkata to engage and interact with the installations, not only as part of the festival but more so 

to experience the artistic, spatial and temporal aesthetics of the environment created by these installations.

These installations can be seen as a form of public art that serve as socio-cultural, artistic and educational 

resources for the public. This article in particular, describes the installations as a resource for art 

education. 

Introduction

The city of Kolkata is the capital of the state of West Bengal in the Eastern region of India, which is 

largely inhabited by the Bengali community, although other communities also reside there.  Durga Puja 

is the most significant and the biggest festival for the Bengali community, living within and outside the 

West Bengal region. It literally signifies the worship (Puja) of the ten-armed goddess Durga and marks 

the celebration of the mythological victory of good over evil, when goddess Durga destroyed the 

annihilating powers of the demon Mahishashura. Traditionally the practice entails the creation of the Idol

seen as destroying the demon and accompanied by her children who are other gods and goddess, followed

by offering prayers and conducting ritualistic ceremonies and finally immersing the idols in a nearby 

river, such as the Ganges in Kolkata.  It is usually celebrated in the months of September or October 

according to the Hindu calendar and is a ten-day festival of which the last four days are more significant 

and festive in mood. 

The tradition of Durga Puja has been an ongoing practice for centuries, which used to be celebrated 

within the household premises of wealthy landlords and royal families in West Bengal and nearby 

regions. Figure 1 shows an example of the inside compound of Rajbari in Kolkata, where the Puja used 

to be and is still conducted within their premises. Figure 2 shows the Idol placed for worship inside the 

Rajbari (Raj meaning royal and Bari meaning house). 
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Figure 1: Inside compound of Rajbari                

Figure 2: Idols placed inside Rajbari

In the last decade of the 18th century, it started being celebrated in villages and other territories as Baroari

(public) puja, which by the first decade of 20th century became Sarbojanin (for everyone) puja (Banerjee 

2004) - transforming the practice from being private to that of public involving all. This further became 

Para (neighborhood) puja, involving the community.  Apart from being a religious festival, it then 

became a community festival allowing greater participation, which to this day is celebrated by the 

Bengali community around the world across all continents. 

In most celebrations, the idols are placed on a structure that supports the idol, which is housed within a 

façade (known as Pandals) where people gather to meet with each other, offer prayers and conduct 

ceremonies. These three components, the idols, the structure supporting it and the façade are varied in 

forms, sizes, designs and decorations, depending upon the space available, the budget and the creative 

capacities of the organizers. 

Art and aesthetics of the Durga Puja Installations 

Traditionally the idols are depicted within one composite background known as Ek Chalchitra (see Figure

3). In traditional forms, the aesthetics lie in sculpting the idols, draping, painting and decorating them. 

The idols and the structure are ornate and have intricate works made with different materials especially 

fine thermocole known as shola. There are artists who specialize in creating thermocole art known as 
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Shola work.  The façades (Pandals) are traditionally made of makeshift bamboo and fabric decorated 

with lights and chandeliers. These are more functional in approach than aesthetic in value. Figure 4 shows

a present day example of an elaborate and decorative façade made of fabric, bamboo and chandeliers. 

 

Figure 3: an example of Ek Chalchitra                  

 

Figure 4: façade of bamboo and fabric

Since the mid-1990s, the design and aesthetics of these three components in installations created in the 

city of Kolkata have transformed into complex forms that have metamorphosised the traditional 

installation meant specifically for the purpose of public puja into that of public art. Contemporary 

installations are created based on particular themes that have led to the emergence of the concept of 

Theme Puja. These themes are diverse in nature ranging from traditional art and craft practices 

throughout the nation and the world, to socio-political issues, to more globalized themes such as the 

Louvre, Titanic and Harry Potter. In some installations, all the three components, the idols, structure 

supporting it as well as the façade are appropriated and adapted to a particular theme. While others, may 

have a thematic façade but maintain the traditional form of the idol and structure. Figure 5 shows an 

example in which the idols have been appropriated and sculpted on the theme of ‘Egyptian art’. In this 

case, however, the installation also has a smaller size traditional idol placed in front of the appropriated 

idols. In figure 6, the idols have maintained the traditional form of Ek Chalchitra but have been 

aesthetically sculpted, especially the demon, on the theme of ‘snakes in Indian mythology’.
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Figure 5: Idols appropriated on Egyptian art                        

Figure 6: Idols on theme of Snakes

In some installations, the façades are transformed into monumental structures such as in figure 7, which is

thematically designed on a particular ‘tribal art’, while figure 8 shows a comparatively smaller façade in 

the shape of an ‘Indian percussion instrument known as Damru’. It is built in a smaller area that can 

facilitate fewer people, but has a larger open space decorated on the lines of a gallery space. In such 

installations, the public walk through an open or a semi-open space designed like a gallery, leading to the 

façade or the idols.
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Figure 7: Façade on the theme of tribal art

Figure 8: Façade as a Damru

In some installations that are built in very small areas or even roadsides, with no provision for space for 

creating a façade, the supporting structure of the idols are thematically appropriated or sculpted on a 

particular theme. For example, figure 9 shows an installation built on a roadside, in which the structure 

supporting the idols is built like a ‘monumental ship. While figure 10 shows an installation built inside a 

neighborhood, in which the supporting structure is built like the ‘third eye of goddess Durga’. As a 

practice, most installations in Kolkata adhere to mandatory health and safety regulations for public 

movement, which becomes an important factor in designing the façades. 

 

Figure 9: Structure as a monumental ship      
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Figure 10: Structure as goddess Durga’s third eye

These thematic installations now use new materials like clay, mud, wood, plaster of Paris, cane, jute and 

other indigenous art and craft materials in place of the traditional fabric and bamboo. They also make use 

of highly sophisticated and artistic light and sound designs in place of the traditional and rather simplistic 

lighting and chandeliers. There are however, some organizers, who create traditional installations with 

highly artistic fabric and bamboo façades and ornate chandeliers. Figure 11 shows workers building a 

massive façade made with fabric, bamboo and chandeliers. Figure 12 shows the intricate textures of the 

façade made with fabric decorated with cane motifs and artworks. 

 

Figure 11: Contemporary façade with traditional look
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Figure 12: Textures made with fabric 

Like many works of public art, these installations are temporal in nature. These are created specifically 

for the festival and destroyed after the festival is over. Since thousands of people throng to see these 

installations, it is difficult for people to visit and engage with all the installations in four days. These are 

therefore kept up to a maximum period of two weeks and then destroyed as a natural process and also a 

legal requirement by the municipal corporation of Kolkata.  Many organizers and artists therefore make 

an effort to use biodegradable and environmentally friendly materials to facilitate an easy process of 

degradation. In some cases, different components of the installations are re-cycled for other festivals and 

decorative purposes. Within the city of Kolkata alone, each year, thousands of installations are created. 

There are however, only a few hundred or less that are noteworthy for their innovation and creative 

excellence, and those that make a substantial contribution as a socio-cultural, artistic and educational 

resource for the public.

Durga Puja installations as a form of public art

The festival of Durga Puja that has now been transformed into Theme Puja since the mid-1990s has 

inspired many scholars to study and theorize the practice especially in relation to the transformation it has

undergone in the last decade (Guha Thakurta 2004; Banerjee 2004; Ghosh 2000). Many scholars ascribe 

this transition as commercialization of Durga Puja and also an effect of globalization, however the 

primary focus of this article is to establish the practice as a form of public art and its contribution as an 

educational resource for the public.  Whilst many acknowledge the wealth of artistic talent it 

encompasses, and the creative economy it fosters, it has not yet been defined as a form of public art 

within the discourse of visual arts and culture studies both in theory and in practice. In India, the very 

notion of public art is still nascent and burgeoning, with little understanding of public as audience and 

receptors of art in public domain. Durga Puja installations are a unique phenomenon where masses of 

organizers and artists are driven by a common pursuit of creating thematic installations that can invite, 

engage, inspire and influence the general public irrespective of class, creed, background or level of 

knowledge and artistic acumen. Equally interested and persistent are the public who come from diverse 

backgrounds from within and outside the Kolkata region spending hours on the streets of Kolkata to 

engage and interact with the installations, not only as part of the festival but more so to experience the 

artistic, spatial and temporal aesthetics of the environment created by the installations. 

Over the years, Theme Puja have become such a dominant and a pervasive phenomenon that it has 

proliferated a new economy of artists, artisans, workers, sponsors and producers, media participants, and 

also sprawled a new breed of competitions whereby the installations are judged and awarded based on 

different categories of excellence. All of these however, would not have developed and flourished without

the participation of public living in and around the Kolkata region. It is the ‘public’ as audience and 
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receptors of these art forms that account for the ‘footfalls’ into these installations, which enable corporate 

and other forms of sponsorship to fund such installations and encourage artists to create something new 

each year, that has never been done before and not yet been seen by the public. 

The pursuit of creating new thematic installations is motivated by various interests and instincts such as 

exhibiting artistic and creative talents, showcasing local, regional and even global artforms and practices, 

reviving dying art and craft practices, expressing socio-political ideologies and emotions, making people 

aware of social responsibilities and even entertaining the public. All of these installations that are driven 

by such interests have two attributes in common. First, is that they make art available to the public, which

was earlier confined to gallery and museum space or not accessible to them, and second is that they 

generate awareness and educate the public on varied subjects of interest and also pertinence. Figure 13 is 

an example of a light and sound installation in which the façade is constructed as a closed gallery space 

designed like a cave. In this installation, the idols are deconstructed with goddess Durga seen as 

suspended from the air and the demon emerging from beneath the floor metaphorically representing 

heaven and hell, with the earth in between. The overall theme of the installation is based on a 

philosophical understanding of the concept of ‘Shunya’ (meaning zero and nothingness). This installation 

provides a unique visual, aesthetic, aural and temporal experience, never seen by the public before. This 

particular installation had thousands of visitors each day, most of who came to experience the installation 

rather than offer prayers as a ritualistic part of the festival. Figure 14 is an installation that is appropriated 

on the theme of a ‘tiger’. It aimed to generate awareness about the issue of tiger conservation, since the 

Royal Bengal Tiger in West Bengal has been declared as being on the brink of extinction. Here the façade

is an articulately designed semi-open space, like a gallery for people to walk through, leading to the idols,

which are sculpted in accordance with the theme of a tiger. Similarly, figure 15 shows an installation 

created on the theme of ‘global warming’ that aimed to educate people about the concept, and generate 

awareness about the urgency of this issue. It has a pathway leading up to the façade designed like a 

snowscape environment surrounded by arctic animals for people to learn and visually experience such an 

environment. 

 

  

Figure 13: installation with cave-like façade           
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Figure 14: Installation on tiger conservation

  

Figure 16: Visually illustrated idols

Figure 15: Installation on global warming                

Figure 16, is a rather contrasting installation, which has a highly elaborate visual aesthetics merging with 

the idols both in paintings as well as sculptures. It serves more as a work of contemporary art than a 

festive installation for offering prayers; inviting and inciting the public to understand, decipher and 

appreciate the overt and subliminal meanings hidden in the work. This installation stretches the public’s 

engagement from visually experiencing the aesthetics to that of critical inquiry. 

As seen from these few examples, most installations, whether driven by social responsibility or 

entertainment or educating the public, all have a strong art and aesthetic element to them, which make a 

significant contribution as a resource for art education not only for the public but also the artist and 

artisan community, in and around the city of Kolkata. 
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Durga Puja installations as a resource for art education

The art and aesthetics of contemporary Durga Puja installations or more widely referred as Theme Puja 

installations are diverse and multifaceted. Currently there are no established norms of demarcating these 

installations categorically, except for their budget profiles, such as high, medium and low budget 

installations. It is therefore my effort to demarcate them categorically for the purpose of this research to 

help us understand the breadth of themes and concepts driving these installations, although these may not 

be considered absolute and that other approaches may also be applied. These installations can be broadly 

categorized within four domains: 

(1) Those that showcase art and craft practices

(2) Those that are driven by social responsibility and public interest

(3) Those that promote cultural or inter-cultural understanding and

(4) Those that are based on a particular theme or philosophical concept.

It may be noted that such categorization can be applied to installations that make a deliberate attempt to 

contribute to the public and that not all installations fall into either category, while some may fall in more 

than one category.  Installations that showcase art and craft practices may further be sub-divided into four

categories, although some installations may be a combination of one or more categories: These include 

installations that: 

(i) Showcase a particular art and craft practice

(ii) Revive a dying art and craft practice

(iii) Use a particular subject or theme as a conceptual resource 

(iv) Use a particular raw material as a constructional resource 

It may be noted that the examples cited in this article were made in the year 2008 and that these are by no 

means exhaustive.

Installations showcasing a particular art and craft practice

The varieties of art and craft practices showcased are diverse and include ethnic, tribal, regional and even 

international artforms. Figure 17 is an example that showcases Madhubani art, a regional artform in the 

state of Bihar near West Bengal. It is a structurally simple installation in a small neighbourhood, 

conceptualized by non-artist community people from the neighborhood who organized the puja. They 

invited and commissioned Madhubani artists to make the paintings. 
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Figure 17: Installation showcasing Madhubani art

  

Figure 18 & 19: Walls extensively painted with Madhubani art

This installation not only showcases the art form and serves as an educational resource for the public but 

also contributes to the economy of the community of Madhubani artists. Here the public can be 

understood as two kinds of people, first are the immediate neighborhood people who are involved with 

the construction of the installation and have a greater opportunity to engage and therefore learn from the 

artists, while they paint and second are the people who come to visit the installation during the festival. 

Another example within this category is shown in figure 20, which showcases Godhna art (also known as 

tattoo art and is considered another form of Madhubani art), from the state of Bihar. This is a 

comparatively more elaborate and articulate installation, conceptualized and designed by a professional 

artist, who further commissioned and supervised Godhna artists to paint and create two and three-

dimensional appropriations of the artform. 
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Figure 20: Installation showcasing appropriations of Godhna art 

  

Figure 21: Pathway leading to an open space             

Figure 22: Open space with artworks

This installation has a closed pathway designed like a gallery (figure 21) leading to an open space 

decorated with two and three-dimensional artworks (figure 22) that further lead to the idols. Apart from 

showcasing Godhna art, this installation makes various appropriations of the artform, structurally as well 

as in paintings and sculptures. The installation is made up of a variety of materials such as clay, papier-

mâché, fabric, and wire and metal, all of which are non-traditional mediums for the artform. It is a vast 

resource for art education for not only the public but also the traditional Godhna artist community, and 

contributes in broadening their skills and capacities in appropriating the artform in non-traditional 

mediums and domains. 

Installations reviving a dying art and craft practice

  This is one of the most widely used concepts within this domain, which serves many purposes. First, it 

showcases a dying artform, thereby contributing to its revival, second it provides an opportunity for 

traditional artists of that community to showcase and practice the art form, and third it educates the public

about the existence and aesthetics of the artform. As is the case in many installations, often these dying 
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artforms, which are traditionally based on two-dimensional medium such as paper or leave etc, are 

appropriated to suit the three-dimensional construct of the installations. Here one can see a symbiotic 

relationship between the thematic appropriation of the idols and appropriation of the dying artform. These

are both appropriated. Figure 23 showcases a tribal art known as Medini art, of the Medinipur region of 

West Bengal, which is largely done on paper. Here, the artform has been materially appropriated in three-

dimensional models and statues made of papier-mâché to suit the installation, for creating the façade and 

gallery space.

Figure 23: Installation showcasing Medini art 
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Figure 24: Idols of the installation                  Figure 25: Entrance of the installation

This installation was also conceptualized and designed by an artist who supervised traditional Medini 

artists to make these appropriations. This installation serves as an educational resource for not only for 

the public but also the Medini artist community. 

Installations using a particular subject or theme as a conceptual resource

These are varied in form as well as philosophy. Figure 26 shows an example, which makes use of 

‘peacock’ as a concept. Here the color, design and structural aesthetics are inspired and adapted from the 

theme of a peacock. This installation makes use of different constructional materials such as wood, mirror

and fabric. It was conceptualized by a non-artist and created by artisans. 
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Figure 26 Installation on the theme of peacock 

  

Figure 27 & 28 Different components and artworks of the Installation 

Installations using a particular material as a constructional resource

This is also a common practice, whereby installations are designed with one dominant material as a 

constructional resource, although they may also be based on a particular concept. Some of the most 
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common materials include clay, thermocole, cane, jute and even mirror. Figure 29 shows an installation 

that makes extensive use of mirror. It was conceptualized, designed and created by artisans from the 

Medinipur region. 

Figure 29: Installation made with mirror work
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Figure 30 & 31: Installation made with mirror work

Many such installations are designed and created by skilled artisan community who may not have formal 

education in the arts and do not belong to the artist community. Such installations not only showcase a 

particular kind of skilled art form (for example mirror work) but also provide opportunities for the artisan 

community to showcase their own skills and practices, whilst creating an installation that can be a 

resource for other learners.

Installations in other domains (social responsibility) 

Most of the installations that fall in other domains such as social responsibility, cultural understanding 

and those based on philosophical concepts also have a strong and significant art component to them, and 

therefore serve as vast resources for art education. Figure 32 shows an installation designed to generate 

awareness about the North Eastern conflict in India and express solidarity with the North Eastern people 

in fostering a peace initiative. It is a small-scale installation in a neighbourhood that was conceptualized 

and designed by a non-artist who commissioned painters to make the paintings. This installation makes 

extensive use of Buddhist art (prevalent in the NE region in India) that not only serves as an educational 

resource but also a medium for cross-regional understanding, since there is little understanding about 

North Eastern culture amongst the general public in the larger part of India. 
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Figure 32: Installation with Buddhist art

Figure 33 & 34: Installation with Buddhist art

Installations in other domains (cultural understanding)
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 Many installations are designed on a particular culture or cultural aspects of a particular state in India. 

Each year there are at least a few installations designed specifically on a particular state. While some 

installations showcasing a particular culture or cultural aspects of a state, serve to educate the public, 

others as shown in figure 35, serve to generate regional or cultural sentiments. This installation is based 

on a metaphorical concept of ‘Mother of Bengal’ that seeks to highlight the culture and foster regional 

sentiments about the state of West Bengal. It has a pathway designed like an open gallery space leading to

the idols.  Along the side walls of the gallery space are handcrafted artworks that signify particular 

aspects of the nineteen districts that constitute the state of West Bengal. The center has a statue signifying

a visual manifestation of the ‘mother of West Bengal’, riding on a chariot, driven by nineteen horses 

denoting the districts. The chariot adorns portraits of the founding fathers, Nobel literates, scientists and 

philosophers that shaped the state and culture of West Bengal. 

Figure 35: Installation on the state of West Bengal 
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Figure 36: sidewalls of the installation                 Figure 37:  Handcrafted jute artefacts 

This installation is entirely made of jute with every single component articulately handcrafted by highly 

skilled artisans. One of the main purposes of using jute as the dominant constructional resource is because

it is one of West Bengal’s major export products. This installation is conceptualized and designed by an 

artist and constructed by several commissioned artisans adept in jute craft. Every component in this 

installation, including the walls, supporting structure, artefacts and the idols are dense with intricate 

patterns and textures that exhibit high levels of skill and artistry. Apart from educating the public about 

the historical and cultural aspects of West Bengal and fostering regional sentiments, it serves as a vast 

resource for learning about jute craft. Further, it engages the public in critical inquiry and helps in 

visually contextualizing the philosophical underpinning behind the installation, in ways that was earlier 

confined to gallery and museum audiences of artistic inquisitiveness and acumen.

 

Installations in other domains (based on themes or philosophical concepts) 

There are invariably few installations that are based on a particular theme or philosophical concept, some 

of which might also merge with a sense of social responsibility. For example, one installation was 

structurally and figuratively constructed in the form of a ‘bird crying out to the heavens above’, the 

concept behind which was to highlight man’s ongoing encroachment on forest land and its conflict with 

nature, hoping to generate a sense of awareness about its impact on the natural environment. There are 

other installations however, which purely manifest a particular philosophy, such as that shown in figure 
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38, which is based on a concept of ‘co-existence’. This installation is a stark example of how 

contemporary arts is integrated into the different components of a Durga Puja installation. Here the 

concept of co-existence is manifested through the presence of back with white infused structurally, 

sculpturally and through visual, light and sound aesthetics. The façade is a closed gallery space designed 

like a cave with many sections. The public walk through each section like one room of a gallery into 

another. Each section has textured walls and artefacts like chess dices, sculptures and smaller 

installations. The walls of one section adorn masks in back and white denoting the different shades co-

existing with human nature. The overall installation portrays the co-existence of the light with darkness, 

good with evil, and shades of white with black in different spheres of human existence. 

This installation stretches the audiences’ imagination and their visual and aural experiences, to that of 

critical inquiry, where they read and question the assumptions and the philosophical underpinning behind 

the artworks, and hence, learn to read contemporary art from socio-cultural and artistic perspectives. This 

installation also stretches the very concept of the festival, whereby a festive installation created primarily 

for worshiping goddess Durga transcends into pure art. 

Figure 38 Installation on the theme of co-existence
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Figure 39 & 40: small installations within the gallery sections
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Figure 41 & 42 walls of the different sections within the gallery space

This particular installation was conceptualized and designed by a professional artist, who further 

commissioned several art students from art colleges in Kolkata to create different artworks and smaller 

installations under his guidance and supervision. This installation served as a vast resource for learning 

for the public as well as the art students. 

All the examples cited in this article are only a fractional representation of the myriads of installations 

created each year. Whilst they make a significant contribution to the public as educational resources and 

in fostering a creative economy, the dynamicity of this practice raises critical questions about the concept 

and contribution of contemporary public art, as well as the society and community of people generating 

the same. 

Discussion

(Re) defining public art… … … Current discourses on the concept of public art in Western cultures 

have largely focused on its contribution in domains other than education. Conventional notions of public 

art relate to art in public domain, which contribute towards beautification, reaestheticisation, 

reengineering or remonumentalsation and regeneration of urban spaces (Sharp et al 2005; Pollock 2005; 

Miles 1997). They are also constructed as a form of intervention (Miles 1997) to reinstate identity, 

collective memory (Pollock 2005), collective reconciliation (see Wodiczko), collective pedagogy of 

reconciliation (Riaño-Alcala 2004) or project imperial control and, sometimes also to challenge the same 

by generating democratic ownership over inscription of public spaces (see Wodiczko; Philips 2003). 

Often they are used as a means for local participation to challenge top-down practices and generate a 

sense of social inclusion (Sharp 2003). Sharp et al (2005) describe public art’s contribution in engaging 

its audience and to create space with which people can identify themselves, perhaps by creating a 

renewed reflection on community, on the uses of public spaces or on our behaviour within them (2005: 

103-4). We may however, need to acknowledge that different practices in different cultures have different

motivations underpinning the uses of public art, and that the potential contribution of public art lie at 

different levels as it may be created and read in many different ways. Within the context of Durga Puja 

installations, the primary motivation driving these creations is innovation that engages, informs and 

educates the public through the ‘arts’ in varied forms, which can potentially serve as vast resources for 

education for not only the public in and around the Kolkata region, but also beyond. It has currently also 

been integrated into the art curriculum in some art colleges in Kolkata and can further be considered a 

potential subject for visual culture studies as it relates to socio-cultural aspects of visuality of 

contemporary societies within and outside the city of Kolkata. The contemporary practice of Durga Puja 
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installations, which can be seen as a form of public art that contributes educationally, among other things,

may provide scope for re-defining the concept and contribution of public art, beyond the conventional 

notions held in Western cultures. 

(Re) defining public artist 

Durga Puja installations are often designed, constructed and co-constructed by non-artists or artisans, 

who have no formal education in the arts and do not belong to the artist fraternity in and around the 

Kolkata region. Considering this practice, we may need to redefine notions of who maybe ascribed as a 

public artist. Figure 43 for example, shows an installation conceived and designed by a software engineer 

working in the IT industry in Kolkata. The theme of the installation is ‘Nari Shakti’ meaning woman’s 

power (Nari meaning woman and Shakti meaning power). Based on this theme, the installation is 

constructed with Woodcut art, a traditional artform of West Bengal, which is aesthetically integrated with

the style of Jamini Roy’s paintings, one of India’s most renowned Bengali artists (1887-1972). 

Similarly, there are several other people working in non-art based professional domains, some with no 

connection with art even remotely, who conceptualize and design installations each year. In a similar 

vein, figure 44 shows artisans and workers, from the Medinipur region, some of who are economically 

disadvantaged and even lacking formal education. These particular artisans created the installation with 

mirror work (figure 29), which exhibited artistry and fine craftsmanship but no conceptual or 

philosophical grounding. However, the same artisans also designed and created façades depicting the 

Gaisal train accident (1999) (BBC 1999a: online) and the Kargil war (1999) (BBC 1999b: online), which 

along with craftsmanship exhibited high levels of artistic acumen and insight equivalent to that of artists 

with formal education. Such norms seem to project diminishing lines between non-artists and artists and 

between artisan and artists, and this may lead us to re-think the grounds on which we define public artists.
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Figure 43: Installation with woodcut art integrated with Jamini Roy’s style of painting

Figure 44: skilled artisans                          Figure 45: audience with fracture visiting an installation
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Understanding the public

 It is common practice for people to visit the installations before they are formally opened for the public, 

the primary reason being to avoid the massive rush of people that may inhibit proper viewing and 

engagement. Most images in this article have been taken before the installations have been formally 

opened. Figure 45 shows one such audience who came to visit an installation in spite of having a fracture 

and needing walking aids. Whist we acknowledge public’s keen interest, drive and even persistence in 

engaging and interacting with the installations, it maybe useful to find ways of assessing the socio-

cultural and education impact of these installations on the public accessing the same. How can we assess 

the level of knowledge and learning capacities of the people who read, engage, interact and also 

participate in the construction of these art forms? How can we distinguish their capacities from those who

do not have access to or engage with these installations? Considering the public interest that drives the 

creation of these installations, and the interest of the public, not just as audience and receptors of these 

artforms, but also as active participants in their construction - it may not in inappropriate to ascribe the 

Durga Puja installations as, art - ‘of the public, by the public and for the public’, within and outside the 

Kolkata region.
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VISUAL LISTENING – from telling one’s own photo-based story to 

visual interpretation of another’s story 

Seija Ulkuniemi 

Abstract: I introduce a pilot study that took place in the University of Lapland in the end of the year 
2007. The art educational teaching experiment lasted a four-hour-session. There were eight students 
participating the project. The aim was to combine my own teaching principles with the memory work 
method by Annette Kuhn and the so called Kurotus-method developed by Inga Annala. The memory 
work exercise based on a personal photograph chosen by each participant. The pairs of students told each 
other a story based on the photo/memory work. The pair wrote the story down from word to word and 
read it aloud. Based on their interpretations of the main theme and atmosphere their pair’s story they 
created a visual poem as a response. We looked at the visual poems together. The story-teller analyzed 
the work based on her text. The creator of the visual poem told about her own working process and gave 
her visual poem to her pair as a gift. Afterwards the participants also conceptualized some phases of the 
experiment. The method was helpful in engaging the students in mutual dialogue and personally 
meaningful art making. They also found it interesting to see and hear different interpretations of their 
story, to try a new method of art making and to ponder their childhood memories.

 
Key words: visual poem, story-telling, dialogue, art education, memory work, photograph

My long experience as lecturer in art education has convinced me of one thing: one of the 

cornerstones of art education is the quality of interaction in a lesson. When the participants feel 

they have been seen, heard and treated equally by all the others, an essential goal has been 

achieved;  people have been present, for each other, and learned how to be human beings. 

Such encounters can take place only when one stops to listen to another person with respect. 

With this in mind, I have tried more and more in my teaching to enhance students’ possibilities 

for engaging in dialogue. Studying based on sharing is common in art education, especially 

when we are looking at finished pictures. Could it be used more also when we are making 

them?

It was to answer this question that I planned and carried out an experiment at the end of 2007 in the 

University of Lapland. I adapted the Kurotus method, developed by art educator Inga Annala (2007), and 

added to it some features from Annette Kuhn’s (1995) Memory Work method. I also applied some of my 
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own art education principles (Ulkuniemi 2003, 2004, 2005, 2007). The central question of the experiment

was: How does doing art with the help of photo-based memory work and the Kurotus method 

enhance the artistic process? I will concentrate on the following aims of artistic work: developing one’s 

self-knowledge, enhancing one’s ability to empathise and practising one’s artistic skills by making well-

reasoned choices of expression. The sub-questions are as follows:

1. 1. What values do the students work with during the different phases of the process? What is 

pleasure for each of them? 

1. 2. What theme becomes central in the story?

1. 3. What theme did the maker of the visual poem stress and why? How did this affect her use of 

pictorial means in the work? 

1. 4. Did the student get a new perspective with the help of the visual poem?

About two weeks before the experiment, I told my eight students to bring in a personal photograph that 

had been taken in their childhood or youth. The photograph had to be somehow connected with pleasure 

in the eyes of the student, and she was to be one of the people in the photograph. The theme of pleasure 

had been chosen by the group – they had been working with it from different perspectives in drawing and 

painting sessions during autumn term. Thematic work gives continuity to lessons and helps the students to

think about their lives and values. I asked the participants to bring two photocopies of the picture with 

them, as these could be used in a collage and working with copies would avoid the originals being lost or 

destroyed.

The four-hour session started with relaxation, which is typical of my teaching. It helps the participants 

leave distracting thoughts outside the room and become present. Each student sought out a quiet space in 

the room for herself and took a comfortable position there. I advised the students to take a deep breath, 

massage their ears gently and give themselves a morning hug. I sang a lullaby to them in order to give 

them time to be in peace.
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The participants looked at their photos and examined them using some questions based on Annette 

Kuhn’s Memory Work method. They placed special significance on the person in the picture that 

represented the person now looking at the picture. The main focus was on empathising with that person 

by multi-sensory visualising, which we had already practised many times in the autumn with questions 

such as What does she feel, hear, see, smell, taste…? Everybody also pondered the questions on Kuhn’s 

list.

I used the storytelling technique (Finnish sadutus), which is mainly practised between children and adults.

In this case, however, the students started from memory work instead of taking just any topic they had in 

mind. Each person told her partner a story somehow based on the picture or the memory work, and the 

partner wrote it down word for word. The story could also be fictive. The partner read the story aloud and

the storyteller was allowed to make additions and changes. The partners then exchanged roles. Some 

students needed half an hour for the storytelling, some three quarters of an hour, so the pairs moved on to 

the next phase at different times.

In the next phase, I used Annala’s Kurotus-method: in her experiment, young girls constructed visual 

poems based on their own stories. The Finnish name of the method, Kurotus, comes from the words 

kuvaruno (visual poem) + sadutus (storytelling).  As I wanted to increase the active mutual listening 

among the students, I modified Annala’s method so that everyone created her visual poem based on her 

partner’s story. I gave the students some pictorial examples of visual poems, stressing the openness of the

concept. I advised them to first search for the central theme and mood of their partner’s story. I also 

passed out a list of questions they could use as an aid in their picture making. The students could freely 

choose the material and technique they wanted to use so that they could put into practice what they had 

learned. The work was to be two-dimensional or, if it was a collage, it could also be a little like a relief. 

The students were free to use the copy of the photograph in the visual poem. Time was limited, and three 

quarters of an hour set was aside at the end of the session for the students to present the visual poems to 

each other in the group and discuss them.

At the end of the experiment, we looked at the visual poems together such that the storyteller first 

interpreted the work based on her story. The main focus was to find connections between the visual poem

and the storyteller’s own story or life. She also had to think about what she saw differently when looking 
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at the visual poem. The student who made the visual poem told about her working process, explaining, for

example, how the poem was created from the partner’s story. The one who made the poem also described 

the things she had found familiar in the story and how this could be seen in the work. Then the storyteller 

once more reflected on the visual poem, trying to determine if it gave her a new perspective on her story 

or even her life. In the end, we all contemplated which experiences the participants had in common, that 

is, which ones they could easily empathise with.

Data of this pilot research

I made notes during the final discussion and also asked the students to save their visual poems and stories 

in our virtual learning environment. They also provided some other texts and materials from the 

experiment following my instructions. These texts dealt with the different phases of the process – the 

reasons for choosing the photograph, the process of constructing the visual poem, the relationship of the 

story to the storyteller’s life and the effects of looking at the visual poem made by their partner. Two 

students also wrote voluntarily about the experiment in their portfolios. 

I have all the data except the visual poems and the copies of the photographs, which I returned to the 

storytellers after I had digitised and saved all the poems. It is important to practise the art of giving and 

receiving a gift. A picture one has made is a great treasure - very personal and revealing and getting such 

a work is a great honour and joy. In this case, the gift included another person’s interpretation of  ”an 

inner story” that was meaningful to the recipient of the present.

The students gave me written permission to use the material used and produced in the experiment, but 

only few gave me permission to publish their photographs. Due to ethical considerations, we agreed that I

would change the names of the participants.

Qualitative analysis of the data

First I analysed the data looking at the material by pair, as I wanted to stress the dialogue between the 

partners. I started with the photographs of the person who was the first storyteller. After looking for the 

themes of her story I shifted my focus to her partner’s interpretation of it, the visual poem and the 
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description of how it was created. In the end I drew together the new perspectives the storyteller had got. 

I will give an example of my analysis with reference to Valma’s story; I cite it in its entirety rather than 

just giving excerpts. 

I read all the texts and my preliminary analyses many times, trying to find common themes that answered 

my sub-questions. In the end, I answered the questions by making a summary of all the processes. The 

phrases and sentences written in italics below are excerpts from the students’ texts; I have not edited them

except to correct the most serious grammatical mistakes.

In the photograph Valma chose (Figure 1), a serious-looking girl with curly hair and dressed in a pink 

ballerina costume is posing in front of a mirrored door. Valma says she has always enjoyed posing and 

chose this photograph due to the rather professional pose. The photograph also conveys the pleasure 

Valma gets by trying on her cousin’s clothes and the possibility of then looking cute in the photo, with 

curls wild and free. The choice was based on Valma’s need to look good.

Figure 1. Valma’s childhood photograph.

Valma starts her story,  which is based on a real  experience,  by describing her ballet costume, which

reinforces the interpretation that appearance is important to her: The costume was a little bit too big, but

in my eyes it looked lovely anyway. She seems to start feeling envious of her talented cousin – something

she naturally did not mention as a reason for choosing this photo: Oh, I wish I was as good a ballerina as

my cousin is. A new element is also that the storyteller dreams of becoming better with age: One day this
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costume will fit me and maybe I will also then be more talented. The story goes back to things connected

with appearance, the importance of the colour of the costume and to the joy of getting one’s hair braided:

Pink is my favourite colour and I loved it when my aunt braided my hair. I felt like a little princess. It

seems that  the  storyteller  starts  to  recall  some things  associated  with  the  braids  that  she  may have

forgotten, as she remembers the pain involved when they were being made and the old people’s advice

for relieving it: Braiding sometimes hurts, as my aunt makes them so tight. She told me that if it hurts one

should shout the name of an animal.  Valma probably tried this every now and then, and she ends her

story with humour:  I always first think about a monkey. Valma’s story stresses things connected with

appearance, which were the reasons why she chose the photo she did; the story also reveals her dreams of

becoming a good dancer and the associated feelings of envy.

Figure 2. Darja’s visual poem based on Valma’s story.

According  to  Darja,  Valma’s  partner,  making  the  visual  poem  was  easy  because  she  shared  the

experiences mentioned in Valma’s story. Darja developed her idea for the visual poem drawing on both

the theme and the emotional mood of the story (Figure 2). Darja chose green as the main colour of her

work, as she found  the story had a strong theme of envy. In Darja’s picture, colours are an important

46



                                                                                                            
IMAGINAR nº 52

Revista da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, Janeiro de 2010

means of  expression,  as  she wanted to work with printing and use the monotype  technique  she had

recently learned. The shoots reaching up into the sky in Darja’s visual poem are symbols corresponding

to Valma’s dreams of becoming a dancer – the ability to be as good a ballerina as her cousin. The orange

flowers represent the dream itself.  They might also have been pink if there were not so much pink in the

picture already; it was used a lot, as it is both Valma’s favourite colour and the colour of the ballerina

costume. Darja made a collage and placed part of Valma’s photo in the composition of the colour sheets.

When looking at Darja’s visual poem, Valma became surprised at how much Darja stressed the theme of

envy. Valma remembered these negative feelings, though, and realised she had overcome them: Maybe

this work has opened my eyes a little and I understand I have got rid of this envy. 

The theme of pleasure as a reason for choosing the photograph

The sub-question 1.1. has to do with the students getting to know themselves better through artistic work. 

They made countless choices during the process and to make these decisions they needed to ask 

themselves, Which photograph will I choose of all those I have? In contemplating this, they had to answer

the question What is pleasure for each of them? 

The students’ arguments for choosing their photographs – how the photograph was connected with the 

theme of pleasure and what is important for them in this respect – varied, but there were also some 

similarities. Many of these had to do with the sensory pleasures they had experienced: taste (licking a 

lollipop or eating food in general), feelings of warmth in the summer or kinaesthetic enjoyments such as 

swimming. 

Many students connected social relationships with pleasure: trust in another person, a social gathering or 

getting attention from others. For example, Niina, who in her photo walks safely hand in hand with her 

father, stressed that feeling safe comes first; without it there cannot be any pleasure. Taru found pleasure 

in the rare meeting of close relatives and in seeing how happy her grandmother was. Valma felt pleasure 

in looking good and posing.
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Some students got a feeling of pleasure from looking at the photograph they had chosen, as it awakened 

warm memories. Miisa had conflicting feelings when looking at her photo: she was touched by the child 

in the photo but on the other hand she understood she was facing something that belongs to the past. Yet 

it was these feelings that prompted her choice of photograph.

The central theme of the story

In the second phase of the experiment, the students empathised with the persons in the photograph they 

had chosen but nevertheless tried to distance themselves from them. When telling the story, they dealt 

with one issue the photo had awakened in them – their inner story. The focal question here was 1.2. 

In their stories, all of the students dealt with the same themes they had mentioned when choosing their 

photograph. One exception was that Darja did not mention the pleasure of licking a lollipop at all; instead

her story concentrated on thinking about the happiness of the social gathering the photo helped Darja to 

remember. The story is about a Mother’s Day family get-together at Grandmother’s place and describing 

the joyful bustle. The place was still valuable to the storyteller and awakened warm memories. 

Taru’s story is also about relatives meeting each other. Her fictive story followed the reasons for the 

choice of her photo: the important things were the relatives’ joy in seeing each other again, the exchange 

of personal news and seeing Grandmother’s happiness.

Miisa’s story had to with making food - grilling - and her sensitiveness can be seen in the photo, where 

she is wearing grilling mitts that are too big. At the end of the story, the round grill becomes symbolically

significant: bringing it to the attic means the summer is over. In Nadja’s story, too, objects – in her case 

swimming floats – have great symbolic value: not having them and then breaking the ones bought for her 

represent an obstacle to or the end of swimming. Getting a pair of brand new ones was a dream come true

and the high point of her vacation. 
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The stories contained some new themes in addition to those mentioned as reasons for choosing the 

photos. Niina mentions the joy of swimming in her story but notes the social side of it in the picture: it is 

more fun with other children. Niina’s story also opens up a perspective on her unspoken feelings: the 

child is disappointed, because she cannot swim as long as the others. Here Niina mentions her 

sensitiveness to cold, which generates a conflict in her between the beauty and the merciless cold of the 

Lappish summer. In the end of her story, Niina takes a more general perspective on life, thinking about 

how life contains so many unresolved contradictions.

Also in Titta’s story the people close to her had a big role. When she recalled the highlights of her 

Easters, she remembered that, in addition to her parents, her bigger sisters had arranged exciting 

surprises. Satu’s story, in which she explained the reasons for the child’s joy – the grass was tickling the 

girl’s bare feet and the she enjoyed dancing and her new dress – had to do with the importance of family 

members as well: how her parents were with her, took a photo to make the moment last forever and even 

sent the photo to Grandmother. Her parents’ admiring gaze and posing for the camera seemed to be of 

importance. In the end, the whole family posed in the same picture together.

 

The value of close people was the stressed more in the stories than in the reasons for choosing the photos.

Even though most of the photographs represented a single person, the situations involved social bonds.

Choices made in constructing the visual poem

The students searched for the central theme and atmosphere of their partner’s story. They interpreted it 

relying on their own previous experiences in life. By analysing the students’ process descriptions, I have 

tried to find out how the experiment enhanced their visual expression (sub-question 1.3.)

 

When a student was reading her partner’s story, she had an opportunity to put herself in the other person’s

position. If the situation described in the story was familiar to the student, it was easy for her to empathise

with it. All the students except Nadja, Niina and Titta found it easy. As Taru’s story was like a fairy tale, 
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it is natural that Nadja had not experienced anything like it. Niina seemed to interpret Miisa’s feelings of 

loss from a broader perspective - themes of general human growth. I find it somewhat surprising that Titta

never mentioned connecting with Satu’s summer pleasures.

Figure 3. Miisa’s visual poem based on Niina’s story.

Miisa concentrated on the mental images that Niina’s story awakened in her and the themes she found

were the summer in the North and the swimming trip (Figure 3). According to Miisa it was central that

the water was cold but it was lovely out because it was summer.  Miisa also found some nostalgia and

sensitiveness in the story because of the mercilessness of nature and because the storyteller could not

swim as long as her friends. Miisa used text more than any other of the students in making her visual

poem. She picked out the words she considered essential: being together, joy, the beauty of the summer

and the mercilessness of the Northern summer.  These words were the basis for her visual poem. She

wrote them in the margins of her work with a black felt-tipped pen, which she also used for the entire

work. Her aim was to make the work simple and sensitive. Miisa drew an ephemeral Lappish flower on

light-toned water colour paper, symbolising the short Lappish summer. 
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Figure 4. Niina’s visual poem based on Miisa’s story.

Niina chose colours and expressive painting as her means of expression (Figure 4). She wanted to paint

with rich colours and mix her own colours, so she ended up using oil pastels; there was not enough time

to use water colours. According to Niina, Miisa’s story was about the importance and “goldenness” of

childhood memories. The story also contained the following themes: summer with family at the cottage

with a round grill and lovely memories, now gone, of childhood. By using strong and fresh colours Niina

wanted to show the importance of memories and summer: I wanted to make something like pearls in my

work – cherished memories, which are the most important and valuable things one can ever possess.

Because many things in the story had to do with the round red grill, Niina gave it extra emphasis and tried

somehow to have it rise from the background. Miisa’s photo was black and white and Niina considered it

pretty nostalgic. Even though it was a somewhat incongruous element, Niina wanted to put it in her work

to highlight the fact that the past cannot be brought back:  It brought to the work the sweet bitterness

involved in abandoning childhood; childhood is really is over.
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Many other  students  used  colour as  their  main means of  expression.  According to  Titta,  the central

themes of Satu’s story were warmth and the closeness of the family, summer and light, as well as grass

and how it felt under bare feet She described these feelings with colours using printing, specifically the

monotype technique (Figure 5). Titta also wanted to include Satu dancing in her summer dress in the

picture. She painted Satu and her joy with oil pastels and then connected these themes to make a collage.

Figure 5. Titta’s visual poem based on Satu’s story.

Figure 6. Nadja’s visual poem based on Taru’s story.

Nadja’s visual poem (Figure 6) was based on Taru’s story, and as Nadja started thinking about the things 

connected with Christmas, she chose the colours red and green to be central in her work. She got the 
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image of Santa Claus and his brownies as well as the colours red and green in her mind. As Nadja 

considered Taru’s story to be a fictive adventure she tried to create the corresponding mood in her work. 

Because the characters in the story were given great importance, Nadja also stressed them. Her visual 

poem, a brownie map, was based on a treasure map, with which the lost children were found. Nadja 

described the happy ending of the story with red colour. She tried to make the composition simple.

Figure 7. Taru’s visual poem based on Nadja’s story.

Taru tried to show the joy of holidays with the colours of her visual poem (Figure 7). The basic idea for 

the visual poem was based on the central theme, which, according to Nadja, was the swim ring. Taru gave

it the central role in the picture, where it framed the whole poem in a way. She tried to include in the ring 

the warmth of Spain and the child’s pleasure, swimming. By using a copy of the photo in her collage she 

felt that she created the right atmosphere. 

Many other students as well concentrated on describing the mood of the story. In constructing her visual 

poem Satu looked for the themes of Titta’s story, which she said were elements and moods that were 

repeated. The poem had a fairy-tale aspect and mystery as well as a happy and merry mood (Figure 8). 

Valma strived to show the warmth and joy that she felt Darja’s story conveyed (Figure 9). She started by 

looking for the words that described the core of the story. The techniques she used were drawing and 

writing. 
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Figure 8. Satu’s visual poem based on Titta’s story.

Figure 9. Valma’s visual poem based on Darja’s story.

Insights gained from looking at the visual poems

One of the aims of my experiment was to offer the students some new perspectives on either their stories 

or their lives in general by looking at the visual poems. The sub-question here (1.4.) is related to the first 

sub-question.

In their feedback the students were generally content with the visual poem their partners had produced. 

They did not criticise the pictorial choices very much, as they were personal interpretations anyway. 
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Some students drew special attention to things that they were surprised to see in their partner’s visual 

poem. Satu, who found her story’s mood in Titta’s visual poem, was surprised by the important role 

played by the dress and child’s dance. Nadja was amazed at how Taru’s visual poem stressed the old red 

floats instead of the new ones, as for Nadja the new ones were imbued with such a huge feeling of 

happiness. They both found the interpretations based on their stories after returning to them; for example, 

in Nadja’s story the old floats breaking was the climactic change of the story. 

Darja enjoyed finding the themes of laughter and joy, the time of May and the rhyming words ”hurry,

flurry and scurry” in Valma’s visual poem. She enjoyed returning to her precious memories with the help

of the experiment:  I love to go back in time!  The reddish colours of the cottage windows and doors

awakened warm memories of those times in Darja. Darja was somewhat confused with the contradiction

involved in the grandmother’s cottage, which was in such a good shape in the picture but so run down in

her memories. She also felt that the bright colours of the visual poem did not match her more faded

memories, although she hoped things would have been different: By looking at the photos every now and

then I try to polish them [the memories] …

Some students found new perspectives when looking at the visual poems. Through Nadja’s visual poem 

Taru noticed how personal photographs are loaded with emotions, that is, how a scene really contained a 

lot of feeling and atmosphere before it was photographed. When pondering Nadja’s visual poem and 

story, Taru started to remember things connected with her childhood that for her were just as important. 

With this experiment Taru started to think about the meaning of things: One can think more generally 

also how important a role some things take on, how many memories and moods they bring back from 

their time and how big their importance is in fact.

When looking at the visual poem made by Niina, Miisa was amazed at how the round grill contained so

many memories of the summers spent at the cottage. Miisa contemplated why the visual poem was so full

of nostalgia even though her holiday memories were happy.  She concluded that it had to do with the
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impossibility of going back in time, to the bygone idyll: The cottage has been sold and we can never go

back there again; and there is the longing for the childhood summers, too. 

Niina felt strangest looking at the visual poem based on her story. In her opinion Miisa’s visual poem 

differed very much from her own experience. Niina said Miisa’s visual poem had many contrasts: it had 

beauty but sharp lines, which for her represent the story’s contradictory summer of the North. She said 

that in any case her own experience was a lot more complex. Her earliest memories have to do with the 

feeling one gets when one cannot do as one would like. For Niina the photograph contains a hard memory

having to do with self-knowledge and expectations towards herself: One of the first disappointments in 

oneself in life is when you are not like you think you should be. This question – Is a person good enough 

as he or she is? – is present all life long: These are hard things to accept, maybe some of the hardest in 

life. According to Niina, the gap between the visual poem and her experience can be explained by the fact

that Miisa did not have her copy of the photo. I assume that Niina did not full get the idea that Miisa 

included the child’s feelings of being an outsider in the words ”the mercilessness of the northern summer”

used in her work. 

Critique of the experiment – what did I learn?

If I repeated the experiment, I would change many things. First of all, I would shift all of Kuhn’s 

questions but the first one to the end of the experiment. When going through all the parts of the Memory 

Work method, I noticed that pondering the context and the use of the photograph ran too contrary to the 

aim of empathising with the photo. This probably hampered rather than enhanced the storytelling. If 

Kuhn’s list were used at the end of the process, one could easily go on with the journey to study the 

production of photographs. Now the part they played in the process was very superficial and detached.

Second, I would reduce the number of questions used to help in making the visual poem. I would either 

tell the participants only to search for and interpret the theme and mood of the story, or offer only a few 

more questions. The list of questions was too long for the time available; the students either did not have 

enough time to benefit from the list or they did not feel they needed it. If there were plenty of time, the 
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list might be very useful: using it, the participants could think about the different ways to construct a 

visual poem.

When one student asked, I told her one can also make a visual poem without using any words. After this 

experiment I am not totally convinced that I was right. What is the difference between visual poems 

without a word in them and other pictures, such as illustrations?

 

The reliability of the study would be better if I had videotaped the session when the participant and I 

looked at and talked about the visual poems together. Now I had to work with the texts that the students 

wrote after the experiment, although these fit in well with what I had heard and written down. A video 

recording might have made it possible for me to analyse in more detail the spontaneous interpretations 

that arose in the concluding discussion. I could also have included body language in the analysis.

The significance of the experiment for art education, and some variations

Using a photograph to start a story had many effects. First, it probably prompted the students to tell more 

stories based on true experiences than they would have told in a typical story-telling session. Second, 

going back to one’s own childhood via Memory Work and empathising with it increased the chance that 

the students would tell about something they had once experienced. Nevertheless, they did have the 

opportunity to modify the story as they wished, and it is also unavoidable that one interprets the past from

the present. Some students even travelled from one time to the other, telling part of the story in the time 

of the story but part of it by reflecting on the past while being in the present.

Starting from their own photograph probably made most of the students tell the story using the first 

person instead of third person, which I had recommended. The theme – pleasure – also guided the process

to a certain extent. The teacher may either restrict the theme or leave it very wide open, according to the 

aims of the experiment. If one wants to use this method, for example in work with a therapeutic 

orientation, one can emphasise a certain object by making it central in choosing the photograph. The 
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participants may also choose a theme that they feel is close to themselves, e.g. feeling like an outsider, or 

the group can decide together on a problem of human life they want to focus on.

My aim in this experiment was to exploit the enriching effect of mutual listening and empathy. With one

exception,  the  pairs  recognised  each  other’s  themes  well:  their  experiences  were  familiar.  Their

comments about the visual poems their partner constructed were positive, and in most cases confirmed

that the partner had found what was essential in the story. As people interpreted the stories according to

their own life experience, they sometimes put more stress on other things in their visual poems than the

storytellers did. Niina especially was touched by the possibility that this experiment gave her, by the fact

that she could see the other person’s view of her precious memory. She thought it was a very interesting

and inspiring  experience.   Miisa  described  making  the  visual  poem and the  whole  experiment  as  a

process of reflecting on human growth and working with one’s own feeling and memories. 

Two students also mentioned the experiment in their portfolio. Satu liked working in this manner, as she 

had never done anything like this before. She found it interesting to see the different versions: It was also 

exciting to illustrate another person’s personal story, as I experienced it so differently than Titta did. 

Titta, too, found this way of working a new one. She was also fascinated y the short period of time 

available, as she needed to work more intuitively than normally: The limited time prevented me 

pondering or analysing too much, a situation I too often fall into; instead the collage was done more by 

stream of consciousness.

The students worked intensively in this experiment. It made them think about what things are valuable to 

them. It enhanced communication and sharing. It offered a new way to start doing art. I recommend it!
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A criatividade como ferramenta de flexibilização de limites

Sara Bahia e Nuno Gomes 

Resumo:

Assumindo  que  as  disciplinas  de  artes  visuais  promovem  não  só  a  criatividade  como  também  o

desenvolvimento do pensamento,  são descritos  dois  exercícios  aplicados  a  120 alunos do 3º  Ciclo e

explicitadas noções que cada um desenvolve. São analisadas também as opiniões dos alunos acerca do

exercício e discutida a necessidade de implementar tarefas desafiantes que possibilitem a persecução das

finalidades descritas na Lei de Bases no que se refere à promoção do espírito crítico e criativo dos alunos

bem como a satisfação dos quatro pilares da educação descritos por Delors (1996). 

Desenhar uma linha é ter uma ideia 

Richard Serra 

Para  o  artista  multimédia  Bruce  Nauman desenhar  equivale  a  pensar  em voz alta   (Kraynak,  2003)

indiciando que as ideias também se podem desenhar. O desenho, tal como as outras artes, possibilita a

descentração e o conhecimento da visão dos outros, abrindo assim a porta para aquilo que doutro modo

permaneceria desconhecido (Proust, 1954). Consequentemente, o desenho constitui um desafio, e como

refere Furth (1970), o facto de uma actividade ser desafiante deveria bastar para que fosse incluída na

educação.  

Se olharmos para o desenho como uma linguagem universal, mais importância lhe 

reconheceremos na medida em que assumimos os diferentes pensamentos de diferentes indivíduos com 

um importante ponto em comum. O produto final dessa ideia representada em linguagem gráfica depende 

de inúmeros factores. Se pensarmos bem, enquanto escrevemos não estamos mais do que a desenhar, mas

neste caso trata-se de um desenho reconhecido de forma igual por todo um conjunto de indivíduos, e 

mesmo assim muitas vezes a ideia percebida nem sempre é a mesma para todos. Mais complicado se 

torna se nos é pedido que reinventemos símbolos e nomenclaturas para expressar ideias, sem que os 

outros tenham anteriormente apreendido esses elementos e os saibam identificar com aquilo que 

pretendemos mostrar. É importante compreendermos que passar de um processo mental abstracto para 

uma construção de alguma coisa que vai ficar visível para todos é um processo automatizado para 

algumas pessoas, mas que não deixa de ser um exercício complexo devido aos processos internos 

inerentes.

É isso que a educação artística faz: estimula o desenho de ideias, de conceitos e de pensamentos

e,  consequentemente,  enriquece  o  desenvolvimento  pessoal,  nomeadamente,  a  criatividade  assumida
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como um processo de procura e de resolução de problemas em que a originalidade na representação e na

produção do conhecimento, a flexibilidade na assunção de limites e a adequação promotora da adaptação

constituem uma meta educacional primordial. O desenho de ideias, de conceitos e de pensamentos facilita

o desenvolvimento de competências de procura e de resolução de problemas, bem como a capacidade de

ser  original,  flexível  e  adequado.  Estas  competências  e  capacidades  são  elementos  fundamentais  da

criatividade reconhecidos de forma consensual  por investigadores  enquadrados  em várias  abordagens

teóricas. Mais do que a resolução criativa de problemas, a criatividade refere-se procura e descoberta de

problemas (Getzels & Csikszentmihalyi, 1975). Por outro lado, as múltiplas tentativas de definição da

criatividade,  incluem inevitavelmente os conceitos de originalidade, flexibilidade e adequação. 

Muitas das propostas das disciplinas de expressão artística,  incluindo as artes visuais, visam

desenvolver os grandes pilares da educação segundo Delors (1996): Saber, saber fazer, saber relacionar-

se e saber ser, procurando responder aos  princípios gerais da Lei de Bases do Sistema Educativo. No nº 5

do artigo 2º, Lei nº 49/2005 de 30 de Agosto defende-se a formação de “cidadãos capazes de julgarem

com  espírito  crítico  e  criativo  o  meio  social  em  que  se  integram  e  de  se  empenharem  na  sua

transformação  progressiva”.  Muitos  dos  desafios  propostos  nas  disciplinas  das  artes  visuais  visam a

promoção  do  espírito  crítico  e  criativo  na  medida  em  que  procuram  desenvolver  uma  série  de

competências específicas, como as que se encontram descritas no Quadro I.

Quadro I

Saber Saber fazer Saber relacionar-se Saber ser

 formar conceitos

 aprofundar 
conhecimentos

 pensar em termos
abstractos

 visualizar 

 antecipar os 
obstáculos 

 antecipar 
resultados

 desenvolver formas 
convergentes de 
codificação da 
informação

 conceber formas 
divergentes de 
tratamento da 
informação

 imaginar objectos

 utilizar ferramentas

 executar e concluir 
tarefas

 interiorizar signos

 associar 
experiências

 utilizar um sistema 
simbólico 

 observar o 
comportamento

 explicitar as razões 
e justificar as 
escolhas

 questionar os 
porquês

 conceptualizar 
vivências emocionais

 perseverar

 estruturar internamente
o pensamento 

 explorar o limite das 
regras impostas 

 flexibilizar e transpor  
limites 

 pensar criativa e 
criticamente a partir 
das vivências 
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 explicitar os passos 
da resolução de um 
problema

individuais

Com efeito, o ensino artístico promove, ou melhor, deveria procurar promover, alguns processos que

parecem ser fundamentais ao desenvolvimento humano. O treino da observação presente em todas os

conteúdos programáticos  das  várias  unidades  curriculares  da  educação  visual  reforça  a atribuição de

significado ao mundo externo, na medida em que a percepção não é um processo de adivinhação mas

antes um processo de busca de significado (Gibson, 1979). A formação de conceitos constitui um alvo

destas disciplinas auxilia a interiorização de signos (Vygotsky, 1978) e promove o desenvolvimento de

formas convergentes e divergentes  de codificação da informação.  O pensamento abstracto,  através do

exercício e estimulação da capacidade de  visualização, associação e imaginação de objectos, a utilização

de  ferramentas,  a  aprendizagem  de  um sistema  simbólico  e  a  observação  do  comportamento,  todos

trabalhadas nestas disciplinas, constituem fontes de mediação que geram processos de pensamento de

ordem superior (Kozulin, 1990). Por outro lado, muitas das tarefas propostas promovem a compreensão e

a  análise  da  dimensão  emocional  do  conhecimento  e  dos  sentimentos,  na  medida  em que,  segundo

Vygotsky  (1978),  a  arte  proporciona  signos  através  dos  quais  se  podem conceptualizar  as  vivências

emocionais. A perseverança no sentido de incentivar a execução e conclusão de tarefas auto e hetero-

determinadas é uma qualidade desenvolvida pela autonomia e pelo sentimento de auto-eficácia inerentes à

realização de tarefas artísticas. A antecipação dos obstáculos e dos resultados de uma produção criativa

bem como explicitação dos passos e das razões subjacentes ao processo criativo são também estimuladas

pela educação visual através da tomada de consciência de que a idealização e execução nem sempre se

conseguem fazer coincidir.

Contudo,  a  preocupação  com  a  aquisição  muitas  vezes  cumulativa  de  determinadas

competências a partir da veiculação passiva de conteúdos estabelecidos como fundamentais pode impedir

o  desenvolvimento  de  noções,  processos,  conceitos  e  dimensões  que  promovem  a  capacidade  de

julgamento  crítico e criativo  proposta na  Lei  de Bases.  A tónica  nos verbos  compreender,  entender,

aplicar,  representar,   pode não ser  suficiente para  exigir  dos alunos um papel  activo no seu próprio

processo de desenvolvimento. Por isso, importa investir em práticas que procurem atingir acções como

visualizar, antecipar, comparar, escolher, julgar, criticar, associar, reflectir, abstrair, inovar, transformar,

generalizar,  que poderão surtir  efeitos promissores na persecução dos objectivos a que uma educação

artística deveria almejar. 

O  presente  trabalho  visa  descrever  e  analisar  os  factores  envolvidos  na  concepção  e

implementação de uma actividade de desenho proposta na disciplina de Educação Visual do 3º Ciclo.

Metodologia
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No  sentido  de  desenvolver  a  utilização  de  ferramentas  que  permitam  desenvolver  competências

facilitadoras da compreensão e da expressão criativa, foram propostos 2 exercícios a 120 alunos de três

turmas do 7º ano e duas do 8º ano, descritos em função das noções que cada um desenvolve. 

Exercício 1 (7º ano):

Transformar palavras abstractas que evocam emoções primárias e secundárias em composições

com cor utilizando lápis e os elementos fundamentais do desenho (ponto e linha) sem o recurso a letras e

outros símbolos culturalmente reconhecidos.

Desenvolve:

• reconhecimento da palavra alvo e dos contextos em que se insere – saber

• reflexão sobre os estados emocionais diversos associados à palavra – saber ser

• identificação de símbolos culturalmente associados à palavra

• descodificação dos dados do exercício

• análise e escolha da informação relevante para a resolução do exercício (cor e forma que se

associa à emoção evocada)

• transformação e planificação mental abstracta da informação analisada (formular novas ideias,

combinar factos não relacionados, lidar com novas situações e chegar a soluções)

• antecipação do produto final 

• julgamento critico comparativo entre a intenção inicial e o resultado idealizado

• verificação da exequibilidade em função dos dados disponibilizados (materiais, espaço, formas,

constrangimentos)

• selecção de estratégias práticas para a realização do exercício 

• utilização adequada  dos materiais propostos

• visualização apropriada dos elementos fundamentais do desenho 

• monitorização  do  desempenho  e  eventual  adaptação  a  partir  da  introdução  de  elementos

inovadores não planeados 

 tomar  consciência  de  que  a  idealização  e  execução  nem  sempre  se  conseguem  fazer

coincidir 

Exercício 2 (8º ano): 

Transformar pares de palavras abstractas opostas em composições com cor utilizando lápis sem

recurso a letras ou a outros símbolos culturalmente reconhecidos. 

Desenvolve: 

• inferência da relação entre os dois elementos dissonantes propostos

• reconhecimento das representações mais comuns das diferentes categorias conceptuais 

• idealização e associação de possíveis realidades que veiculem a relação dual entre os opostos

• transformação das realidades para ideias originais cumprindo os pressupostos do enunciado
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• comparação dos elementos definidores da relação inferida

• escolha das características distintivas de cada representação 

• visualização da representação gráfica adequada a cada elemento componente 

• apreciação crítica do todo de cada uma das representações antagónicas

• julgamento da adequação de cada representação como definidora do conceito proposto 

• execução do resultado idealizado

 tomar consciência de que a idealização e execução nem sempre se conseguem fazer coincidir 

Após  a  execução  de  cada  exercício  ao  longo  de  3  aulas  de  90  minutos,  pediu-se  aos  alunos  que

descrevessem o que tinham apreciado mais e menos no exercício e que explicassem as facilidades e

dificuldades durante a sua execução. 

Análise e interpretação dos resultados

Os produtos finais resultantes da execução do exercício foram avaliados com a classificação média de

“satisfaz bastante”. Relativamente aos critérios mais utilizados na literatura especializada para a avaliação

da criatividade (Torrance, 1966) verificou-se que:

 fluência elevada - todos os alunos realizaram os exercícios,

 originalidade bastante elevada - apenas 8 alunos utilizaram símbolos culturalmente partilhados para

realizarem os exercícios e houve poucas representações similares

 elaboração  bastante  elevada  –  número  de  pormenores  utilizados  para  veicularem  a  ideia  foi

satisfatório tendo em conta o tempo disponível  

 flexibilidade  bastante  elevada  –  recurso  relativamente  surpreendente  a  diferentes  categorias  do

conhecimento para representar o(s) conceito(s) 

A análise de conteúdo destas respostas verificou que um terço dos alunos reconheceram que os exercícios

os “obrigaram” a pensar. “Este trabalho foi um pouco diferente porque incentivou a pensar um pouco

mais!” (8º ano) “O que gostei mais foi descobrir o que se encaixava melhor com o meu tema” (7º ano).

Mais  de  metade  dos  alunos  referem  ter  tido  alguma  dificuldade  em  encontrar  uma  solução  para  o

exercício. “Este trabalho foi diferente pois complicou a  tarefa e fez pensar” (aluna do 7º ano). “Depois de

ter em mente o que devia fazer, foi fácil” (8º ano). Quando se sugeriu a realização de outro exercício

desafiante,  que os obrigasse a pensar,  60 % dos alunos gostou da ideia,  denotando que os exercícios

foram motivantes para a maioria dos alunos. 

Considerações finais
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As respostas dos alunos revelam a importância que este tipo de tarefas desempenho no desenvolvimento

do  pensamento  e  da  representação  através  do  desenho.  Como  refere  Oliveira  da  Silva  (2004),  o

pensamento não existe sem aquilo que o força a pensar do mesmo modo que o desenho não existe sem

aquilo que o força a desenhar. 

É  importante  entendermos  que  processos  nos  poderão  levar  a  uma  estruturação  interna  do

pensamento que permita de uma forma coerente explorar o limite das regras impostas e até por vezes

justificar a sua transposição. Para tal, exemplificamos o modo como podemos dissecar alguns exercícios

destinados  a  alunos  do  3º  Ciclo  e  explorar  o  pensamento  criativo  e  critico  a  partir  das  vivências

individuais. Com base no pressuposto de que quando se pensa de determinada forma ou em determinado

conteúdo é por uma razão muito objectiva, cabe-nos transmitir às novas gerações a forma de compreender

a importância  desse processo,  de forma a que sempre se questionem de forma saudável  os porquês.

Esperamos,  assim,   descortinar  alguns  dos  processos  cognitivos  e  emocionais  que  doutro  modo

permaneceriam ocultos.
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Porque temos de continuar a justificar a importância das artes e do seu 

desenvolvimento na educação das crianças?

Maria Genoveva Moreira Oliveira 

Resumo:

Porque temos de continuar a justificar a importância das artes e do seu desenvolvimento na educação das 

crianças? Teremos de continuar a observar as Artes como um passatempo do século XXI? Tudo o que 

fazemos em prol da Arte continua a ser pouco, muito pouco. Educadores, pais, professores, instituições, 

todos fazem ainda muito pouco. A educação artística continua a ser ainda analisada sob a égide de uma 

elite cultural, carece de uma aceitação natural por parte da grande parte da sociedade civil. É necessário 

fazer muito mais e acima de tudo investigar muito mais sobre a enorme importância que a educação 

artística tem nas crianças, adolescentes e adultos. Há uma certa evidência no impacto positivo da arte na 

aprendizagem, mas não é claro entrever através de testes padrões. Se continuarmos a utilizar a avaliação 

através desses testes como algo fundamental, teremos dificuldades em observar a eficiência da arte. Esse 

deve ser um indicador entre tantos outros que podem evidenciar essa aprendizagem..

Palavras chave: Pluralidade, espirito crítico, democracia, desenvolvimento cognitivo

As expressões musicais, corporais, plástica e físico-motora são fundamentais para o desenvolvimento 

individual, físico, cultural e social. São parte complementar da construção do indivíduo e da sua 

identidade nacional. As aptidões artísticas contribuem para o conhecimento do património cultural, põe 

em acção as capacidades afectivas, intelectuais e corporais, movimentam saberes facilitando a 

compreensão entre culturas diferentes e impulsionando novas formas de comunicação. 

Em 1999, na Conferência da UNESCO foi realizado um apelo internacional para a promoção da 

educação das artes e criatividade nas escolas, como forma de desenvolver a diversidade cultural. No seu 

programa de 2006-2007, a UNESCO na 33ª sessão da General Conference definiu como objectivo 

fundamental “Promoting cultural diversity with special emphasis and tangible and intangible heritage”. A 

revitalização cultural tem como objectivo evitar a segregação e previne conflitos. A comunicação cultural 

ocupa agora um novo sentido e objectivo no contexto da globalização e no clima político internacional, 

podendo resultar como um processo activo numa maior tolerância entre os povos. 
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A história tem revelado que as formas da educação pela arte são variadas, mas reflectem os valores e 

magnificência de uma sociedade. Tem-se provado também que através da participação nas artes os 

estudantes se mostram mais envolvidos, sensíveis, concentrados nos seus objectivos, criativos e 

responsáveis. Promover a criatividade e permitir que floresça num espírito de autonomia e diálogo 

intercultural é uma das melhores formas de manter a vitalidade cultural.

A importância da participação nas artes performativas para todos os estudantes, a avaliação dos 

estudantes, a relação da educação com a economia e outros vectores como a cidadania democrática, a 

realização pessoal, o desenvolvimento familiar, o bem estar cultural, os efeitos directos e indirectos da 

arte na educação, as oportunidades de relacionar múltiplas reformas escolares, a preparação dos 

professores, como as artes podem reduzir a violência nas escolas e controlar o medo dos estudantes 

durante crises, métodos de avaliação dos estudantes, oportunidades de carreiras, construção de suporte 

financeiro das contas públicas são questões que exigem uma avaliação e uma atenção cuidadas no século 

XXI.

A arte é uma disciplina primordial. A educação deve contribuir para munir os cidadãos de qualificações 

para participar activamente e tomar decisões reflectidas, deveria ser uma fonte de energia da nossa 

democracia que nos permitisse construir e aceitar a nossa própria cultura.     

The arts … can be a part of a universal core of knowledge and skills that can be instrumental in assisting 

society achieve particular individual, social and technological goals, or it can become central to the 

pursuit of knowledge, understanding and appreciation of a society’s cultural forms and expressions.

(F.J. Saemala, cited in Solomon Islands 1990:1)

Porque temos de continuar a justificar a importância das artes e do seu desenvolvimento na educação das 

crianças? Diariamente, justificamos perante a Sociedade, Encarregados de Educação, Ministério da 

Educação e Ministério da Cultura, Imprensa e até perante outros docentes, a utilidade da aprendizagem da

arte para crianças, adolescentes e adultos. Teremos de continuar a observar as Artes como um 

entretenimento do século XXI? Um passatempo daqueles que nada mais de útil têm para executar? Tudo 

o que fazemos em prol da Arte continua a ser insuficiente, muito insuficiente. Educadores, pais, 

professores, instituições, todos fazemos ainda muito pouco. A educação artística continua a ser ainda 

analisada sob a égide de uma elite cultural, carece de uma aceitação natural por parte da grande parte da 

sociedade civil e do próprio Estado. É necessário fazer muito mais e acima de tudo investigar muito mais 

sobre a enorme importância que a educação artística tem nas crianças, adolescentes e adultos. Há uma 

certa evidência no impacto positivo da arte na aprendizagem, mas não é claro entrever através de testes 

padrões. Se continuarmos a utilizar a avaliação através desses testes como algo fundamental, teremos 
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dificuldades em observar a eficiência da arte. Esse deve ser um indicador entre tantos outros que podem 

evidenciar essa aprendizagem. Para isso é necessário estarmos todos atentos à importância da 

investigação e à valorização dos investigadores portugueses nesta área. Faltam-nos estudos de longa 

duração (cinco a dez anos) que nos dêem o fundamento científico para a plena aceitação de um trabalho 

de décadas, mas que ainda continua aquém do desejável. Estes processos de investigação são lentos, 

demorados na sua observação, difíceis na sua continuidade, mas possíveis e necessários para analisarmos 

a realidade específica portuguesa, para extraímos novas conclusões e traçarmos novas metas de actuação.

O novo Estatuto da Carreira Docente2 infelizmente contraria os princípios da investigação nos níveis de 

ensino entre o Pré-escolar e o Ensino Secundário. Em virtude das alterações na avaliação de professores, 

que decorre há cerca de quatro anos, foram congelados vários direitos aos profissionais do ensino: o 

direito à formação (os oito dias anuais para formação que existiam foram excluídos, só os podemos 

realizar em período pós-laboral ou em férias) e o direito à investigação.3 Isto significa que todo o processo

de investigação no ensino básico e secundário está dificultado. Os grandes projectos de investigação 

sediados nas universidades encomendados pelo governo -  sem a colaboração de professores - têm muito 

dinheiro envolvido por ex. para projectos sobre abandono, sucesso escolar e a avaliação de docentes. 

A formação continua, de didácticas específicas é um benefício imperioso para todos os profissionais de 

Educação Artística do ensino formal e não formal. Uma formação de qualidade que permita a troca de 

experiências entre colegas, mas também o aprofundamento de teorias e de técnicas de trabalho. Nem 

todos os docentes estão preparados para ensinar arte de forma a equilibrar a observação, a leitura, a 

experiência e a contextualização. É necessária uma actualização permanente e os programas de formação 

não são, por vezes, adequados. Por outro lado, continua a verificar-se uma necessidade de pessoas 

capazes de desenvolver uma acção cultural que estimule a curiosidade. O conhecimento permite a 

felicidade, mas a vontade de aprender adquire-se pela curiosidade. (Fernando Hernández, 2007: 30.

 A arte abre caminhos para uma tomada de consciência social, para o encontro dos direitos e das 

obrigações de cada um. O progresso global da inteligência só é possível com o desenvolvimento do 

pensamento divergente, visual e do conhecimento que a arte representa. A curiosidade permite a 

descoberta de um outro ser social, de um património construído por vezes adormecido e mesmo ao nosso 

lado, à valorização do que somos como Pátria, com um história longa, com uma língua rica.

Uma relação mais próxima entre os professores dos vários níveis, do pré-escolar ao ensino superior torna-

se cada vez mais premente. O distanciamento entre estes continua a verificar-se e em nada desenvolve o 

objectivo que é comum a todos: a melhoria do ensino artístico no nosso país. A aproximação e uma 

flexibilidade diferente entre profissionais do ensino e dos museus (e ou outras instituições culturais) 

2 Decreto-Lei nº 15/ 2007 19 de Janeiro.

3 O direito à Licença como Bolseiro passou a funcionar sem vencimento; a Licença Sabática esteve “congelada”; o
processo  de  candidatura  foi  reaberto  em  Junho  de  2008;  Ver  os  seguintes  documentos:  Portaria  nº  350/2008;
Despacho 15 941/2008).
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evitariam preconceitos e análises erradas ou desvirtuadas em relação ao trabalho de ambos. Os museus 

precisam do público escolar, assim como as escolas necessitam dos museus. É imperativo o 

reconhecimento das vicissitudes dos diversos tipos de instituições por parte dos profissionais, há 

limitações e idiossincrasias em cada instituição e só através do diálogo e de um trabalho conjunto se 

podem superar (Steve Herne, 2006:13).

Podemos ter a aspiração de um dia, uma política comum, com os mesmos objectivos por parte do 

Ministério da Educação e da Cultura coexistir? Houve uma tentativa de aproximação nos últimos três 

anos ao criar-se a possibilidade de professores com horários zero ou com destacamentos por doença 

poderem colaborar com os museus.4 Lamentavelmente uma tentativa, na maioria dos casos, mal sucedida 

porque tal como é fundamental haver um perfil para ser professor, também o deverá existir para ser 

técnico de museu. A tantos professores que têm esse potencial foi-lhes vedado esse direito; aos museus 

não lhes foi dada a liberdade de seleccionar os seus colaboradores de acordo com as exigências 

específicas da instituição.

A quase total inexistência de flexibilidade na mobilidade dos docentes, ao longo da sua carreira, por áreas

diferentes de trabalho, para além da docência, leva a uma visão por vezes deformada e estandardizada do 

sistema. A experiência em ramos diversos do saber seria útil e proveitosa certamente para todos os 

profissionais.

A visita do público escolar aos museus, ou outras instituições, que carece da utilização de transportes 

deve passar por directrizes económicas definidas e controladas pelo Estado. Os preços inflacionados 

praticados pelas empresas de autocarros, por exemplo, ultrapassam o razoável5, não havendo um cuidado 

reflectido relativamente à diferenciação dos preços para alunos dentro da escolaridade obrigatória. As 

Escolas, longe dos grandes centros, têm dificuldade em realizar visitas de estudo de forma regular e 

contínua.6A maioria das famílias portuguesas tem graves problemas económicos sendo grande a 

dificuldade com que pagam a despesa de uma visita de estudo do seu educando.

As expressões musicais, corporais, plástica e psicomotora são fundamentais para o desenvolvimento 

individual, físico, cultural e social. São parte complementar da construção do indivíduo e da sua 

identidade nacional. (Ana Mae Barbosa, 2005: 28).

As aptidões artísticas contribuem para o conhecimento do património cultural, põem em acção as 

capacidades afectivas, intelectuais e corporais, movimentam saberes facilitando a compreensão entre 

culturas diferentes e impulsionando novas formas de comunicação. Como tal é necessário que esta 

aprendizagem seja realizada desde o pré-escolar e todo o percurso do 1º ciclo, continuando nos níveis 

seguintes, mas de forma rigorosa e com qualidade. As alterações preconizadas pelo Ministério da 

4 Despacho Conjunto nº 834/2005 DRII Série de 4 de Novembro – afectação de Docentes ao Ministério da Cultura.
5 Por exemplo, o valor de um autocarro que se desloque entre Leiria e Lisboa é sensivelmente de 360 euros (Valores de
Abril de 2008).

6 Num projecto desenvolvido com o Museu Colecção Berardo, “O Museu adopta uma Escola”, ao longo do ano lectivo
2007/2008, uma turma do 9º ano do Concelho de Leira teve dificuldade em usufruir das vantagens da actividade (como
por ex. visitar regularmente o museu e desenvolver actividades diferenciadas, face ao preço elevado da deslocação a
Lisboa).

69



                                                                                                            
IMAGINAR nº 52

Revista da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, Janeiro de 2010

Educação nos últimos três anos, relativas ao prolongamento das actividades do 1º Ciclo, seriam em teoria,

uma medida importante. Na prática, tem vindo a resultar numa forma ineficaz. Os formadores, diversas 

vezes sem qualquer experiência do ensino, são mal pagos e tardiamente pagos, desenvolvendo as 

actividades artísticas em salas de ensino regular que não estão devidamente preparadas para uma 

actividade específica e sem terem materiais de apoio. Desta forma, estamos a hipotecar o futuro do ensino

artístico. É precisamente perante esta faixa etária que devemos estar mais atentos. Ao motivar crianças e 

jovens para as práticas artísticas estamos certamente a prepará-las para serem melhores estudantes e um 

dia trabalhadores mais eficientes.

As disciplinas de Oficina de Teatro ou de Dança do 3º Ciclo devem ser leccionadas por profissionais 

específicos. Lamentavelmente continuam a serem leccionadas, na maioria dos casos, por docentes de 

Língua Portuguesa no primeiro exemplo e por profissionais de Educação Física no segundo. Não basta o 

bom gosto ou a motivação dos professores das disciplinas salientadas. É imprescindível criar condições 

no mercado de trabalho para os profissionais que têm formação específica na área das artes, dar lugar a 

um maior rigor e aprofundamento das técnicas.

Em 1999, na Conferência da UNESCO foi realizado um apelo internacional para a promoção da educação

das artes e criatividade nas escolas, como forma de desenvolver a diversidade cultural. No seu programa 

de 2006-2007, a UNESCO na 33ª sessão da General Conference definiu como objectivo fundamental 

“Promoting cultural diversity with special emphasis and tangible and intangible heritage”. A revitalização

cultural tem como objectivo evitar a segregação e previnir conflitos. A comunicação cultural ocupa agora 

um novo sentido e objectivo no contexto da globalização e no clima político internacional, podendo 

resultar como um processo activo numa maior tolerância entre os povos. A proximidade com diferentes 

materiais, diferentes técnicas na dança, na música, nas artes visuais, a informação que a história de arte 

pode transmitir ao aluno conhecer sobre a importância de técnicas utilizadas por outros povos e adaptadas

ao continente europeu (e ou outros) que influenciaram largamente algumas das correntes artísticas do 

século XX, ou seja, permite o contacto do estudante com outras realidades étnicas e uma diferente 

mundividência.

A história tem revelado que as formas da educação pela arte são variadas, mas reflectem os valores e o 

desenvolvimento de uma sociedade. Tem-se provado também que através da participação nas artes os 

estudantes se mostram mais envolvidos, sensíveis, concentrados nos seus objectivos, criativos e 

responsáveis. Promover a criatividade e permitir que floresça num espírito de autonomia e diálogo 

intercultural é uma das melhores formas de manter a vitalidade cultural. Promove a felicidade, o diálogo, 

o saber estar em público que num processo continuado e permanente concebe uma diferente filosofia de 

trabalho e de disciplina com objectivos diferentes.

Poderemos referenciar o exemplo da Fundação Dana, nos E.U.A., que abraça as questões da educação e 

da neurociência desde os inícios dos anos cinquenta. O seu interesse na educação pela arte começou no 
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ano 2000 com uma iniciativa que reuniu especialistas em artes e professores. Em 2003 por ocasião da 

organização de um simpósio foram traçados objectivos muito concretos: como envolver a direcção das 

escolas na educação pela arte, como estabelecer uma relação entre um artista e um professor, como 

envolver os encarregados de educação e a comunidade, o que permite que as residências de artistas nas 

escolas se tornem num sucesso.

William Safire7 da Direcção da Fundação Dana8 mencionou ao New York Times agradar-lhe a ideia de 

rentabilizar o dinheiro em função da educação, mas no momento de ponderar sobre o que acontece aos 

alunos numa escola, somos demasiado rápidos na nossa análise, o que tem levado por vezes a denegrir o 

poder da arte na educação, porque efectivamente não a poderemos mensurar totalmente. William Safire 

sublinha a importância da participação nas artes performativas para todos os estudantes, quais os critérios 

de uma reforma e a avaliação dos estudantes, a relação da educação com a economia e outros vectores 

(cidadania democrática, a realização pessoal, o desenvolvimento pessoal e familiar, bem estar cultural), os

efeitos directos e indirectos da arte na educação, oportunidades de relacionar múltiplas reformas 

escolares, a preparação dos professores, como as artes podem reduzir a violência nas escolas e controlar o

medo dos estudantes durante crises, métodos de avaliação dos estudantes, oportunidades de carreiras, 

construção de suporte financeiro das contas públicas.9

A educação deveria contribuir para o desenvolvimento do bem-estar cultural (Steve Herne, 2006: 3) dotar

os cidadãos de qualificações para participarem activamente e tomarem decisões ponderadas, deveria ser 

uma fonte de energia da nossa democracia que nos permitiria não só participar na nossa principal cultura, 

mas também auxiliar na sua construção.10 Ao clarificarmos as múltiplas finalidades, poderemos explicar 

às pessoas que a arte é uma disciplina fundamental para uma pessoa efectivamente competente e temos de

enfatizar que a arte tem reflexos directos na vida das pessoas.

Na perspectiva de William Safire11, as artes podem ter um impacto imenso no humor e ambiente das 

escolas. Após o 11 de Setembro de 2001, bailarinos do Centro de Martha Graham prepararam uma 

apresentação chamada Lamentations para as escolas de Nova York. Também a Fundação Dana e outras 

7 Foi colaborarador do Presidente Nixon, colunista de Política no New York Times entre 1973 e 1995. 
Ganhou o Prémio Pulitzer em 1978.
8 “Acts of Achievement”, symposium, April 2003.

9 Firstly, culture gives one confidence and identity. A person without a culture is a person without a soul. Culture is
something that belongs to a particular cultural group – it is something its members can call their own. Even if other
people can imitate it, what they produce will usually be “second rate’. Culture is a means by which a particular group
can assert itself and develop confidence. Secondly, cultural expression allows for greater fulfillment of the potential of
everyone. Tausie (1980:6).

10 No projecto de Rota de Arquitectura Korrodi criado em Leiria, em 2005, a promoção da história regional e local tem
permitido  aos  alunos  do  concelho  observarem  e  valorizarem  o  seu  património  construído.  Através  de  percursos
pedestres  e outras  actividades,  que sublinham o trabalho do arquitecto suíço Ernst  Korrodi,  a  cidade de Leiria  é
redescoberta.

11
 “Acts of Achievement”: 2003, pag 11
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instituições como a New York Times, através de grupos de artistas, estiveram nas escolas permitindo que 

as crianças vissem e participassem nas suas actuações como forma de confrontar a sua crise emocional.

Como já referiu Ana Mae Barbosa, “há uma onda “sentimentalóide” em torno da educação artística”. Diz-

se que a arte torna os alunos mais sensíveis, mas o conceito de "sensível" é pouco claro. Será que 

queremos alunos e alunas mais sensíveis ou afinal pretendemos futuros cidadãos mais atentos ao que os 

rodeia, seres mais pensantes e mais críticos que sabem participar de forma cívica no seu país?12 

A arte possibilita que as pessoas estabeleçam um comportamento mental que os leva a comparar 

situações, a melhorar a sua comunicação, a formular conceitos e a redescobrir como se transmitem esses 

conceitos. Todo esse processo faz com que o aluno seja capaz de ler e analisar o mundo em que vive e dar

respostas mais criativas. O artesão, o artista, o dançarino, o actor, o músico fazem isso de uma forma 

incessante, seja para melhor se adaptarem ao mundo, para apontar problemas, propor soluções ou 

simplesmente para cativar, podendo inclusive ser uma das formas de afastar o indivíduo dos problemas do

seu quotidiano. Na resolução de problemas de exclusão ou de violência, ou até de aprendizagem, várias 

experiências têm provado que a arte é muito importante para as crianças. Na arte, elas podem ser 

determinadas e sem medo, explorar novas aptidões. A arte na educação promove a criatividade, a 

inovação nas tecnologias e novas ideias, encoraja um ambiente institucional que se renova.

A Educação Artística traz benefícios dependendo de como é ensinada. Na opinião de Ana Mae13, tem sido

comum ensinar-se arte apenas dando datas e apresentando "ismos", o que é pouco significante. O bom 

ensino de arte precisa associar o "ver" com o "fazer", além de contextualizar, tanto a leitura como a 

prática. Essa teoria ficou conhecida como a "abordagem triangular". Para se aprender, é preciso ver a 

imagem e atribuir-lhe significados. Contextualizá-la não só do ponto de vista artístico, como também 

socialmente. 

A importância da participação nas artes performativas para todos os estudantes, a avaliação dos 

estudantes, a relação da educação com a economia, a realização pessoal, o desenvolvimento familiar, o 

bem estar cultural, as oportunidades de relacionar múltiplas reformas escolares, a preparação dos 

professores, como as artes podem reduzir a violência nas escolas e controlar o medo dos estudantes 

durante crises, métodos de avaliação dos estudantes, oportunidades de carreiras, construção de suporte 

financeiro das contas públicas são questões que exigem uma avaliação e uma atenção cuidadas no século 

XXI.14  Como tal, porque continuamos todos nós a justificar o injustificável? Não tem já adquirido o seu 

12 Já foi demonstrado numa pesquisa feita nos Estados Unidos em 1977, quando foram estudados os dez melhores

alunos durante um período de dez anos. Havia apenas uma característica em comum: todos tinham feito pelo menos
dois cursos de arte nos seus percursos pelas escolas. 

13 “Não apoio o “deixar fazer” que caracterizou o modernismo da arte-educação, mas busco uma abordagem que torne
a arte não só um instrumento do desenvolvimento das crianças, mas principalmente uma componente da sua herança
cultural. Para isso precisamos da apreciação, da história e do fazer artístico associados desde os primeiros anos da
infância” (Ana Mae, 2005). 

14 Como  docente  desenvolvi  com  alunos  de  Leiria  experiências  artísticas  diversas  que  envolveram
disciplinas como a História, Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Oficina de Teatro. Acompanhei
durante três anos (7º, 8º e 9ºano) este grupo de alunos. Através da realização de trabalhos de pesquisa,
encenação de textos, visitas de estudo, realização de trabalhos práticos posso hoje observar que estão
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lugar de honra e de valor no panorama educativo artístico? Mas como refere Herbert Read (1971: 86), os 

sintomas da decadência manifestam-se pela indiferença, vaidade e servilismo. Ao recusarmo-nos a 

encarar a necessidade urgente da mudança no contexto artístico português adiamos igualmente a 

capacidade de mudança de toda uma nação.
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mais autónomos, com sentido crítico e construtivo em relação ao que os rodeia, têm um maior interesse e
motivação para a realidade artística e para o património e história da sua localidade. Ao longo de três
anos, foram realizadas várias fichas de observação e entrevistas a este grupo.
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ENADE  AMBIENTAL  -  NOSSOS  FUTUROS  GESTORES  ESTÃO

PREPARADOS  PARA  ENFRENTAR  A  PROBLEMÁTICA

AMBIENTAL?

  Roosevelt S. Fernandes, M. Sc. (1) Valdir José de Souza, M. Sc.(2) Elaine

Gomes de Andrade (3) Guilherme Silva dos Anjos (4) Jéssica Vicente 

Guanandy (5) Clarissa Massariol (6)

RESUMO

De modo a avaliar o nível de conhecimento ambiental com que os formandos de cursos de nível superior 

chegam ao mercado de trabalho, adotando metodologia de avaliação da percepção ambiental 

desenvolvida pelo NEPA – UNIVIX, faz-se à proposição da criação, não compulsória, do ENADE – 

Ambiental.

ABSTRACT

In order to evaluate the depth of the environmental knowledge that  the college graduates reach the job 

market, adopting the methodology developed by the NEPA-UNIVIX(Nucleus of Environmental 

Perception Studies of the College UNIVIX) called Evaluation of Environmental Perception, it is here 

proposed the application of a non-compulsory ENADE-Ambiental (Environmental Examination of 

College Students).

1 - PERCEPÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTÂO
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O Núcleo de Estudos em Percepção Ambiental / NEPA, ligado à Faculdade Brasileira – UNIVIX, Vitória 

– ES, criado em 2003, vem se dedicando a análise da percepção ambiental em segmentos formadores de 

opinião, sendo uma estrutura totalmente sustentada por contribuições advindas de empresas (Cia. 

Siderúrgica de Tubarão, Cia. Vale do Rio Doce e Aracruz Celulose).

As primeiras pesquisas do grupo estiveram voltadas ao estudo da percepção ambiental de alunos e 

professores da UNIVIX (instituição particular de ensino superior sediada em Vitória – ES), sendo que os 

dados obtidos foram utilizados para reformular a oferta do conhecimento ambiental nos diversos cursos 

da instituição, bem como a reciclagem de seu corpo docente em assuntos ligados à temática ambiental, 

segundo um foco novo de análise, ou seja, tomando como base as informações decorrentes de um pré-

diagnóstico que identificou vulnerabilidades no conhecimento ambiental a serem corrigidas.

Em seguida o grupo desenvolveu uma pesquisa na Região Metropolitana de Vitória, analisando a 

percepção ambiental de diferentes segmentos sócio-econômicos da sociedade frente à problemática do 

uso racional da água.

Progressivamente consolidou uma linha de pesquisa voltada à estruturação de um banco de dados sobre 

cidadania ambiental de jovens, de diferentes níveis de instrução (fundamental, médio, médio-técnico e 

superior). O objetivo de tal proposta era definir o perfil de cidadania ambiental e social de jovens, 

identificando e quantificando as não conformidades que os mesmos apresentam em relação ao 

conhecimento ambiental básico, essencial ao exercício da cidadania.

As pesquisas com estudantes do ensino médio-técnico foram realizadas em convênio com o CEFET-RJ 

(Rio de Janeiro), enquanto as com instituições de ensino superior, além da UNIVIX, foram consolidadas 

através de convênios com a Faculdade Novo Milênio e Faculdade de Direito de Vitória (ambas sediadas 

em Vitória – ES).

Tais estudos propiciaram ao NEPA aprimorar a metodologia que desenvolveu para a avaliação da 

percepção ambiental e social de jovens (perfil de cidadania sócio-ambiental básico), propiciando a 

realização de pesquisas de maior envergadura.

Em apoio às atividades da Comissão Organizadora da Conferência Estadual Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente (2005, novembro), o NEPA estruturou uma pesquisa com alunos do ensino fundamental, de 

todas as escolas (públicas e privadas) do Estado do Espírito Santo que se candidataram, através de um 

processo de eleição nas escolas, a participar do evento estadual e, por conseqüência, poder fazer parte da 

delegação do estado que participaria da II Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, 

realizada em Brasília, em abril de 2006.
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A pesquisa foi realizada com todos os estudantes (609), eleitos em suas escolas (ensino fundamental, 

faixa entre 11 e 17 anos), de 67 municípios do estado, que participaram da Conferência Estadual Infanto-

Juvenil pelo Meio Ambiente (ES), distribuídos por escolas municipais (43,5%), estaduais (34,3%) e 

particulares (21,8%).

A análise dos dados obtidos permitiu compor o início da formação do banco de cidadania ambiental de 

estudantes do ensino fundamental, do Espírito Santo, consolidando a proposta maior do NEPA de criar 

um banco nacional de dados voltados à avaliação da percepção ambiental de jovens. .

Como decorrência das pesquisas realizadas, foi estruturada, através de convênio com o Ministério da 

Educação / MEC, adotando a mesma metodologia, durante a II Conferência Nacional Infanto-Juvenil, 

realizada em Brasília, abril de 2006 (dias 23 a 28), foi realizada a avaliação da percepção ambiental de 

delegados e delegadas de todos os estados da federação presentes ao evento. Neste caso a avaliação foi 

feita por amostragem junto a todas as delegações dos estados presentes ao evento (cerca de 600 

estudantes), permitindo a definição preliminar do perfil de cidadania ambiental nacional de estudantes do 

nível fundamental, admitido um erro para mais ou para menos de 5% e um intervalo de confiança de 

95%.

O objetivo de contar com tais bancos de dados está ligado à possibilidade de, a partir das não 

conformidades identificadas / quantificadas, sustentar o desenvolvimento de programas específicos de 

Educação Ambiental que visem corrigir tais lacunas do conhecimento ambiental, propiciar reformulação 

de programas em andamento, bem como assegurar informações de apoio aos educadores ambientais que 

atuam nesta área.

Através de convênios firmados pelo NEPA com o CEFET-RJ, atividade coordenada localmente pela 

Professora Regina Viegas, bem como com a Faculdade Novo Milênio, sob a supervisão do Professor 

Paulo Henrique Amaral e a Faculdade de Direito de Vitória (Professora Marcela Câmara) a pesquisa se 

estendeu também para alunos do ensino técnico e superior.

Neste momento o NEPA concluiu um convênio com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do 

Espírito Santo (FAES) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), no sentido de aplicar a 

metodologia em cerca de 10.000 jovens da zona rural do Estado do Espírito Santo.

Também foi concluído um convênio com escolas de ensino fundamental e médio da comunidade de Cacia

/ Aveiro (Portugal), com a implantação do programa de Percepção do Uso Racional de Água, coordenado 

localmente pelos professores São Monteiro Silva e Aristides Rodrigues (Rede Working Together - 

http: //users.prof2000.pt/wtcacia), o que levou o coordenador do NEPA a ser formalmente convidado pela

Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), a apresentar em Lisboa, durante a realização da
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XIV Jornadas Pedagógicas da ASPEA (janeiro de 2007), um workshop sobre a metodologia desenvolvida 

pelo núcleo, a professores e técnicos em educação presentes ao evento.

Como produto desta participação o NEPA coordenou um grupo de trabalho, envolvendo professores 

brasileiros e portugueses (estes participantes do workshop realizado em Portugal), que acabaram de 

concluir  uma pesquisa de percepção ambiental, tendo como base  dois diferentes focos de análise (uso 

racional da água e cidadania ambiental), envolvendo estudantes do ensino fundamental do Brasil e do 

básico de Portugal, pesquisa esta que foi preliminarmente apresentada durante a realização da XV 

Jornadas Pedagógicas da ASPEA, em Santarém, 2008, e formalmente apresentado e debatido durante as 

XVI Jornadas da ASPEA / Porto, em 2009. 

Em 2010, também nas Jornadas da ASPEA, concluindo o ciclo de estudos envolvendo estudantes 

brasileiros e portugueses, está prevista o estudo comparativo da percepção ambiental de estudantes de 

Brasil. e Portugal.  A pesquisa realizada no Brasil envolveu cerca de 3.000 estudantes brasileiros (dos 

estados de Mato Groso. São Paulo, Bahia e Espírito Santo).

Este ano o NEPA pretende realizar em Vitória – ES o “I Encontro Nacional de Percepção Ambiental 

como Instrumento de Gestão”, reunindo especialistas ligados à temática de diferentes estados brasileiros. 

A consulta preliminar já conduzida pelo NEPA demonstrou o interesse formal de participação e 

apresentação de trabalhos por 58 instituições das 108 contatadas..

No momento, neste caso em pesquisas direcionadas a análises da percepção ambiental da sociedade, em 

convênio com a Cia. Vale do Rio Doce (CVRD) está sendo desenvolvida a análise do perfil da cidadania 

ambiental dos visitantes do Parque Botânico da empresa (Projeto Vale Comunidade), localizado em 

Vitória – ES. Também com a Cia. Siderúrgica de Tubarão (CST), em apoio aos trabalhos realizados pela 

empresa Interação, está sendo concluído um estudo de análise do perfil de cidadania ambiental de 

professores e estudantes de um bairro (Cidade Continental) localizado no entorno da empresa.

O NEPA também concluiu uma pesquisa para o Ministério do Meio Ambiente (MMA) / Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA), com participantes (cerca de 300) do Programa 

Nacional de Formação de Gestores Ambientais, e voltará a aplicar pesquisa junto aos delegados e 

delegadas da III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, complementando / mantendo

o banco de dados iniciado com a pesquisa realizada na II CNIJMA. 

2 – AVALIAÇÃO DO PERFIL DE CIDADANIA AMBIENTAL DE ESTUDANTES RECEM 

FORMADOS -  PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO ENADE AMBIENTAL
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O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), criado pelo Ministério da Educação 

(MEC), tem por objetivo verificar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos 

previstos nas diretrizes curriculares dos diferentes cursos de graduação (ensino superior), suas habilidades

frente às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender 

temas externos ao âmbito específico de sua profissão, bem como de outras áreas do conhecimento.

Assim, os resultados do ENADE (antigo “Provão”) são referências que permitem a definição de ações 

voltadas à melhoria da qualidade dos cursos de graduação, quer pelas autoridades educacionais, quanto 

pelas próprias instituições de ensino.

Ao contrário do “Provão”, que avaliava anualmente todos (e apenas) os formandos (concluintes) de 

cursos universitários, o ENADE avalia apenas uma amostra de alunos (definida por sorteio), porém o faz 

para alunos iniciantes e concluintes de cursos superiores de instituições públicas e privadas.

A proposta que o Núcleo de Estudos em Percepção Ambiental / NEPA apresenta, tendo como base à 

filosofia adotada pelo ENADE, é da criação do “ENADE Ambiental”, este diretamente ligada à 

necessidade de conhecer, quando ingressam e apos formados, o perfil de cidadania ambiental de 

estudantes do ensino superior, para identificar, avaliar e atuar sobre as possíveis não conformidades do 

conhecimento ambiental identificadas;

Certamente tal processo não estará avaliando unicamente a eficácia da ação das instituições de ensino 

sobre seus alunos, mas sim todo o contexto a que eles estão submetidos (TV, jornais, revistas, ação das 

ONGs ambientalistas, etc), inclusive o conhecimento ambiental disponibilizados nos cursos.

A avaliação, como já está ocorrendo com cursos de Administração e Engenharia de duas instituições de 

ensino superior sediadas na Grande Vitória, tomou como base um questionário especialmente 

desenvolvido pelo NEPA, onde se procura quantificar o conhecimento ambiental básico (perfil de 

cidadania ambiental), frente a diferentes aspectos da temática ambiental, comparando-se os resultados 

obtidos de ingressantes e concluintes.

É importante destacar que a avaliação do conhecimento ambiental já está incorporada à avaliação do 

ENADE, porém o que se propõe é uma avaliação detalhada deste conhecimento, dado a importância 

crescente das demandas do mercado por profissionais preparados para atender as exigências ambientais 

das empresas, quer do ponto de vista de planejamento de suas atividades atuais e futuras, como o próprio 

processo de renovação de suas licenças ambientais junto aos órgãos normativos de controle ambiental, 

relações com partes interessadas, entre outras demandas.

A proposta inicial de criação do “ENADE Ambiental” (em caráter não compulsório), onde o NEPA já 

consolidou resultados em cursos de Engenharia e Administração, deve ser considerada como um ponto de
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referência para a futura ampliação do procedimento para outras instituições de ensino, de modo a 

assegurar a caracterização de um perfil nacional de ingressantes e concluintes de diferentes cursos de 

nível superior, possibilitando a formulação / reformulação dos projetos pedagógicos dos próprios cursos, 

adequando-os a necessidades de adequação de disfunções observadas no conhecimento dos diferentes 

aspectos da temática ambiental básica, imprescindíveis à formação de cada tipo de profissional 

(modalidades de graduação) que chega ao mercado de trabalho.

Os resultados das pesquisas realizadas pelo NEPA na linha da adoção do “ENADE Ambiental” mostram 

(e enfatizam) a importância deste novo e complementar instrumento de avaliação dos estudantes do 

ensino superior, envolvendo não apenas os aspectos ambientais, mas também os sociais.

O NEPA considera que se faz necessário um momento de reflexão em relação aos resultados efetivos 

advindos dos Programas de Educação Ambiental já implementados, bem como daqueles que venham a 

ser. Ou seja, atuar de forma contínua em duas frentes, oferecendo o conhecimento ambiental, mas, 

sobretudo, avaliando simultaneamente a eficácia das formas de disponibilizar esse conhecimento.

3. CONCLUSÃO

Os estudos já concluídos pelo NEPA, envolvendo os cursos de Administração e Engenharias de duas 

instituições de ensino da Região da Grande Vitória (ES), já permitem afirmar a importância da adoção do 

ENADE AMBIENTAL. Os interessados podem ter acesso às duas pesquisas através de solicitação para 

roosevelt@ebrnet.com.br 

Ficou evidenciado nos dois estudos – que na próxima etapa irá comparar alunos de cursos de Direito e 

Arquitetura – que há nítidas não conformidades no conhecimento ambiental dos concluintes dos cursos, 

em maior ou menor grau em relação a cada uma das duas instituições, onde se faz necessário à adoção de 

ações preventivas e corretivas que permitam aos formandos um perfil mais adequado de conhecimento 

ambiental frente às demandas do mercado de trabalho e, sobretudo, do contexto adverso já evidente 

decorrente da problemática das Mudanças Climáticas, com que a sociedade passa a conviver daqui por 

diante.

A proposta do ENADE AMBIENTAL foi conseqüência das várias pesquisas (certamente o maior banco de 

dados sobre o tema) desenvolvidas pelo NEPA desde 2003, onde progressivamente foi ficando evidente 

que há um falta de sintonia entre as ações voltadas a Educação Ambiental dos estudantes (níveis 

fundamental, médio, médio-técnico e superior) e o perfil de conhecimento ambiental / cidadania 

ambiental e social que os mesmos, em maior ou menor grau, demonstram nas pesquisas realizadas.
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A proposta do ENADE AMBIENTAL é, em essência, um instrumento preventivo voltado a diagnosticar o 

contexto relacionado à formação do conhecimento ambiental de concluintes de diferentes cursos, 

antecipando ações preventivas e definindo ações corretivas.

A pretensão do NEPA em propor a criação do ENADE AMBIENTAL é, através da abertura de seu banco 

de dados, estruturar uma discussão nacional ampla onde os educadores ambientais possam definir formas 

de atuação, através da adoção de um instrumento não compulsório, que cada instituição poderá adotar (de 

forma padronizada em todo o Brasil), se assim desejar, a seus alunos ingressantes e concluintes.
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ENSINO BÁSICO EM PORTUGAL 
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Resumo 

Em Janeiro de 2007 (Lisboa), durante a realização das XIV Jornadas Pedagógicas da Associação 

Portuguesa de Educação Ambiental / ASPEA, em um grupo de trabalho coordenado pelo Núcleo de 

Estudos em Percepção Ambiental / NEPA, da Faculdade Brasileira / UNIVIX, Vitória, Espírito Santo, 

Brasil, foi apresentada e aprovada uma proposta de pesquisa nos moldes daquela realizada no Brasil para 

a Coordenação Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação / MEC (2006). A pesquisa 

visava analisar a percepção ambiental de alunos do Ensino Básico, em Portugal. A pesquisa teve como 

foco aspectos ligados à "cidadania ambiental" e "uso racional da água", envolvendo preferencialmente 

alunos dos quinto e oitavo anos, uma vez que, entre outros objetivos, pretendia-se avaliar a evolução do 

nível de percepção ambiental entre os alunos dos dois segmentos amostrados. A pesquisa, desenvolvida 

com a coordenação do NEPA, envolveu 1034 alunos, de 10 escolas, distribuídas por 7 concelhos em 

Portugal e um em Moçambique, com a participação direta de 37 professoras(es) que aplicaram 

diretamente os instrumentos da pesquisa a seus alunos. Para um intervalo de confiança de 95%, os 

resultados da pesquisa sobre "cidadania ambiental" estão associados a um erro, para mais ou para menos, 

de 3,05%, enquanto a pesquisa sobre "uso racional da água" a um erro de 3,55%. Esta pesquisa pode ser 

considerada como pioneira em Portugal, sendo que seus resultados são de grande importância para o 

conhecimento de educadores e gestores públicos ligados à temática da Educação Ambiental. Este trabalho

é produto de síntese de um documento mais detalhado que poderá ser acessado por solicitação através do 

e-mail roosevelt@ebrnet.com.br.  
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Abstract

In January 2007 (Lisbon), during the 14th Pedagogic Meeting of the Portuguese Association of 

Environmental Education / ASPEA, in a workshop coordinated by the Group of Studies in Environmental

Perception / NEPA, of the Brazilian University UNIVIX, Vitória, Espírito Santo, Brazil, it was presented 

and accepted a proposal for a study like the one carried out in Brazil for the General Coordination of 

Environmental Education of the Ministry of Education MEC (2006). This study intended to analyse the 

environmental perception of the students of Basic School, in Portugal. This study was focussed on aspects

related to “environmental citizenship” and “rational use of water”, preferably involving students of the 5th 

and 8th grades since, amongst other objectives, the intention was to evaluate the evolution of the level of 

environmental perception between the students of both sampled grades. The study, developed with the 

coordination of NEPA, comprised 1034 students of 10 Schools from 7 municipalities in Portugal and 1 in 

Mozambique, with the direct participation of 37 teachers which applied the study tools directly to their 

students. For a tolerance level of 95%, the results of the study about “environmental citizenship” are 

associated to an error of plus or minus 3,05%, while the study about “rational use of water” to an error of 

3,55% .  This study can be considered pioneer in Portugal, as its results are very important for informing 

educators and public managers related to the field of Environmental Education.

 

1 – Introdução

Em Janeiro de 2007, durante as XIV Jornadas Pedagógicas da ASPEA (Lisboa), a convite da Associação 

Portuguesa de Educação Ambiental, o Núcleo de Estudos em Percepção Ambiental / NEPA, através de 

seu coordenador, Professor Roosevelt S. Fernandes, esteve presente ao evento, quando teve a 

oportunidade de coordenar um grupo de trabalho voltado à apresentação da metodologia desenvolvida 

pelo núcleo, a participantes presentes ao evento.

No grupo de trabalho, por consenso, foi aceita a proposta do NEPA de realizar, em Portugal, através da 

ação dos participantes do grupo, atividade coordenada localmente pela Professora Maria da Conceição 
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Monteiro Silva, com a coordenação do NEPA, uma pesquisa envolvendo estudantes de diferentes 

concelhos, voltada à avaliação da percepção ambiental de estudantes do Ensino Básico.

O processo foi possível através do pleno apoio da direção da ASPEA, assegurado por sua presidente, 

Professora Fátima Matos Almeida, bem como da firme participação dos autores, que asseguraram a 

aplicação dos questionários, diretamente ou através de outros professores.

Idêntica pesquisa foi realizada no Brasil, simultaneamente com aquela realizada em Portugal, usando os 

mesmos instrumentos, coordenada localmente pelo Professor Roosevelt S. Fernandes.

2 – Metodologia adotada na pesquisa

Foram aplicados dois questionários aos estudantes, um com foco na avaliação da percepção ambiental 

(55 questionamentos, sendo 15 deles abertos) e outro voltado a aspectos ligados ao uso racional da água 

(30 questionamentos, sendo 4 em aberto).

3 – Bases da amostra definida para a pesquisa

3.1 - Escolas envolvidas

 Escola Básica 2,3 Dr. António de Sousa Agostinho / Almancil

 Escola Básica 2,3 de Cacia / Aveiro      

 Escola Básica 2,3 Dr. Joaquim Magalhães / Faro

 Escola Básica 2,3 do Sabugal / Guarda

 Escola Básica 2,3 Eng. Duarte Pacheco / Loulé    

 Escola Portuguesa de Moçambique / Maputo

 Escola Profissional do Alto Minho Interior / Delegação de Monção

 Escola Básica 2,3 Pedro Eanes Lobato – Amora / Seixal

 Colégio Internacional de Vilamoura / Vilamoura

 Escola Básica 2,3 de S. Pedro do Sul / Viseu

3.2 – Seleção dos alunos.

Os alunos envolvidos na pesquisa foram, preferencialmente, do quinto e oitavo anos (Ensino 

Fundamental, Brasil), respectivamente do segundo e terceiro ciclos do Ensino Básico (Portugal).

3.3 – Critério adotado para seleção dos períodos dos alunos. 

Tendo como base a proposta do NEPA de criação do ENADE Ambiental, privilegiaram-se as turmas de 

quinto e oitavo anos, por ser o ano ingressante e ano concluinte do Ensino Fundamental no Brasil, o que 
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permitiu, além de analisar os resultados globais, ter-se, também, uma base de comparação do nível de 

percepção ambiental entre os dois grupos do Ensino Básico em Portugal.

3.4 – Estimativa de erro associado aos resultados.

Segundo Triola (1), o tamanho da amostra para estimar a proporção populacional é dado por:

 pP
E

z
n 






 1..

2

2/

Onde:

n  = tamanho da amostra;

P = estimativa máxima, em percentual, para a verdadeira proporção populacional;

2
za  = intervalo de confiança; e

E = erro máximo em estimar a verdadeira proporção populacional (em percentual).

Nota-se que o tamanho da amostra é, também, função da proporção populacional, que é desconhecida. 

Para resolver esse problema utiliza-se o valor de P  que torna a função ( ) ( ). 1f P P P= -  máxima, que é

0,5P = . 

Para a pesquisa “Cidadania Ambiental”, considerou-se um nível de confiança de 95% e uma margem de 

erro de 3,05% para mais ou para menos, fornecendo assim, um tamanho de amostra de 1034 alunos.

  10345,01.5,0.
0305,0

96,1
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n

Para a pesquisa “Uso Racional da Água”, considerou-se um nível de confiança de 95% e uma margem de 

erro de 3,55% para mais ou para menos, fornecendo assim, um tamanho de amostra de 762 alunos.
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4 – Resultados da pesquisa

4.1 – Resultados da pesquisa sobre percepção ambiental

4.1.1 – Perfil da amostra

A amostra foi composta de 1034 questionários (quinto ao oitavo anos), sendo que 51,2% foram de alunos 

do quinto e 46,9% do oitavo, com leve predominância do sexo masculino 51,0% e com idades entre 9 e 

18 anos.

4.1.2 – Análise dos resultados

 Desenvolvimento de atividades ligadas ao Meio Ambiente em sala de aula

Observa-se que 56,7% indicaram a opção “frequentemente”, seguido de 26,0% para a opção “raramente”.

Merece destaque os 15,8% que não souberam informar.

Em relação à opção “frequentemente”, observa-se uma predominância das respostas do quinto ano 

(53,1%) em relação às do oitavo. Do grupo que optou pela opção “não sei informar”, 69,3% eram do 

quinto ano. 
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 Eventos, atividades ou programas realizados envolvendo assuntos ligados à temática 

ambiental

Predomina a opção “não” (68,6%).

Dos que escolheram a opção “sim”, 67,3% eram do quinto ano.  

 Meio ambiente e formação profissional

Domina (61,8%) a opção “as informações são importantes”. Merecem destaque as opções “não tenho 

opinião” (20,0%) e os 5% dados a cada uma das opções “as informações não são importantes” e “minhas 

futuras atividades não terão ligação com Meio Ambiente”.

 Como abordar os temas ambientais nas escolas

Ao invés da expectativa de predominância da opção pela proposta da “interdisciplinaridade” (17,8%), a 

opção dominante foi a “adoção de uma disciplina específica” (51,4%). Destaque para as opções “temas 

específicos escolhidos pelos alunos e professores (11,3%) e os 14,6% que “admitiram não ter opinião 

sobre o assunto”. 

A adoção da opção “uma única disciplina” foi maior no quinto ano (58,7%) que no oitavo. O processo se 

inverte para a opção “presente em todas as disciplinas”, predominando as respostas do oitavo ano 

(59,2%).  

 Envolvimento das comunidades do entorno das escolas

Fica claro (68,2%) o desejo dos alunos de ver as discussões em sala de aula serem levadas para as 

comunidades do entorno das escolas. 

 Proximidade com Organizações Não Governamentais com finalidades ambientais

Visível o distanciamento ONGs / escolas / alunos (90,3%).

Apesar do distanciamento observado em relação às ONGs ambientalistas, 44,5% acreditam no trabalho 

desenvolvido por elas.

 Acesso a sites ligados à temática ambiental

Merece reflexão o fato de que 81,1% dos alunos admitirem o não acesso a sites ligados à temática 

ambiental.

Para o grupo que admite acessar tais sites, observa-se a predominância das respostas do quinto ano 

(67,6%). 

 Necessidade de mais legislações ligadas à proteção do Meio Ambiente
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Predomina a opção “criação de mais leis” (37,9%), possivelmente dado o fato dos alunos (situação 

nem sempre correta) imaginarem que a “melhor” proteção do meio ambiente implica, 

necessariamente, na criação de “novas” leis. Em seguida prevaleceu a opção “aplicar as existentes e 

criar novas” (25,5%).

 

 Participação do aluno, junto à comunidade, em atividade(s) ligada(s) ao Meio Ambiente

Previsível o percentual acumulado dado às opções “não” e “não, mas gostaria” (93,3%), porém 

merece destaque, em separado, a opção “não, mas gostaria” (39,7%), uma vez que enfatiza o grau de 

motivação dos alunos em se verem envolvidos em atividades junto às comunidades, tendência que 

deveria ser bem explorada, em sala de aula, pelos professores.

Para as opções “não, mas gostaria” (61,0%) e “sim” (76,4%), as respostas do quinto ano superam as 

do oitavo. Em relação à opção “não”, o processo se inverte (57,6%). 

 

 Conhecimento da sigla do órgão que se dedica aos assuntos do Meio Ambiente em Portugal

Destaque ao significativo número de alunos (69,1%) que admite desconhecer a sigla “IA” (Instituto 

do Ambiente). Apenas 11,1% conseguiram identificar a sigla, associando-a “um órgão que trata de 

questões relativas ao Meio Ambiente”.

 Avaliação da atuação do Poder Público / Administração Central, Regionais e Locais nos 

assuntos ligados ao Meio Ambiente

A avaliação dos alunos, quanto à ação do Poder Público, não foi percebida como positiva; 

prevaleceram às opções “parcialmente” (41,3%) e “não” (39,1%).

A opção “parcialmente” predomina nas respostas do oitavo ano (53,9%). 

 Relação entre nível de poluição e a saúde da população

Prevalece a opção “apenas para alguns casos de poluição” (35,4%), seguida de “sim, em todos os casos” 

(24,8%).

Não há diferença significativa entre o quinto e oitavo anos para as opções “não” e “em alguns casos”. Em 

relação à opção “não sei”, observa-se a predominância das respostas do quinto ano (57,8%). 

 Avaliação de diferentes formas de acesso a informações ligadas ao Meio Ambiente
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A partir das perguntas formuladas aos alunos, condensadas em uma única tabela abaixo, pode-se conhecer

o grau de prioridade com que os alunos buscam informações ligadas aos temas ambientais.

Destes resultados podemos inferir: 

 A importância dada à opção “Internet”, apesar dos alunos informarem que não acessam com 

freqüência os sites ligados ao Meio Ambiente

 A baixa indicação da opção “publicações das ONGs”, fato que confere com o distanciamento 

observado entre os alunos e as ONGs, apesar deles assegurarem um significativo índice de 

credibilidade ao trabalho desenvolvido pelas mesmas,

 Apesar de 52,7% admitirem que não costumam ler jornal, 25,6% consideram o veículo como 

fonte de informação 

 A importância do rádio como agente de veiculação de informações

 O baixo nível de percepção dos alunos em relação às “igrejas” como fonte de informações  

Apenas para as opções “contato com funcionários”, “material das empresas” e “material das ONGs”, 

há predominância das respostas do oitavo ano em relação às do quinto. Para as opções “jornal”, 

“TV”, “Internet” e “material das associações comunitárias”, o processo se inverte. Em relação às 

opções “rádio”, “pessoas não ligadas às empresas” e “igrejas”, não há diferença significativa entre as 

respostas do quinto e do oitavo anos. 

 Avaliação da mídia no trato de assuntos ligados à temática ambiental

Observou-se um equilíbrio entre as opções “sim” (52,3%) e “não” 45,5%. 
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Para a opção “sim”, as respostas do quinto ano superam (54,3%) as do oitavo. 

 Associação de palavras (primeira que vem a cabeça) ao ouvir o termo “indústria”

A percepção dos alunos está expressa na tabela a seguir, que individualiza o nível de associação de 

diferentes palavras em relação ao termo “indústria”.

Este contexto evidencia uma percepção mais ampla dos alunos em relação aos múltiplos aspectos 

relacionados às atividades das indústrias, que não, apenas o foco ambiental (“poluição”).

Em relação às opções “desenvolvimento”, “lucro” e “poluição”, não há diferença significativa entre 

as respostas do quinto e do oitavo anos. Apenas para as opções “emprego” e “Responsabilidade 

Social”, prevalecem ás respostas do quinto ano em relação às do oitavo. 

 Critérios que orientam o processo de compra de um produto

Da tabela abaixo, pode-se inferir os critérios que norteiam as compras, segundo a percepção dos 

alunos.

Merece destaque o valor dado pelos alunos a opção “preocupação com os aspectos ligados ao Meio 

Ambiente” (29,5%).
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A opção “qualidade” (58,2%) predomina nas respostas do oitavo ano. O processo se inverte nas 

opções “tipo de embalagem” (67,1%) e “preocupação ambiental” (66,6%). Para a opção “marca” não

há diferença significativa entre as respostas do quinto e do oitavo anos. 

 Avaliação da qualidade (visão sócio-ambiental) de vida da região onde o aluno reside

Dominam as opções “boa” (32,5%) e “regular” (31,4%). 

Merece reflexão o fato de 14,9% dos alunos indicarem a opção “não ter resposta ao questionamento”.

Em relação às opções “boa” e “não sei”, prevalecem às respostas do quinto ano. Para a opção 

“regular” o processo se inverte. 

   Identificação, no dia-a-dia do aluno, de possíveis ações voltadas à proteção do Meio 

Ambiente

Merece reflexão o resultado da opção “não” (58,6%).

Destaque para a opção “não consegui convencer os outros” (25,2%), relacionadas às ações que os 

alunos efetivamente desejaram implementar, mas não tiveram apoio.

Não há diferença significativa entre as respostas do quinto e oitavo anos em relação às opções “não” 

e “sim”. A opção “sim, mas ainda não consegui convencer os outros” mostra dominância nas 

respostas do quinto ano. 

 Interesse dos alunos por assuntos ligados ao Meio Ambiente

Merece reflexão a proximidade entre as opções “sim” (48,1%) e “às vezes” (39,7%)

Merecem destaque os 7,0% dados a opção “não” e os 3,7% para a opção “apenas por alguns 

assuntos”.

A opção “sim” predomina  nas respostas do quinto ano. A opção “às vezes” nas respostas do oitavo 

ano. 

 Abordagem dos temas ambientais no âmbito da família

Prevalece “poucas vezes” (44,3%).

Estes resultados devem levar os professores a estruturar ações concretas que estimulem a interação 

escola / família / comunidade, uma vez que os próprios alunos já se mostram sensíveis a tal 

encaminhamento.
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A opção “quase sempre” predomina nas respostas do quinto ano. Em relação à opção “poucas vezes” 

o processo se inverte. 

 Avaliação da percepção individual do aluno quanto a efeitos causados ao Meio Ambiente 

no dia-a-dia

Prevalecem as opções “não sei” (43,0%) e “não” (30,4%), contexto que caracteriza a necessidade de 

uma reflexão por parte dos professores.

 

 Avaliação de diferentes tipos de agressões ao Meio Ambiente observadas na região onde 

reside o aluno

Excluída a opção “Poluição visual” (classificada como “incomoda” para 34,3% dos alunos), todas as 

outras foram enquadradas na categoria “incomoda muito”, conforme explicitado na tabela abaixo.

     Da análise comparativa das respostas do quinto e oitavo anos (impactos mais significativos), têm-se: o 

quinto e oitavo anos concordam na avaliação dos aspectos “poluição do ar”, “lixo não acondicionado” 

92



                                                                                                            
IMAGINAR nº 52

Revista da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, Janeiro de 2010

“esgoto não tratado” e “uso abusivo de agrotóxicos”, sendo que discordam em relação à “poluição das 

águas”, “poluição sonora”, “poluição visual” e “desmatamento” (em todos estes casos de não 

concordância, a avaliação do quinto ano sempre foi mais crítica que a do oitavo)

.

 Ações indicadas pelos alunos para resolver problemas ambientais

Os resultados dos questionamentos aplicados aos alunos  são sintetizados abaixo:

Destaque para as opções “não faria nada” (21,0%) e “contato com um órgão de controle ambiental”, 

esta com apenas 5,2%. 

Apenas para as opções “abaixo assinado” (60,8%), “manifestação de rua” (53,9%) e “consulta a um 

órgão ambiental” (55,6%), as respostas do oitavo ano superam as do quinto. Para as demais 

prevalecem às respostas do quinto ano em relação as do oitavo: “ajuda do professor” (60,3%), 

“participação em Audiência Pública” (60,5%), “contato com a mídia” (60,6%), “reunião na 

comunidade” (58,8%), “filiação a um partido político” (59,5%) e “filiação a uma ONG” (55,8%). 

Prevalecem no segmento masculino às opções “não faria nada” (64,8%), “ajuda de um político” 

(63,8%) e “contato com órgão ambiental” (58,5%).

 Problemas ambientais do Planeta Terra que o aluno teria interesse em ter maiores 

informações

Sintetizando os resultados, tem-se:
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Estes resultados são do interesse dos educadores ambientais em Portugal, pois explicitam, de forma 

espontânea e quantitativa, o grau de interesse dos alunos pelos diferentes problemas ambientais que 

afetam o planeta.  

 Os alunos do oitavo ano superaram os do quinto na escolha dos seguintes problemas: “Efeito El 

Nino”, “Consumo de energia” e “Poluição do ar”.
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Não se observa diferença significativa entre as escolhas do quinto e oitavo anos no que diz respeito a 

“Poluição das águas”.

Em maior número que os alunos do oitavo ano, os do quinto mostraram interesse pelos seguintes 

problemas: “Poluição do solo”, “Desperdício de recursos naturais”, “Perda de biodiversidade”, 

“Emissão de gases pelas indústrias”, “Sobre exploração dos recursos marinhos”, “Escassez de água”, 

“Poluição dos mares”, “Exploração dos aqüíferos hídricos”, “Aumento da população”, “Redução da 

camada de Ozônio”, “Emissão de gases pelos veículos”, “Aumento do nível dos oceanos”, 

“Degradação das zonas costeiras” e “Mudanças climáticas”. 

 

 Priorizando responsabilidades por efeitos em relação ao Meio Ambiente

O grau de prioridade apresentado pelos alunos para os diferentes segmentos econômicos é 

apresentado a seguir:

Primeiro – Governo

Segundo – Pecuária

Terceiro – Comércio

Quarto – Indústria

Quinto – Agricultura

Sexto – População

 Como o Poder Público / Administração Central, Regionais e Locais  

resolve seus problemas ambientais

Predomina a opção “investe, mas causa poluição” (25,0%).

Em seguida tem-se “investe e cumpre a legislação” (21,4%) – avaliação melhor do que a dada às 

indústrias – e a opção “não investe e não cumpre a legislação” (13,1%), também avaliação mais 

favorável do que aquela dada a indústria. 

Para o quinto ano prevalece “investe e cumpre a legislação” (65,2%).

Para o oitavo temos: “investe, mas causam poluição” (53,9%) e “não investe e não cumpre a 

legislação” (54,1%).
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 Correlação entre “desenvolvimento” e “geração de impactos ambientais”

Predomina a opção “sim” (54,2%).

Merece reflexão as opções “não, pois os impactos ambientais são o preço a ser pago pela sociedade” 

(20,9%), “não, pois os impactos ambientais são inerentes ao desenvolvimento” (12,1%) e 

“desenvolvimento não tem ligação com problemas ambientais” (7,9%).

Prevalece para o quinto ano a opção “sim” (56,8%).

Para o oitavo a opção “preço a ser pago” (57,4%).

 Proposta de aceitação de um pouco de poluição na região onde mora o aluno em troca de 

um maior nível de empregos

Esta pergunta permite, através dos 66,2% dados a opção “não”, aos educadores ambientais perceber 

que há razões, que não apenas as ambientais, que influenciam o grau de percepção dos alunos.

 Adoção da coleta seletiva / recolha selectiva dos resíduos sólidos urbanos

A coleta seletiva não aparece como uma opção de rotina para os alunos pesquisados, havendo uma 

nítida tendência de abandono (47.7%) em relação à prática anteriormente adotada, outro aspecto para 

reflexão por parte dos educadores ambientais.  A opção “não” teve 41,2%, enquanto a “sim”, apenas 

8,4%.

A opção “não” predomina no oitavo ano (54,5%).

A opção “no passado já adotamos a coleta seletiva”, predomina no quinto (57,0%)

 Destinação final de pilhas e lâmpadas fluorescentes usadas

A opção “junto com o lixo doméstico / contendor de lixo doméstico” recebeu 36,5%.
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A opção “no lixo doméstico” predomina no oitavo ano (58,9%).

As opções “em locais próprios” (59,6%) e “devolvo as lojas onde as comprei” (57,6%), predominam 

no quinto ano.

 Sabe o que é a Agenda 21

Predominou a opção “não sei o que é” (54,2%).

Destaque para o grupo que admite “não saber o que é, mas gostaria de saber” (24,2%) e “não sei o 

que é, mas já ouvi falar” (12,4%).

Para o quinto ano prevalecem às opções “já ouvi falar” (53,1%) e “sei o que é” (58,7%).

 Causas do Aquecimento Global

Boa percepção demonstrada pelos alunos em relação às causas do Aquecimento Global, indicando a 

opção “excesso de gases com efeito estufa na atmosfera” (59,8%). Vale ressaltar que 12,1% 

admitiram “não saber o que é Efeito Estufa”

Para o quinto ano predomina a opção “não sei o que é aquecimento global” (66,4%).

Para o oitavo tem-se “excesso de gases com efeito estufa” (56,8%).

 Ações propostas para amenizar o Aquecimento Global

Sem entrar no mérito das respostas dadas pelos alunos – análise que foi conduzida pelos professores 

frente às realidades locais – observa-se a predominância do grupo que indicou soluções para o 

questionamento (52,7%0, apesar de ser um percentual abaixo da expectativa.

4.2 – Resultados da pesquisa sobre uso racional da água
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4.2.1 – Perfil da amostra

A amostra foi composta de 762 questionários, sendo que 54,6% foram de alunos do quinto e 43,4% do 

oitavo, com predominância do sexo feminino (49,4%), com idades entre 9 e 18 anos.

4.2.2 – Análise dos resultados

Entre os questionamentos mais representativos:

 Identificação do setor econômico que mais consome água

Os resultados evidenciam que não há, por parte dos alunos, um conhecimento do real consumo de água 

dos vários setores econômicos. Domina a opção “água para o abastecimento público” (53,4%), seguido 

(opção correta) pela “agricultura” (22,7%).

A escolha da opção correta foi maior no grupo do quinto ano do que no oitavo.

 Disponibilidade de água doce (própria para consumo humano) no mundo

A opção correta (cerca de 3%) foi a de maior incidência (25,0%), porém o nível de ocorrência observado 

está abaixo da expectativa. A opção “50% ou mais” foi indicada por 30,6% dos entrevistados. 

 Estimativa de previsão de escassez de água na região onde reside o aluno

Observas-se que as opções que dominaram foram “entre 20 e 30 anos” (29,1%) e “entre 30 e 50 anos” 

(24,4%), seguido de “entre 50 e 70 anos” (16,2%) e “mais de 70 anos” (14,0%), o que configura uma 

percepção de longo prazo para a situação de escassez de água nas regiões onde moram os alunos.

A análise adequada desta questão – análise caso a caso – foi conduzida pelos professores que aplicaram 

os questionários, debatendo com seus alunos os dados específicos de previsão de escassez de água, de 

suas regiões.

Para a opção “50 a 70 anos”, observou-se a predominância do quinto ano. 
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Para a opção “mais de 70 anos”, também.

 Quando ficar configurado o quadro de escassez, de onde a comunidade poderá obter água 

para suas necessidades adicionais 

Sem levar em conta as respostas dadas pelos alunos, contexto que foi analisado pelos professores e seus 

alunos (realidade de cada região), observa-se um significativo nível de escolha pela opção “conheço a(s) 

a(s) fonte(s) alternativa(s) de água da região” (80,1%).

Em relação aos que não responderam a questão, foi maior neste grupo a incidência de alunos do quinto 

ano (55,3%) em relação ao oitavo.

 Água consumida durante o ato de escovar os dentes

A aderência a estimativa correta (5 minutos / 80 litros) foi observada para 4,9% do grupo.

Percebe-se que a maioria do grupo (88,%) escolheu opções com valores entre 20 e 40 litros, inferiores a 

estimativa correta, situação que se caracteriza em outras questões formuladas.

Em relação à estimativa correta (80 litros) observa-se a predominância do quinto ano.

 Água consumida em um banho de 15 minutos

Observa-se que apenas 8,5% dos alunos indicaram a estimativa correta (15 minutos / 200 litros).

Outra vez a maioria indicou valores abaixo de 200 litros, inferiores a estimativa correta, seguindo o 

mesmo padrão já explicitado. 

Outra vez prevaleceu à escolha pela opção correta pelos alunos do quinto ano
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 Quantidade média diária de água necessária para atender as necessidades básicas de uma 

pessoa

Indicaram a estimativa correta de cerca de 100 litros, apenas 28,5% dos alunos. Um grupo de 30,3% 

indicou a opção “cerca de 50 litros”.

 Água desperdiçada, por dia, por uma torneira gotejando

Tendo em conta a estimativa correta (46 litros / dia = 1.400 litros / mês), observa-se a aderência de 17,9%

dos alunos.

Persiste o perfil observado nos questionamentos anteriores, onde a maioria fez a opção (79,9%) por 

valores inferiores à estimativa correta.

Mais uma vez, frente à estimativa correta, as respostas do quinto ano (64,0%) prevalecem. 

 Qual o percentual de água perdido através das redes de abastecimento público

Apesar das perdas em Portugal serem da ordem de 40%, apenas 18,9% dos alunos optaram por este valor.

Também como nos casos anteriores, a maioria (40,0%) optou por valores inferiores a 40%.

Este perfil de comportamento, pelo menos em relação à amostra analisada, pode levar a inferir que, 

predominantemente, os alunos tenderam a estimar valores sempre inferiores aos reais, fato que é uma 

característica a ser levada em consideração pelos educadores ambientais, dedicados a estruturação de 

campanhas de conscientização da sociedade.

Se a tendência das respostas dos alunos é por estimativas inferiores às reais, podem deduzir 

(incorretamente) que suas contribuições individuais podem ser consideradas como “contribuições não 

significativas”, fazendo com que abandonem, sob este argumento, a adoção das práticas individuais de 

utilização racional da água.

Para as opções “40%” e “mais de 40%”, a diferença entre as respostas dos alunos do quinto ano foram, 

superiores as do oitavo.
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 Aceitação por parte da comunidade pela adoção de um programa (espontâneo) de uso 

racional de água

Predomina a opção “a comunidade analisaria a possibilidade de participação” (44,5%), fato que 

demonstra a não total convicção dos entrevistados quanto à aceitação, pelas comunidades, da implantação

de um programa de uso racional da água. 

Apenas para as opções “parcialmente” e “não vejo necessidade de um programa”, as respostas do quinto 

ano superaram as do oitavo.

 Segmentos econômicos que deveriam ser isentas do pagamento pelo uso da água

Dentre as opções colocadas a apreciação dos alunos, tem-se:

Esta tabela permite aos educadores ambientais portugueses o conhecimento do nível de percepção dos 

alunos em relação a este importante aspecto da política de recursos hídricos.  

Este mesmo tipo de pesquisa deveria ser desenvolvido com a sociedade como um todo, sendo que nas 

comunidades no entorno das escolas poderia ser conduzida pelos próprios professores e alunos 

(aprimoramento da interação escola / comunidade).   

No caso da opção “abastecimento público”, as respostas favoráveis do quinto ano superam as do oitavo.

Para a “isenção para agricultura” há um predomínio (53,7%) das respostas do quinto ano.

Para a “isenção para pecuária”, observa-se também o predomínio (56,3) do quinto ano.

Quanto à “isenção para a indústria”, também predomina (59,0%) o quinto ano.  
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 Avaliação da atuação do Poder Público / Administração Central, Regionais e Locais no 

trato das questões ligadas ao uso racional da água

Há uma tendência de pessimismo na avaliação dos alunos, predominando as opções “não está tratando 

adequadamente do assunto” (25,6%) e “está tratando precariamente o assunto” (21,3%).

Apenas 10,4% admitem que o “assunto está sendo bem tratado” e 15,2% indicam a opção “tratamento 

razoável”

Para as outras opções – “está tratando bem” (69,1%), “tratamento razoável” (62,7%) e “não sei informar” 

(55,9%) – as respostas do quinto ano superaram as do oitavo.

 Tratamento dado, nas escolas, as questões ligadas ao uso racional da água

Também como no caso da avaliação do Poder Público, neste caso, em grau mais reduzido, os alunos 

mostram pessimismo nas suas respostas.

As opções predominantes foram “assunto é tratado apenas em poucas escolas” (26,3%) e “tratada 

adequadamente por muitas escolas” (23,6%).

Apenas 14,4% admitem que o “assunto vem sendo tratado adequadamente por todas as escolas”, havendo

um grupo de 6,4% que explicita “haver falta de determinação política do Governo no trato do assunto”.

Apenas para as opções “tratamento adequado” (71,4%), “por muitas escolas” (56,3%), “falta 

determinação política do Governo” (58,0%) e “não sei informar” (56,1%), as respostas do quinto ano 

superam as do oitavo.

5 – Conclusões    

5.1 – Perfil de Cidadania Ambiental

 Bom nível de percepção
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A percepção dos alunos foi muito boa no que concerne a avaliação dos aspectos ligados a freqüência com 

que os assuntos ligados ao Meio Ambiente são tratados em sala de aula (frequentemente – 56,7%), 

importância do Meio Ambiente na formação profissional (importante – 61,6%), bem como quanto à 

definição do melhor momento para introduzir, nas escolas, os assuntos de Meio Ambiente (pré-escola – 

34,2% e da pré-escola ao ensino superior – 15,5%)

Enfatizaram a necessidade de incorporar as ações desenvolvidas nas escolas às comunidades do seu 

entorno (sim – 68,2%), responsabilidade por cuidar do Meio Ambiente (todos – 59,9%), explicitaram 

interesse por assuntos ligados ao Meio Ambiente (sim – 48,1%, apesar de 39,7% optarem por “às vezes), 

demonstrando interesse por assuntos como “pobreza” (19,8%) e “crescimento da população” (12,7%).

Quanto à destinação de pilhas e lâmpadas fluorescentes usadas (em locais próprios – 59,7%), causas do 

Aquecimento Global (excesso de gases estufa – 59,8%, apesar de 12,1% admitirem não conhecer o que é 

Aquecimento Global), efeitos do Aquecimento Global (ondas de calor – 66,3%, degelo dos pólos – 32,4%

e aumento da temperatura – 22,8%), bem como em relação a sugerir ações voltadas a amenizar o 

Aquecimento Global (52,7% dos alunos apresentaram propostas).

Boa percepção em identificar que mês se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente (junho – 49,1%), 

avaliação da ação da mídia no trato dos temas ambientais (boa atuação – 52,3%), associação de palavras 

ao termo “indústria” (apesar de prevalecer “poluição” – 56,8% - observou-se 28,6% para o termo 

“desenvolvimento”, 26,9% para emprego 20,1% para “lucro” e 15,2% para “Responsabilidade Social), 

avaliação da qualidade de vida na região onde vivem (boa – 32,5%, e regular – 31,4%, apesar de 14,9% 

admitirem não saber opinar), na definição de critérios adotados no momento das compras (qualidade – 

55,3%, preço – 51,7%, apesar de o critério preocupação ambiental ser de apenas 29,5%).

O mesmo ocorreu na identificação dos maiores incômodos ambientais (esgoto não tratado – 52,6%, lixo 

não acondicionado – 45,3% e poluição do ar – 42,5%), na explicitação de assuntos que tem maior 

interesse em ampliar seus conhecimentos (Efeito El Nino – 37,2%, exploração de aqüíferos – 30,9% e 

Engenharia Genética – 25,5%), na definição dos segmentos que mais impactam o Meio Ambiente 

(Governo, seguido de Pecuária e Comércio), indicaram que confiam no trabalho desenvolvido pelas 

ONGs ambientalistas (sim – 44,5%, apesar de 40,1% admitirem não ter opinião), aceitação de um pouco 

de poluição em troca de aumento de empregos (não – 66,2%) e na identificação de formas de acessar 

informações ligadas ao Meio Ambiente (TV – 56,3%, Internet – 53,9%, jornal – 25,6% e rádio – 12,0%).

 Baixo nível de percepção

A percepção foi baixa em relação a aspectos como participação em eventos e programas ligados ao Meio 

Ambiente (não – 68,6%), acesso a sites ligados às temáticas ambientais (não – 81,1%), leitura de jornal 

(não – 52,7%), participação em atividades junto à comunidade (não – 53,8%, apesar de 39,7% afirmarem 

que não, mas gostariam de participar).

Mostraram dificuldades na identificação da sigla “IA” (desconhecem – 69,1%), na identificação de ações 

ligadas ao Meio Ambiente (não – 58,6%), trato das temáticas ambientais no âmbito da família (pouca 
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vezes – 44,3%), bem como se no dia-a-dia interferem com o Meio Ambiente (não sei – 43,0% e não – 

30,4%).

Idem para iniciativas para resolver um problema ambiental (não faria nada – 21,0%, apesar de também 

indicarem contato com a mídia – 21,4% - e elaboração de um abaixo assinado – 20,5%), adoção da Coleta

Seletiva (não adotam – 41,2% e já adotaram no passado – 47,7%).

Explicitaram que os assuntos ligados ao Meio Ambiente deveriam ser tratados em uma única disciplina 

(sim – 51,4%), se conhecem alguma ONG ambientalistas (não – 90,3%), tem ou teve algum 

envolvimento com uma ONG ambientalista (não – 52,0%, apesar de 41,6% admitirem que gostariam de 

ter), na análise do nível de atuação das associações comunitárias (às vezes – 37,9%) e no conhecimento 

da Agenda 21 (não sei o que é – 54,2%).   

 Limites da percepção ambiental dos entrevistados 

Alguns questionamentos foram apresentados aos alunos, mesmo sabendo que eles não são abordados 

como rotina em sala de aula, exatamente para poder conhecer os limites da percepção ambiental do grupo.

As respostas dadas a estes questionamentos foram: necessidade da criação de mais leis voltadas ao Meio 

Ambiente (sim – 37,9%), participação em Audiência Pública voltada a discussão de tema ambiental 

(participaram – 15,5%), avaliação da atuação do Poder Público (parcialmente – 41,3% e não – 39,1%), da

finalidade do processo de licenciamento ambiental (fiscalização de atividades que afetam o Meio 

Ambiente – 14,8%), relação entre saúde e níveis de poluição (há efeito apenas em alguns casos – 35,4%, 

sendo que 26,0% não opinaram).

Explicitaram o apoio das empresas as iniciativas ligadas ao Meio Ambiente (às vezes apóiam – 57,6%), 

como as empresas resolvem seus problemas ambientais (investem, mas poluem – 26,0%, sendo que 

21,3% não opinaram), idêntica avaliação em relação ao Poder Público (investem e poluem – 25,0%, com 

22,1% que não opinaram), correlação entre “desenvolvimento” e “geração de impactos ambientais” (pode

haver desenvolvimento sem impactos ambientais – 54,2%, apesar de 20,9% aceitarem que os impactos 

são um preço a pagar pelo desenvolvimento, que impactos são inerentes ao desenvolvimento – 12,1%, 

enquanto 7,9% admitem que não há relação entre desenvolvimento e impactos ambientais). 

 Analisaram a credibilidade das informações divulgadas pelas empresas (elas não são completas – 18,9%, 

sendo que 34,5% não opinaram), onde deveriam ser alocados os recursos decorrentes da adoção de um 

programa de Coleta Seletiva (concelho onde foi desenvolvido o programa – 42,9%, sendo que 21,3% não 

opinaram.

Analisaram qual o papel do Ministério Público no trato das questões ambientais - também atua no Meio 

Ambiente (32,0%), sendo que outros 32,0% admitiram não saber o que é o Ministério Público - e na 

avaliação da importância do processo de Certificação Ambiental - ação de pouca importância (15,6%), 

sendo que 38,5% admitiram não saber o que é Certificação Ambiental. 

5.2 – Perfil de Uso Racional da Água

 Bom nível de percepção

104



                                                                                                            
IMAGINAR nº 52

Revista da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, Janeiro de 2010

Destacamos: que país detém o maior volume de água potável (Brasil – 53,0%), qual a percentagem de 

água própria para consumo humano disponível no planeta (menos de 5% - 25,0%), quando houver 

escassez de água em seu concelho, quais são as possíveis fontes alternativas (responderam – 78,0%).

Explicitaram confiança na qualidade da água recebida da rede de abastecimento (“sim” – 49,5% enquanto

38,5% “às vezes terem dúvidas”), confiança na qualidade da água de poço (às vezes tenho dúvidas 

(37,5%), enquanto 31,2% admitem que não confiam), e na explicitação dos segmentos econômicos que 

deveriam ser isentos do pagamento pelo uso da água (nenhum, mas uns mais que outros – 26,3%, seguido

de todos deveriam pagar indistintamente – 23,6%). 

 Baixo nível de percepção

Destacamos: setor que mais consome água (abastecimento público – 53,4%), água necessária para o ato 

de escovar os dentes (menos de 20 litros – 65,6%), água para uma ducha de 15 minutos (50 litros – 

40,2%), mesma ducha com o registro fechado durante o ato de ensaboar o corpo (20 litros – 48,7%), 

adoção da temática do uso racional de água nas escolas (em poucas escolas – 26,3% sendo que 26,2% não

responderam) e quantidade média diária de água para uma pessoa (50 litros – 30,3%) e água desperdiçada

por uma torneira gotejando (5 litros – 23,5%),  

 Limites da percepção ambiental dos entrevistados

Merecem destaque: período estimado para que possa ocorrer escassez de água na região (20 a 30 anos – 

29,1%), valor pago pela água (aceitável – 31,1%), aceitação da comunidade pela implantação de um 

programa de uso racional de água (analisariam a possibilidade – 44,5%, aceitariam – 40,1% enquanto 

9,0% admitiram não haver necessidade de implantar programas deste tipo).

A avaliação do Poder Público no trato dos assuntos voltados à conscientização do uso racional da água 

(não está tratando bem do assunto – 25,6%) e perda de água pelas redes de abastecimento (mais de 40% - 

25,8%, sendo que o valor 40% foi admitido por 18,9%).

6 - Recomendações  

A presente pesquisa pode ser considerada pioneira em relação ao contexto da Educação Ambiental em 

Portugal e Moçambique, o que leva os autores a concluir que seria de grande importância que a mesma 

pudesse ser encaminhada aos gestores públicos e privados voltados às áreas de Educação e de Meio 

Ambiente, de modo que viesse a servir de apoio para a sustentação de desenvolvimento / reformulação de

políticas públicas relacionadas às áreas referenciadas.

Em ambos os casos parece claro aos autores que a pesquisa deveria ser levada a regiões não envolvidas na

pesquisa original, de modo a ampliar a representatividade e a abrangência do banco de dados agora 

disponibilizado. 
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EL NUEVO PARADIGMA EN LA EDUCACION DEL SIGLO XXI

Carlos Bayod Serafini

Desde las últimas décadas del siglo XX se han apreciado cambios muy sustanciales en el alumnado de

los centros educativos de occidente. En prensa, radio, televisión y en organizaciones preocupadas por el 

tema, se especula sobre las causas de dichos cambios y sus consecuencias. 

Se habla de si deben ser los padres los que eduquen a sus hijos o si son los profesores los que deben 

ser educadores o si éstos últimos, simplemente, deben intentar controlar la situación en el aula e impartir 

las materias que le correspondan con el fin de ilustrar al alumno.

La fórmula, para muchos, parece lógica; los padres educan a los hijos en valores y conducta y el 

profesor los ilustra. Pero esto no sucede pues, aparentemente, ni los padres educan, dada la conducta en el

aula de muchos alumnos, ni los profesores enseñan a tenor del gran coeficiente de fracaso escolar.

¿Los alumnos no aprenden por falta de educación en valores y conducta o los profesores no enseñan 

adecuadamente?

Padres y profesores hacen lo que pueden pero les falta la preparación para afrontar un cambio que 

todavía unos y otros no han advertido y, por tanto, no saben como enfrentar. 

Es muy posible que haya un cambio de paradigma pero que, desgraciadamente, los educadores no 

tengan desarrollado el nuevo modelo a seguir para transmitirlo a los hijos o alumnos. 

El viejo paradigma en el que los valores eran dogmas que tenían que aceptar por creencia (fe), se están

extinguiendo en occidente. La bondad, el amor al prójimo, el honor, la cortesía, la urbanidad, los valores 

religiosos, etc. que eran conductas que teníamos que seguir, hoy ya no sirven. ¿Por qué creer en estos 

valores y no en otros que me son más cómodos y divertidos y, además, más palpables? ...se dicen muchos

jóvenes que no sienten en su fuero interno la necesidad de seguir normas que no tienen contenido para 

ellos.

Hoy la información nos permite saber qué está sucediendo en todo el mundo en tiempo real. Esto nos 

da una posibilidad de ver como las personas se matan en guerras étnicas, económicas o de religión. Como

la gente mata y muere por transgredir morales inventadas que para otras creencias son insignificantes.    

Vemos como se sufre opresión o se muere a causa de odios fomentados para beneficio de unos pocos. 

Vemos como las personas sufren discriminación social por reglas inventadas por otros para beneficio 
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propio. Y todo esto sucede porque tenemos una capacidad increíble de sacralizar cualquier montaje bien 

tramado. 

Al ver que es un montaje, los jóvenes dejan de creer en los valores que les quieren inculcar los 

mayores y que forman parte del macro-engaño. Como consecuencia, al no tener valores, se lanzan a vivir 

al día sin más y crean otras sacralizaciones que les son más interesantes e inmediatas. 

La sacralización usa el mismo mecanismo o es lo mismo que el fenómeno del enamoramiento. 

Cuando nos enamoramos, el ser amado pasa a ser lo más importante de nuestra vida. Somos entorno suyo 

y su entorno pasa a ser nuestro entorno más importante. Ser entorno nos lleva a depender de otro y 

supeditar nuestra realización a la realización del otro que, en el caso del ser amado, si nos ama, mirará por

nosotros y nos ayudará a que nos realicemos y viceversa. Pero los que organizan los montajes no están 

enamorados de nosotros y, por tanto, no buscarán nuestra realización pues el enamoramiento o 

sacralización a la que nos inducen es unilateral y en beneficio de ellos o de sus creencias. 

EL SER HUMANO POSEE UNOS MECANISMOS MENTALES MARAVILLOSOS 

QUE NO HAN SIDO ADECUADAMENTE DESARROLLADOS Y QUE TAL VEZ SEAN

LAS CLAVES PARA EL NUEVO PARADIGMA. 

El ser humano necesita dialogar consigo mismo y con los demás y, evidentemente, las palabras son un

buen invento, un gran medio para conseguirlo. Pero se ha ponderado mucho la necesidad de la 

comunicación verbal y se ha olvidado que existen otras formas de percepción y expresión que tienen la 

finalidad de percibir y expresar nuestro mundo interior.

A veces recurrimos a la mística o a la religión para intentar explicarnos cosas que pasan dentro de 

nosotros y que no  podemos  comprender con la razón. Y quizás, en otras ocasiones, recurrimos al 

psicólogo o al psiquiatra para que busque en nuestro interior sensaciones que nos distorsionan la vida. 

Entonces percibimos lo inaccesible que somos aun para nosotros mismos. Descubrimos que una parte 

muy importante de nosotros, una parte tan importante que es la que dirige nuestras acciones y condiciona 

nuestras palabras, no sabemos como utilizarla. Y esta parte de nosotros que no sabemos utilizar, es la que 

puede darnos la paz, el equilibrio y la creatividad que necesitamos para poder ser felices en esta vida. Y 

que, yo pienso, es la clave para el nuevo paradigma.

Las palabras no lo explican todo, máxime son unos códigos que se han establecido para decir o 

decirnos que hemos tenido una vivencia determinada. Pero la vivencia, las sensaciones que nos ha 

proporcionado la vivencia, no podemos expresarlas con palabras y sólo, si conseguimos transmitir las 

sensaciones mismas de dicha vivencia de forma que nuestro interlocutor pueda sentirlas, podremos decir 

que nos hemos comunicado. 

NUESTRA VIDA ESTÁ REGIDA POR SENSACIONES
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Nuestra vida está regida por sensaciones, pues incluso las ideas, las palabras y los pensamientos están 

ahí porque un enorme y complejo entramado de sensaciones las está continuamente estimulando y 

dirigiendo.

El artífice de organizar estas sensaciones es una gran inteligencia que todos poseemos pero que casi 

no usamos: La “Inteligencia Sensológica”.

LA INTELIGENCIA SENSOLÓGICA

Cuando se hace la luz en nuestra mente es consecuencia de una serie de procesos físicos y químicos 

que, interrelacionados, nos dan una imagen, una palabra o una sensación. 

La Inteligencia Sensológica y la inteligencia en general, son algo virtual que a través de nuestros 

medios físicos, las interrelaciones entre ellos y los archivos de datos que hemos creado, nos proporcionan 

la ilusión de un mundo de imágenes, sensaciones y palabras.

A través de nuestros sentidos percibimos los sonidos, los colores, los sabores, el espacio, el tiempo… 

y con todo ello alimentamos nuestra mente, creando una gran ilusión que continuamente se está 

realimentando y ajustando a las nuevas realidades que va generando con cada nueva combinación de 

experiencias. 

Es la vida, nuestra vida, distinta a todas las demás vidas. Y ésta es precisamente la maravilla. Esta 

capacidad de auto crearse, de auto definirse y de ser diferente en cada ser vivo.

Las mismas circunstancias de esta naturaleza auto evolutiva ha definido en el ser humano dos 

conciencias complementarias pero diferenciadas. Una es la encargada de sentir, percibir y expresar a 

través de sus sentidos todos los datos que le mantienen en continuo contacto con su realidad (esta función 

corresponde básicamente al lóbulo derecho del cerebro). La otra es la que razona lo percibido e intenta 

explicar la naturaleza de dichas percepciones (de lo cual se encarga fundamentalmente el lóbulo 

izquierdo). Realmente es como si tuviéramos dos cerebros con capacidades distintas que se 

complementan para que funcionemos bien. Pero cuando uno de los dos hemisferios no está bien 

desarrollado entonces aparecen los problemas.

En nuestra cultura se ha dado una predominancia al cerebro izquierdo, el verbal y lineal, olvidándonos

de desarrollar el derecho que es sensitivo, holístico y creativo.

Siempre hemos considerado  que tenemos una sola inteligencia y que ésta tiene las características del 

cerebro izquierdo. Debido a ello, lo razonable y verbalizable es lo que se ha tenido en cuenta y, lo demás, 

todo el amplio mundo de sensaciones que no pueden transmitirse con palabras, ha sido omitido o 

planteado como medios no fundamentales atribuibles al arte y a reacciones de un inconsciente que nadie 

sabe dónde se halla.

La “Inteligencia Sensológica” llena este vacío al hacerse responsable de todo lo concerniente a 

sensaciones y percepciones no verbalizables y pre-verbales. Y es en este nivel sensológico donde se 

hallan las claves del nuevo paradigma.
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A través del desarrollo de la inteligencia sensológica podemos acceder a nosotros mismos, sentirnos, 

sentir a los demás, sentir el entorno, analizar nuestras sensaciones, entenderlas, ponerlas en orden y 

alcanzar mayores cotas de equilibrio emocional e intelectual. 

LO QUE PENSAMOS ES CONSECUENCIA DE LO QUE SENTIMOS

Muchas veces, se está tan condicionado por la idea de lo que debemos ser que, lo que simplemente 

somos es un misterio y, tantas veces, un motivo de enfrentamiento con nosotros mismos.

CONOZCAMOS NUESTRAS SENSACIONES

TAL COMO CONOCEMOS NUESTROS PENSAMIENTOS

Tenemos la capacidad de leer las sensaciones y procesarlas tal y como hacemos ahora con las palabras

pues del mismo modo que desarrollamos un nuevo sistema de procesar la información al descubrir la 

palabra, lo que nos permitió articular y transmitir conceptos, también ahora podemos ampliar nuestra 

forma de procesar la información y dar un gran paso en nuestra evolución personal al desarrollar nuestra 

Inteligencia Sensológica. 

¿Cuál sería el cambio realizado? Pues que en lugar de trabajar solamente con la Inteligencia Verbal 

tipo cerebro izquierdo, trabajaríamos también con la Inteligencia Sensológica tipo cerebro derecho, lo 

cual comportaría que dada la naturaleza holística y global de dicha inteligencia, en lugar de procesar una 

información detrás de la otra, podríamos procesar múltiples informaciones simultáneamente. Esto 

mejoraría nuestra inteli,gencia y evidentemente, el rendimiento de los escolares.

Otro elemento que se beneficiaria de este proceso sería el desarrollo personal. El alumno al adquirir la

capacidad de sentirse y de encontrar en sí mismo las respuestas existenciales, facilitaría también los 

mecanismos para empatizar con los demás y para comprender su necesidad de aprender las materias de 

clase para su propia realización. 

En mi experiencia impartiendo cursos de Sensopedagogía, he comprobado que, entre otras cualidades,

cuando desarrollamos nuestra Inteligencia Sensológica, podemos vivenciar varios espacios 

simultáneamente así como percibir varios tiempos a la vez. O sea, vivenciar secuencias completas de 

espacio y de tiempo y hacer múltiples combinaciones con ellas, lo cual da una mayor agilidad a nuestra 

inteligencia. 

Podemos, asimismo, acceder fácilmente a nuestro inconsciente (Inteligencia Sensológica) a través de 

sencillas técnicas sensoanalíticas, ponerlo en orden y ver lo fácil que es desimplicarse de un problema o 

un estado emocional que nos está obsesionando y desequilibrando, lo cual puede evitar ya un buen tanto 

por ciento de fracaso escolar. 
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Evidentemente, todo esto aporta una mayor eficacia y profundidad a nuestra inteligencia y una mayor 

capacidad de analizar y analizarnos en estratos de nuestra mente que hasta ahora eran inaccesibles. Y todo

ello es posible gracias a lo peculiar de nuestro cerebro. 

El cerebro es un órgano que debemos alimentar, programar y preparar para que sea capaz de asimilar 

los nuevos conocimientos que le llegan del exterior y de nosotros mismos y, además, tener ganas de 

adquirirlos.

LA SENSOLOGIA Y SU APORTACION AL NUEVO PARADIGMA

El cerebro humano es un órgano maravilloso pero infrautilizado. Es como tener un Ferrari y llevarlo 

tirado de caballos como si fuera un carro. La Sensología ha sido diseñada para proporcionarnos los 

instrumentos necesarios para que podamos desarrollar nuestra Inteligencia Sensológica y trabajar con la 

totalidad de nuestro cerebro del que ahora utilizamos solamente un pequeño tanto por ciento.

La Sensología ha desarrollado todo un complejo pedagógico y terapéutico para su aplicación en todos 

los niveles de la enseñanza y de la sociedad. También ha creado juegos didácticos (Sensojuegos) para 

aprender jugando. 

En la Sensología podemos encontrar herramientas para mejorar nuestra calidad de vida y aprender a 

percibir, expresar, organizar y utilizar mejor nuestro complejo mundo emocional e intelectual para poder 

adaptarnos creativamente al nuevo paradigma. 

PROGRAMA BASICO DE CURSOS Y SEMINARIOS

1er  Nivel — Desarrollar nuestra capacidad de percibir y expresar sensaciones

2º    Nivel — Aprender a sentirnos

3er  Nivel — Desarrollar nuestra capacidad de sentir a los demás 

4º    Nivel — Aprender a sentir nuestro entorno

5º    Nivel — Aprender a sentir y crear en arte

6º    Nivel — Aprender a ser creativos profesionalmente

7º    Nivel — Aprender aplicaciones sensoterapéuticas

DESARROLLAR NUESTRA CAPACIDAD DE PERCIBIR Y EXPRESAR SENSACIONES 

En este primer Nivel se desarrolla la capacidad de percibir y expresar sensaciones. Es una gimnasia de

nuestros sensores y una gran aportación al cerebro al crear nuevas sinapsis y una nueva forma de trabajar 

a partir de sinestesias.
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         Fig. 1)  Estimulación normal                  Fig. 2) Estimulación sensológica 

Con una estimulación normal con palabras se activa una parte del cerebro en este caso, por ejemplo; el

área de Broca, principal responsable del lenguaje (Fig. 1).

Con una estimulación sensológica a través de sinestesias la estimulación del cerebro es mucho mayor 

y se crean continuamente nuevas pistas de comunicación al crear nuevas sinapsis que unen las distintas 

áreas activadas, con lo cual nuestra inteligencia y nuestra creatividad se multiplican (Fig. 2). 

  En este primer Nivel, se desarrollan capacidades como las de la lectura del espacio y el tiempo 

sensación, que no tienen nada que ver con los parámetros del metro y el reloj, pero si con nuestro gran 

ordenador que es el cerebro y la mente la cual utiliza la enorme complejidad de dichos parámetros 

espacio-temporales como base de su sistema. 

En este nivel se desarrollan en profundidad todos los sentidos y se cruzan entre ellos, aprendiendo a 

establecer relaciones sinestéticas entre los mismos, con el fin de aprender a centrar nuestra atención en la 

sensación y no en su soporte expresivo. 

Los sentidos son soportes expresivos. Una sensación táctil puede expresarse a través de un sonido y 

seguir produciendo la misma sensación. Por otra parte, al tener que expresar una sensación con otra 

sensación hace que nos veamos obligados a sentir la sensación y no su descripción que es a lo que 

estamos desgraciadamente acostumbrados. Una sensación es como un puñado de agua que, al querer 

retenerla, se escurre entre los dedos La Sensología aporta técnicas especiales para fijar las sensaciones tal 

y como hacemos con las palabras y trabajar con ellas. 

Una sensación es una fórmula de espacio tiempo sensación que se expresa a través de un soporte 

expresivo. Son infinitas las combinaciones de espacio tiempo sensación que pueden realizarse, de ahí su 

riqueza expresiva.

Cada sensación tiene su personalidad. En este primer Nivel se aprende a distinguirlas en sus mínimos 

matices para, en niveles superiores, poder trabajar con ellas tal como hemos aprendido a hacer con las 

palabras.

APRENDER A SENTIRNOS
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Una vez se ha aprendido a percibir, distinguir y expresar el amplio mundo de percepciones 

sensológicas, se aborda la percepción de uno mismo en todos los niveles. Se penetra, así mismo, en los 

propios procesos de la percepción para aprender a apreciar lo que se siente en el acto mismo de estar 

percibiendo o expresando. Así se consigue ser espectador de nuestro propio sentir y, por tanto, del fluir de

nuestro propio estar viviendo. 

DESARROLLAR NUESTRA CAPACIDAD DE SENTIR A LOS DEMÁS 

Solamente cuando uno es capaz de sentirse a sí mismo es capaz de sentir con una mínima generosidad

perceptiva a los demás. 

La empatía es posible en el nivel en que uno se vive a sí mismo y a los demás en el plano sensológico.

Pensarse o analizarse no crea empatía ni ayuda a conocerse a uno mismo, normalmente lleva a crear 

un personaje ficticio que confundimos con un Yo que permanece tapado por nuestro ser inventado. Así 

inventamos a los demás a partir de nuestro ser de ficción. 

Sentirse en todas las dimensiones del ser, aunque la experiencia no este vestida de palabras, hace del 

ser humano un ser trascendente y pleno, capaz de las más fuertes y sutiles empatías. 

Estas experiencias conducen a un alto grado de socialización y de capacidad creativa y son garantía de

buena convivencia. 

De esta forma, la comunicación con las personas y la naturaleza será mejor, porque, al empatizar, 

hacer daño al prójimo o a la naturaleza será dañar una parte de nosotros mismo.

APRENDER A SENTIR NUESTRO ENTORNO

El siguiente nivel es el entorno. Nuestro entorno, eternamente variable, nos esta dando continuamente 

una cantidad ingente de mensajes que nosotros, absortos y deslumbrados en nuestra mente por el griterío 

de las palabras, normalmente somos incapaces de percibir. Es una verdadera lástima. El hombre es una 

parte de su entorno. Lo sacralizamos o lo hacemos profano sin apenas enterarnos de lo que está 

sucediendo. No le prestamos atención, sin embargo, el entorno es siempre uno con nosotros. No podemos 

separarnos de él y es causa y efecto de muchas patologías. Cuando nos separamos del entorno nos 

disolvemos en nosotros mismos hasta desaparecer. Cuando nuestra relación con el entorno es saludable 

nosotros somos saludables. Por ello en la Sensología la percepción del entorno a niveles sensológicos se 

considera de vital importancia y, por ello, se ha desarrollado una serie de estrategias con el fin de llegar a 

lo más sutil de dicha relación.

Experimentar las diferentes categorías de entorno a través de múltiples experiencias sensológicas, nos 

permite desarrollar las adecuadas herramientas para mantener una vivencia equilibrada con nuestro 

medio, coligando, a partir de esta práctica, estrategias que utilizará nuestra mente para sus propios 

procesos emocionales, intelectuales y creativos.

A través de estás prácticas descubrimos la enorme diferencia que existe entre sentirnos; “Yo y la 

Naturaleza” o “Yo Naturaleza”.
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APRENDER A SENTIR Y CREAR EN ARTE

El quinto nivel se reserva al arte. En él se penetra en la sensofísica de la estética con sus tensiones y se

penetra en los entresijos más sutiles de la obra de arte. Se experimenta con diferentes tensiones 

interestéticas hasta ser capaz de crearlas y así llegar al mismo atanor de alquimista del artista al 

transmutar la materia bruta en obra sutil y trascendente. Entonces adquirimos un nuevo conocimiento y 

una nueva forma de percibir y aprender a ver dónde esta el arte en una obra o lo que hace que una obra 

sea de arte y otra no y, por que no, a crear nosotros mismos obras de arte.

Es importante entender la mecánica del arte pues nos revela facultades maravillosas que todo el 

mundo posee y puede utilizar si se aprende a penetrar en su naturaleza. 

El fenómeno arte nos muestra una mecánica de nuestra mente y nuestro cerebro con una enorme 

capacidad de síntesis y de confeccionar claves para que, por medio de la llave que representa una obra de 

arte, el receptor, el propio artista como espectador de su propia obra, pueda desvelar dentro suyo 

profundos secretos de su naturaleza heredados genéticamente, que constituyen nuestro más íntimo y 

preciado tesoro. Es el conocimiento de nuestro ser más profundo. Evidentemente, dependerá de cada 

artista y de cada obra, que nos desvele uno u otro sector del propio conocimiento. 

APRENDER A SER CREATIVOS PROFESIONALMENTE 

Todas las profesiones se enriquecen con la aplicación de la Sensología. Hemos visto que un buen 

desarrollo sensológico hace personas creativas. Si ello lo aplicamos a cada profesión y si somos capaces 

de vivir y analizar los diferentes elementos de la misma sensológicamente, tendremos una perspectiva 

muy diferente. Recuerdo el día que dije a unos alumnos de entre diez y trece años que tocaran al piano 

una suma y una resta que previamente había realizado en la pizarra. Al principio quedaron un poco 

perplejos pero cual no fue su sorpresa cuando después de tocar ambas, todos los alumnos supieron cual 

era la suma y cual la resta. He de apuntar que todos ellos era la primera vez que tocaban un piano. Luego 

los mayores fueron capaces de musicar unos quebrados y unas ecuaciones siempre con el mismo 

resultado. 

Igualmente, en el mundo de la empresa, a través de técnicas sensológicas podemos sentir un mercado, 

un producto, un colaborador, un cliente… y saber que respuesta dar a cada situación. 

Los grandes genios sienten. Saben, aun sin aparentemente pensar. Se le llama intuición, pero no es 

más que una decentemente desenvuelta inteligencia sensológica, aunque la hayan desarrollado sin darse 

cuenta. 

Lo que aquí se propone es una forma de que todo el mundo pueda subir unos cuantos escalones en su 

capacidad mental, en su sensibilidad y en su manera de sentir y entender la vida o cualquier elemento de 

su profesión. De esta forma, la comunicación entre las personas que componen la empresa será óptima y 

la alta creatividad de cada uno en su puesto de trabajo decantará en una excelencia que beneficiará a la 
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empresa y a sus componentes. De esta manera se formarán personas que, si son padres, sabrán transmitir 

y aplicar a sus hijos sus propios descubrimientos sobre sí mismo.

APRENDER APLICACIONES SENSOTERAPEUTICAS

La misma naturaleza de la Sensología abre un gran abanico de posibilidades terapéuticas para muchas 

disfunciones tanto físicas como emocionales. Para ello se han creado una serie de aplicaciones 

sensoterapéuticas, con diferentes formas de Sensoanálisis en los que, de forma inmediata, se desimplica al

paciente de su problema, de tal forma que, aún sin haberse liberado de él, es capaz de sentirse bien y 

poder mirárselo como lo haría un espectador externo. Todo ello se consigue porque se está trabajando en 

el propio nivel del problema, en la propia sensación y con estrategias correspondientes a dicho nivel. 

A través de la comprensión, experimentación y potenciación de la capacidad de lectura del espacio 

tiempo sensación, se entienden con una nueva visión muchas patologías conductuales cuyo 

desencadenante es una deficiente articulación de dichos espacio y tiempo sensación. 

Para su aplicación en la enseñanza se han creado materiales y recursos sensopedagógicos para cada 

necesidad en las diferentes asignaturas y niveles educativos.

SENSOJUEGOS

La Sensología ha permitido crear recursos como los Sensojuegos que se adaptan a todas las 

necesidades. De momento he creado un amplio catálogo en el que se conjugan Sensojuegos de 

entretenimiento, educacionales, escolares y terapéuticos, así como Sensojuegos intergeneracionales y de 

educación especial para diferentes disminuciones. También se han creado Sensojuegos para ayudar a 

inmigrantes y demás alumnos con problemas de integración.  

La Sensología, en resumen, aporta herramientas para distintos niveles de la enseñanza, las cuales 

repercuten en una mejor calidad en la educación y una mayor excelencia en los programas y recursos 

escolares, necesarios para asumir el nuevo paradigma que está ya manifestando sus necesidades, 

evidenciadas en el alto fracaso escolar y necesario para paliar su futura repercusión laboral y social.
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Cultura Visual e a Perspectiva Interpretativa15

Luís Filipe Salgado Pereira Rodrigues

Resumo

Pretende-se  nesta  análise  fazer  uma  abordagem  das  possíveis  formas  de  leitura  da  imagem.  Como

poderemos constatar, existe, em cada uma das abordagens, determinadas limitações, quando adoptadas

exclusivamente;  o que significa que há a necessidade de uma complementaridade entre elas.  É nesta

complementaridade que se alicerça a Cultura Visual.

Semiótica 

A semiótica debruça-se sobre determinadas culturas e, no seu contexto, aborda sistemas em que se opõem

e diferenciam os significantes  (aspecto material  e perceptível  do signo)  e (correspondente associação

cultural de) significados – a que Saussure associa representação psíquica da coisa: conceito. Nesta relação

de correspondência – o signo – pode-se conferir uma denotação, como também, sob o efeito da cultura,

uma conotação. Isto porque a relação significante/significado é susceptível de interpretações que mudam

conforme o contexto cultural, pelo que o sentido pode alterar-se. 

Peirce acrescenta um outro elemento que perfaz um esquema triangular, do qual o vértice é o  Objecto

(referente), que designa a realidade psíquica ou conceptual do mundo. Na óptica de Peirce, o signo seria,

então, segundo a citação de Martine Joly,  “qualquer coisa (ou representação) que substitui algo (um

objecto) para alguém sob qualquer relação a qualquer título (um interpretante).” 16. Portanto, teríamos

uma triangulação  em que existiria:  o  “objecto” ou  referente;  o  “representamen” ou  significante;  e o

“interpretante”  ou  significado.  Em  função  dos  diferentes  tipos  de  relação  entre  o  “objecto”  e  o

“representamen”, podemos considerar  três tipos de signos:  o Ícone – em que o “representamen” é a

representação  do  “objecto”,  dada  a  sua  similitude  com este;  o  Índice  –  em que existe  uma relação

intrínseca, da ordem da casualidade (normalmente, referem-se a signos “naturais”, sem intencionalidade,

como por exemplo o fumo indicia fogo); e o Símbolo, em que a relação é uma convenção, isto é, em que

a nossa leitura é comandada pelos códigos de carácter sociocultural. Nas diferentes tipologias, existe uma

relação, mais ou menos interventiva, da cultura. Peirce define três tipos diferentes de Ícone: a imagem –

15 Reflexão da nossa responsabilidade, tendo como pontos de partida tópicos lançados num seminário enquadrado no 
mestrado em Educação Artística da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa que decorreu em 2005.
16 Martine Joly – Imagens e os Signos. Colecção Arte & Comunicação. Lisboa: Edições 70, 2005, p.43.
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em que a analogia entre o significante e o referente é qualitativa, em que, ao a criarmos, evocamos as

qualidades do referente; o diafragma – em que a analogia entre o significante e o referente é racional, o

que  tem a  ver  com  as  relações  internas;  e  a  metáfora  –  em  que  há  um  paralelismo  qualitativo,  à

semelhança da imagem, só que aqui a relação é comparativa e implícita (Martine Joly, 2005). 

Por outro lado, Roland Barthes (2001) advoga que o que gera o signo é a relação entre significantes. Ou

melhor, da relação de um significante com o significado, resulta o signo que, por sua vez, constituirá o

significante ao qual se associará um significado, resultando daí um signo, que fará o papel de um novo

significante, e assim sucessivamente, resultando daí um sistema de signos. Numa palavra, trata-se de um

processo dialéctico em que o significante é um mediador (material) do significado (R. Barthes, 2001). 

Para R. Barthes (2001) o significado “não é acto de consciência nem realidade, o significado só pode ser

definido no interior  de um processo de  significação,...” 17 Neste  processo  relaciona-se  significante  e

significado, apesar de o autor não fazer uma grande distinção entre os dois: 

“A única  diferença  é  que  o  significante  é  um mediador:  a  matéria  é-lhe

necessária; mas esta, por um lado, não lhe é suficiente e, por outro lado, em

semiologia,  o  significado  também  pode  ser  substituído  por  uma  certa

matéria18: a das palavras.”19

Umberto Eco (1990) aborda  a semiótica  num contexto cultural  e  corrobora  a  definição  de signo do

dicionário de filosofia de Abbagnano, por ele referenciado.

“Qualquer objecto ou acontecimento, usado como substituto de outro objecto

ou acontecimento.  Esta definição, geralmente empregue ou pressuposta na

tradição filosófica antiga ou recente, é muito geral e permite abranger sob a

noção de Signo todas as possibilidades de referência: por exemplo, do efeito

à causa e vice-versa; da condição ao condicionado ou vice-versa, do estímulo

de uma recordação à própria recordação; da palavra ao seu significado; do

gesto indicativo à coisa indicada; do indício ou sintoma de uma situação à

própria situação.”20

Pode, portanto, haver um movimento dedutivo de inferência – da causa para o efeito, ou de associação

indutiva – do efeito para a causa. O que pressupõe a reversibilidade do processo de significação.

De um sistema de signos resulta a cultura da forma como U. Eco o descreve:

17 Roland Barthes – Elementos de Semiologia. (1953). Colecção Signos. Lisboa: Edições 70, 2001, p.36.
18 Roland Barthes faz uma distinção entre matéria e substância, sendo que esta última pode ser imaterial, no que se
refere ao conteúdo. No entanto, a substância do significante é sempre material, uma vez que nele se incluem sons,
objectos, imagens.
19 Roland Barthes, ob. cit., p.39.
20 Umberto Eco – O signo. Lisboa: Editorial Presença, 1990, p.34.
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“Nesta perspectiva, toda a cultura é vista como um sistema de signos em que

o  significado  de  um  significante  se  torna  por  sua  vez  significante  de

significado, ou até o significante do próprio significante – independentemente

do  facto  de  estes  serem  palavras,  objectos,  mercadorias,  ideias,  valores,

sentimentos, gestos e comportamentos. A semiótica torna-se assim a forma

científica da antropologia cultural. A cultura representa o modo como, em

circunstâncias histórico-antropológicas dadas, se segmenta o conteúdo (e por

isso  se  objectiva  o  conhecimento)  a  todos  os  níveis,  pela  subdivisão  das

unidades perceptivas elementares nos sistemas ideológicos.”21

A  perspectiva  de  semiótica  de  U.  Eco  permite-nos  fazer  uma  ponte  para  o  discurso  na  atitude

interpretativa.  Esta distingue-se da interpretação denotativa e funcional. Na realidade, na interpretação

conotativa que U. Eco realça aqui, o receptor tem autonomia e liberdade para co-produzir22 a mensagem.

No fundo, o receptor (com o Emissor ou não) gera um discurso no âmbito de um sistema de signos a que

U. Eco chamou cultura.

No entanto, a actividade interpretativa a que U. Eco (1990) se refere, não tem a potencialidade de criar

sujeitos numa dialéctica saber/poder. Além disso, a sua visão de interpretação direcciona-se no sentido de

que os signos são, não um mero reflexo da sociedade, mas uma força social que funciona como potencial

reestruturador do sistema de códigos.

A Cultura Visual e o Discurso

À perspectiva semiótica acrescentemos a análise do discurso, que nos direcciona não para a relação de

significantes com significados, mas para a relação entre linguagem, práticas sociais e ideologias. 

Partimos  da  premissa  que  Michel  Foucault  nos  lega,  em  que  a  produção  de  conhecimento  e  de

subjectividade no discurso depende do factor dialéctico saber/poder. Nesta medida, a análise do discurso

compreende as relações  de poder e a  ideologia  inerente  à linguagem. Na prática,  estas relações,  que

dependem da  mencionada dialéctica  entre  saber  e  poder,  proporcionam a  produção de sujeitos.  Esta

21 Umberto Eco, op.cit., p.169.
22 “No decurso da actividade comunicativa quotidiana, o reenvio para os códigos dá-se de modo quase automático,
pelo que se pode falar de processos de descodificação como reflexos condicionados, pois o adestramento cultural
promove, como a natural consequência, a resposta simultânea e muitas vezes inconsciente do destinatário às formas
significantes. No caso de mensagens particularmente elaboradas, ambíguas ou confusas, e no limite das mensagens
poéticas, o trabalho de descodificação impõe antes de mais decidir a qual ou a quais códigos referir o significante, e
por isso uma série de decisões interpretativas concernentes às amálgamas exactas ou à aceitação consciente de mais
amálgamas contraditórias e coexistentes. Neste caso, o trabalho de descodificação torna-se actividade interpretativa
que envolve em elevado grau a responsabilidade do destinatário,  tornando-o às vezes co-emissor,  pois  que pode
decidir  descodificar  a mensagem com base em códigos  que não estavam presentes no emissor quando emitia  a
mensagem.” IDEM, ibidem, p.171-172.
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produção  acontece  na  medida  em  que  o  discurso  produz  saber  que,  por  sua  vez,  tem  o  poder  de

condicionar a forma como concebemos as coisas e a consequente forma como agimos. 

Neste contexto, a sociedade apropria-se de determinados discursos que estabelece serem os verdadeiros, o

que reforça e legitima o poder das instituições que representam essa mesma sociedade. Tal efeito poderá

resultar  num poder legítimo de controlo da sociedade,  a vários  níveis,  nomeadamente  a produção de

sujeitos conforme a verdade institucionalizada (pelos próprios sujeitos que esta produz). 

Assim,  a  interpretação,  no  âmbito  da  teoria  foucaultiana,  depende  dos  discursos  que  a  sociedade  e

respectivas práticas geram.

Na opinião de A. Efland (1996), a perspectiva de M. Foucault é importante, por exemplo, na educação,

enunciando as razões que se passam a citar: 

“Aceitação  do  pluralismo;  prioridade  dos  pequenos  relatos  sobre  os

metarrelatos; prática da democracia; implementação de um ensino não regida

e capaz de abarcar simultaneamente classes de diferentes níveis; análise dos

conflitos  conceptuais  e  aceitação  de  pluralidade  de  pontos  de  vista,  em

particular respeito e estima pela diversidade de perspectivas socioculturais e

ecológicas,  e  apoio  às  mudanças  sociais  radicais  em  prol  de  uma  vida

melhor.”23

Sobretudo, deve-se entender que este entendimento da dialéctica saber/poder nos impele a contrariar o

normal curso do poder de cima para baixo em que, através da interpretação/produção da imagem, cria

realidades que por um lado conformam o público e por outro lado o controlam. No fundo, nas práticas

discursivas, onde se inclui a arte, geram-se realidades sociais onde se tende a estabelecer mecanismos de

exclusão de dominante para dominado.

Para inverter a visão moderna de poder/saber – em que: se possui poder; o poder dirige-se de cima para

baixo; o poder é repressivo (A. Efland, 1996). Ter-se-á de entender essa dialéctica de uma outra forma

mais clarificadora na hora de interpretar um produto da Cultura Visual: o poder, mais do que se possuir,

exerce-se; mais do que repressivo, é produtivo; o seu sentido é de baixo para cima (A. Efland, 1996). É

fundamental enquadrar esta relação entre o saber e o poder, na medida em que o discurso gera saber que

por sua vez gera poder, e vice-versa, desta reversibilidade resulta um sujeito que, apesar de integrado

numa cultura, ele próprio contribui para a sua ampliação e entendimento pela arte (e outros modos de

interacção).

23 Arthur Efland, ob. cit., p.132.

121



                                                                                                            
IMAGINAR nº 52

Revista da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, Janeiro de 2010

Cultura Visual e a Psicanálise 

Nesta análise, incidiremos o estudo da psicanálise, não nas metodologias clínicas, mas nos pressupostos

teóricos  que  nos ajudam a  perceber  de  que  forma se  relaciona  a  produção  da  subjectividade  com a

representação visual. Isto, no âmbito de um conjunto de factores, desde o inconsciente, o simbólico, o

desejo, a fantasia e a sexualidade. 

Na representação de imagens, na óptica psicanalista, a mulher aparece com um poder intrínseco, por ser

um objecto de desejo ou por, alegadamente,  constituir uma ameaça de castração – isto, focalizando a

atenção no receptor masculino. 

Segundo esta asserção, de que a mulher é portadora de um poder inerente sobre o receptor masculino,

podemos analisar,  com algum detalhe,  a  perspectiva  de John Berger  (1996),  no âmbito da sua obra

“Modos de ver”.

Vamos partir da premissa de Sigmund Freud de que não é possível satisfazer o desejo completamente, ele

existe  permanentemente  com  mais  ou  menos  intensidade.  O  desejo  que  se  associa  a  um  objecto

indefinido,  mas  que  S.  Freud  explica  segundo  a  teoria  do  Complexo de  Édipo,  em que  os  desejos

amorosos são direccionados para os pais. Esse desejo é remetido à origem na “experiência de vida e de

morte” que a criança vive, nos primeiros meses, na alternância da presença e ausência da mãe. Mas o

conceito a que nos remete a designação de objecto, no contexto da análise que e segue, é mais lato: o

objecto é uma realidade através da qual a pulsão descarrega, daí resultando o prazer. 

Complexo de Castração é um conjunto de ideias inconscientes com uma grande carga afectiva que se

relacionam com o medo imaginário da perda ou carência do falo. No sexo masculino, na sequência do

Complexo de Édipo, projecta uma rivalidade com o pai na relação afectiva com a mãe, mas que resolve

na sua identificação com o seu pai – o que soluciona o medo da castração por dirigir esse afecto à mãe; no

sexo feminino, precede o Complexo de Édipo, quando, sentindo a carência de pénis, direcciona a sua

compensação junto do pai, depositando nele uma grande carga afectiva, e que resolve na sua identificação

com a mãe. 

Agora, num outro ponto de vista, para J. Berger (1996) o poder de comprar associa-se à consequência de

se ser desejado sexualmente.  Este desejo está implícito, segundo o autor,  nas fantasias que se deseja

virem a ser concretizadas.

Na referida obra, alega-se que a mulher vive vigiando-se a si própria, uma vez que tudo o que faz fá-lo

em função da aparência que transmite ao outro (principalmente ao homem). Da imagem que pretende
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transmitir depende a capacidade de ter sucesso nos desígnios da vida. (J. Berger, 1996)

A imagem do homem, em contrapartida, significa sempre uma relação de poder que ele promete exercer

(potencialmente) sobre os outros e pode ser de diferentes naturezas (moral, física, temperamental, etc.).

A publicidade apropria-se deste jogo de poderes,  referente à mulher e ao homem; no fundo, utiliza o

desejo como instrumento de sedução. A publicidade não se concentra no produto mas nas consequências

de o possuir, que, normalmente, são a satisfação de desejos da plenitude do ser-se, não com a pretensão

da posse.

“A publicidade começa por trabalhar a partir de um apetite natural de prazer.

Mas não pode oferecer o objecto real do prazer e não há nenhum substituto

convincente para um prazer (…). Por esta razão, a publicidade nunca pode

realmente  centrar-se  no  produto  ou  na  oportunidade  que  propõe  ao

comprador que ainda a não tem na mão. A publicidade nunca é a celebração

de um prazer em si próprio. A publicidade trata sempre do futuro comprador.

Oferece-lhe uma imagem de si próprio tornada fascinante pelo produto ou

pela oportunidade que tenta vender.”24

A pintura pré-moderna transmitia a plenitude do presente às gerações do presente e do futuro, mas não

pressupunha a representação de ideais, e sim ir ao encontro das necessidades internas do espectador, no

sentido de reforçar os sentimentos que desejava ver fortificados.

Em contrapartida,  a  publicidade  promete  a  plenitude  às  gerações  actuais  para  o  futuro.  A  imagem

publicitária  envolve  três  tempos:  o  passado ao  qual  se  refere  –  através  da  memória  dos  desejos  do

espectador; o momento presente e circunstancial em que é observada (cada momento em cada espectador

é único); e o momento futuro, uma vez que pressupõe alimentar a esperança em função de desejos e

respectiva satisfação, no sentido de conseguir a “felicidade”.

Na realidade, a publicidade vai ao encontro dos anseios do consumidor, convencendo-o de que a sua

necessidade  de  melhorar  será  satisfeita  adquirindo  o  produto  publicitado.  Ou  melhor,  a  imagem

publicitária transmite ao espectador-comprador a sensação de que, se adquirir esse produto, verá a sua

imagem reforçada e invejável; e, através da provocação de admiração dos outros, sentir-se-á com maior

auto-estima ou um ego reforçado (John Berger, 1996)

24  John Berger – Modos de ver. Lisboa: Edições 70, 1996, p.136.
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Numa palavra, a publicidade tenta seduzir o comprador, através de mecanismos que o façam projectar

nela a sensação de felicidade, uma felicidade com uma certa conotação de proporcionar a capacidade de

ser desejado e invejado.

“A imagem fá-lo [ao comprador] invejoso daquilo que pode vir a ser. E no

entanto,  que  existe  de  invejável  nessa  criatura  em  que  ele  se  pode

transformar?  A  inveja  que  provocará  nos  outros.  A  publicidade  trata  de

relações sociais, não trata de objectos. As suas promessas não são de prazer,

são  de  felicidade:  felicidade  tal  como  é  vista  de  fora,  pelos  outros.  A

felicidade de se ser invejado é aquilo a que se chama fascínio.”25

Uma recepção activa através de uma leitura criativa

“A ideia  mestra  é  que,  dado que  uma imagem visual  fornece  um grande

número  (poli)  de  informações  (semies)  visuais,  ela  pode  ter  múltiplas

significações e prestar-se a múltiplas interpretações. (…) A polissemia não é

específica da imagem, mesmo comparada à palavra, mas somente um certo

grau  de  polissemia.  Na  realidade,  aquilo  a  que  chamamos  imagem  (ou

mesmo signo icónico) é um texto visual: “a prova é que o seu equivalente

verbal não é uma simples palavra, mas no mínimo uma descrição (que pode

ser infinita) ou um enunciado e, por vezes mesmo, todo um discurso.”26

Esta premissa de M. Joly (2005) é a base de uma interpretação aberta e criativa. Uma interpretação que

não  é  restritiva  como  pudemos  constatar  em  cada  uma  das  perspectivas  descritas,  conforme  a  sua

especificidade. Mas esta polissemia não nos remete para o irracional, pois, como nos diz M. Joly (2005),

“…uma descrição,  um enunciado ou um discurso verbal  são eles  também polissémicos  (transmitem

numerosas  informações)  e  têm  necessidade,  tal  como  a  imagem,  de  ser  contextualizados  para  ser

correctamente interpretados.”27

Porém, temos de entender que quem profere o discurso é o sujeito e que a variedade de versões do mesmo

se  deve  à  falta  de  assertividade  da  imagem  (M.  Joly,  2005).  Daí  que  mais  do  que  a  imagem  ser

polissémica, é-o, na opinião de M. Joly (2005), o próprio interpretante. Este, perante uma imagem, pode

proferir uma sua descrição ou uma sua interpretação, conforme seja o pretexto para uma denotação ou

conotação, respectivamente. O que se prende mais com a tendência para o que designaria como leitura

passiva ou para a interpretação activa.  

25 John Berger, ob. cit., p.136.
26 Martine Joly, ob. cit., p.110-111. 
27 IDEM, ibidem, p.111.
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Orientamo-nos agora no sentido de uma leitura do visual mais afim à Cultura Visual. O receptor passa a

participar criticamente na geração de significados. O que pressupõe que o sujeito receptor tem liberdade

na leitura, exerce o seu poder de criar um discurso, não imposto pela hegemonia das instituições sociais,

apesar destas exercerem alguma influência sobre o sujeito, uma vez que ele existe num contexto sócio-

económico-social próprio.

Em certa  medida,  o  receptor  é  também criador,  pois  pratica  uma interpretação,  não uma leitura.  Na

realidade,  o  discurso interpretativo  em si  já  constitui  um significante,  pelo que este  já  não coincide,

necessariamente,  com o objecto. Neste sentido, a codificação é posta em segundo plano, quando não

excluída. Mas a Cultura Visual, se bem que afim a esta proposição, não incorre no erro de se concentrar

na experiência específica dos sujeitos, ela requer, uma interpretação transdisciplinar. 

Um agrupamento ajustado dos vários tipos de interpretação  

“Os signos e os símbolos são o veículo do significado e ocupam um papel na

vida da sociedade, numa parte dessa sociedade, que é a que de facto lhes dá

vida.”28

Parte-se da premissa de que os significados que os signos e símbolos nos transmitem são estruturantes na

criação da nossa identidade. A arte e os artefactos da cultura visual serão os meios de que nos socorremos

para criar esses símbolos e signos, e que, no fundo, traduzem uma forma de pensar ou um discurso. O que

requer uma interpretação a partir da qual de forma diagnostica (F. Hernández, 2000), seria possível aferir

o significado das coisas, ou, por outras palavras, compreender melhor o não-eu, além do próprio eu. No

fundo,  tal  atitude  levar-nos-á  a  compreender  o  pensamento  cultural  donde  imana  esse  conjunto  de

símbolos e signos, nos quais participa um conjunto de pessoas com uma construção subjectiva diferente

da dos indivíduos de outras culturas. Neste contexto, a arte rege-se segundo os seguintes pressupostos que

F. Hernández (2000) enuncia: 

“A  Arte  e  a  cultura  usual  actuam  como  mediadores  de  significados;  O

significado  pode  ser  interpretado  e  construído;  Os  objectos  artísticos  se

produzem num contexto de relação  entre quem os realiza e o mundo; Os

artefactos visuais podem informar àqueles que os vêem sobre eles mesmos e

sobre temas relevantes no mundo.”29

28 Fernando Hernández, Cultura Visual, Mudança Educativa e Projecto de Trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2000, p.53.
29 Fernando Hernández, ob. cit., p.54.
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Na  realidade,  a  arte  e  cultura,  não  sendo,  necessariamente,  “objectos”  denotadores,  transportam

informações que têm significados profundos e vão ao âmago das coisas, denotam o significado intrínseco

que as coisas têm para nós, e contribuem para um efectivo conhecimento de nós próprios através (do

produto cultural) dos outros. Por sua vez, o conhecimento é efectivamente real, sempre que significar algo

para o indivíduo. Porém, tudo isto só faz sentido na interacção entre o sujeito e o objecto. O significado

não é útil na sua existência a priori, ele só faz sentido, na sua existência, como experiência. 

No entanto, da relação do eu com o não-eu, ou, mais restritivamente, com a sociedade, na recepção dos

produtos culturais (com conteúdos simbólicos) que desta imanam, e respectiva interpretação, resulta o

conhecimento significativo pessoal. Portanto, nessa interacção social, através da mediação cultural com

símbolos e signos, constrói-se a identidade, a qual passa pela compreensão do mundo.

A simbologia, e respectiva interpretação e compreensão, não são uma realidade permanente. A apreensão

do  mundo  pela  percepção  dos  símbolos  e  signos  culturais,  desprende-nos  do  que  o  poder

institucionalizado criou. Não se pode cometer no erro de proceder à sua recepção e leitura passivas, pois

isso não nos leva ao verdadeiro conhecimento, mas apenas à constatação de legados informativos. O que

interessa é, como nos afirma F. Hernández (2000), a compreensão. A compreensão, além de activa, só é

significativa  em função  de  uma necessidade  interna  de  quem a procura,  pois  segundo  F.  Hernández

(referindo  as  mais  recentes  pesquisas  da  psicologia)  “o significado se constrói  de acordo com uma

necessidade de interpretar a realidade.”

No fundo,  essa  necessidade  de  interpretar  direcciona  o  indivíduo  a  uma  auto-reconstrução.  Isto,  na

medida em que, segundo J. Piaget, o confronto com uma realidade que não faça parte do nosso esquema

mental, obriga-nos a um processo de acomodação, na qual as nossas construções simbólicas se ajustam à

realidade  que  ainda  não  assimiláramos.  Tanto  na  acomodação como  na,  designada  por  J.  Piaget,

assimilação há uma relação com o que existia anteriormente. O que é basilar na interpretação crítica dos

veículos de significados: os símbolos e signos.

Porém, deste processo não se pode desagregar o factor cultural que nos envolve e nos contextualiza. Na

realidade, a compreensão da cultura visual, no processo de inquirição dos símbolos e signos, leva-nos à

consciência de nós próprios, na medida em que exteriorizamos os nossos conteúdos inconscientes, não

como aproximação ao contexto social envolvente, mas recorrendo criticamente às versões da sociedade

dos outros em comparação com as nossas. Neste sistema, acontece uma dialéctica entre os sentidos e

significados que, tanto provêm da sociedade, como de nós próprios: da confrontação do que nos é externo

e o que nos é interno resulta a reconstrução de uma nova visão das coisas que, além de não deixar de ser

subjectiva (mesmo que seja uma subjectividade partilhada por um grupo social, mais ou menos restrito),

não é permanente, mas é mais significativa. No fundo, é na geração de um discurso com base nos nossos
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valores, criticamente comparados aos de outros, que o indivíduo, através da interpretação da imagem na

Cultura Visual, se gera si próprio.

“Isso nos faz pensar que não podemos apreender o mundo num sentido de

“verdade”,  além  de  nós  mesmos  e  de  nossas  vidas.  Como partes  de  um

mundo que tentamos entender, só nos podemos aproximar dele a partir das

infra-estruturas cognitivas – e biográficas – existentes que dão forma à nossa

consciência.  Por  essa  razão,  só  vemos  o  que  a  nossa  mente  nos  permite

conhecer. Com essa limitação, podemos construir o mundo, o que não quer

dizer que o resultado de nossas construções possa ser confuso e colocar-se na

linha de um certo relativismo.”30

O  relativismo  será  tanto  mais  diluído  quanto  maior  a  associação  do  significante  com  significados

oriundos  de  várias  culturas,  de  várias  circunstâncias,  de  várias  ideologias  –  o  que,  sob  a  forma  de

experiência,  dá sentido à simbologia veiculada pela arte e pela Cultura Visual em geral. De facto, na

cultura  existem  permanentemente  jogos  de  poderes  (ou  de  forças)  que  geram  a  forma  como  são

entendidas as ideologias, os valores, pelo que, para efeito de evolução do interpretante, será profícuo o

desmontar do que está instalado na cultura institucionalizada de que somos produto(res).

O sentido que se vem dando aos símbolos é de que estes estão reféns de poderes de várias naturezas que

de uma forma ou de outra interferem nos significados.  Logo, a sua apreensão pelo pensamento não é

linearmente associável ao domínio do racional; o pensamento, onde geramos os significados, é produto da

cultura (auto)biográfica.

O conhecimento – que se estrutura também pela compreensão da Cultura Visual – é um resultado do que

se gera individualmente com base na nossa estrutura, mas do que não se pode dissociar a interacção com

o que de exterior existe em relação a nós. É nessa interactividade que a identidade cresce e se forma.

Estamos, portanto, em oposição com a perspectiva moderna que, como nos diz A. Efland: 

“…pressupõe que existe uma relação entre o que se diz de uma obra de arte e

como se diz. Certamente, o formalismo moderno está baseado na ideia de que

o sentido resulta da forma. O “quê” e o “como” (o “signo” e o “significante”)

formam uma unidade  indivisível.  Além disso,  para  o  moderno  existe  um

significado “correcto”, isto é, a significação intencional do artista, autor ou

compositor.”31

30 Fernando Hernández, ob. cit., p.107.
31 Arthur Efland, ob. cit., p.178.
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A arte-de-hoje, numa perspectiva desconstrutivista, é um contínuo de relação entre o signo e significante,

em que estes se combinam de várias e inconstantes combinações. A arte-de-hoje, além de não vincular o

significante ao significante, não se prende com uma interpretação que se aproxime da intencionalidade do

autor, mas sim múltiplos significados conforme o contexto cultural donde provenham. 
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Lucília Belchior
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A Arte não é algo recente, contemporâneo ou propriedade de grupos de elite. A Arte não é algo sem 

conteúdo, efémero ou que se distancia dos comuns mortais.

Desenho Andreia Bernardo

A Arte alterou-se com o passar do tempo, tendo como pontos fulcrais de mudança a própria 

sociedade, a política, a economia, a filosofia e a religião de cada civilização. 

São estas alterações de conceitos que, de acordo com determinada época, culminam na chave do 

conhecimento para o entendimento da Arte e Património.
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Efectivamente, são as características específicas de cada elemento artístico que o vão identificar e 

datar como sendo de determinado período, sendo ele próprio (o objecto) parte integrante da nossa 

história, pois (…) se o animal deixa no chão traços da sua passagem, maiores são os vestígios que o 

homem deixa de si nos lugares onde esteve32.

Desenho  Diogo Nobre

É fundamental portanto, compreender a importância da Arte e do Património, que afinal não são mais 

que o meio que nos rodeia e que, de uma forma geral, foi executado pelo Homem. Devemos, por isso, 

promover esse Património Artístico e Cultural para que todos o possam compreender e, 

conscientemente, defender.

Todavia, não é actual a preocupação com o Património, pois esta tem vindo a ser manifestada ao 

longo dos séculos. 

32 ALARCÃO, Jorge (2000). A Escrita do Tempo e a sua Verdade. Coimbra: Quarteto Editora, p14.

130



                                                                                                            
IMAGINAR nº 52

Revista da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, Janeiro de 2010

Desenho Adelaide Guerreiro

Efectuando um olhar retrospectivo, desde o período romano que existe registo de um crescente 

interesse relativamente à Arte. Diversas “aquisições” foram efectuadas (obras que Roma expropriou à 

Grécia) primeiro para exposição em habitações e, mais tarde, para exposição em espaços públicos.

No período do renascimento, com o aparecimento do humanismo, desenvolveu-se um novo espírito 

humanista e intelectual em redor da antiga cultura clássica, surgindo por isso, nesta era, o gosto pelas 

ruínas deixadas na esplendorosa e próspera época greco-romana.

O brotar da literatura sobre o prazer de apreciar as obras da antiguidade na fase do Quattrocento 

Italiano contribuiu para fomentar o “gosto” pelas obras antigas. Nascia, por isso, também neste 

período, o conceito de conservação in loco dos edifícios antigos. 

Devido a esta mentalidade, Roma acolhia, nesta época, inúmeros visitantes de vários países europeus 

que se deslocavam até esta e outras cidades italianas com o objectivo específico de observar as mais 

belas obras de arte e monumentos históricos in loco. As ideias humanistas tiveram, desta forma, um 

desenvolvimento natural de divulgação patrimonial pelos restantes países Europa.
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 É assim que, em Roma, no cenário do Quattrocento italiano, os três discursos da 

perspectivação histórica, perspectivação artística e da conservação contribuem para o 

aparecimento de um objecto novo: reduzido apenas às antiguidades, e por um público limitado

a uma minoria de eruditos, de artistas e de príncipes, esse objecto não deixa de ser a forma 

primitiva de monumento histórico [CHOAY, 2000, 50].

Séculos mais tarde, os eruditos continuavam a efectuar viagens pelo continente europeu e por vezes pelo 

africano, com o intuito de observar no local os edifícios monumentais e obras artísticas. 

Efectivamente, o fenómeno das viagens iniciado no século XVIII tornou-se rapidamente parte substancial

da cultura europeia. Designado por «Grand Tour», o fenómeno manteve-se no auge por dois séculos. 

Tratava-se de uma viagem de enriquecimento cultural, levada a cabo por letrados e artistas através de 

visitas a locais caracterizados como antigos sítios arqueológicos, terras em ruínas ou de natureza 

selvagem. Estas viagens seriam impulsionadoras para a descoberta de novos saberes, conhecimento de 

novos lugares e, consequentemente, conhecimento e salvaguarda de edifícios monumentais.

Desenho de Rita Benedito, 5º Ano de Escolaridade, Turma E, no âmbito da disciplina de Área de 

Projecto: “Aprender a brincar com a escrita do tempo…”

(EB 2/3 Poeta Bernardo de Passos – Ano Lectivo 2008/2009)
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O viajante do «Grand Tour» surgiu no século XVIII. Sendo fundamentalmente europeu, sobretudo 

aristocrata britânico, tinha como objectivo melhorar e desenvolver a sua educação nas várias áreas 

disciplinares. O contexto histórico de transformação económica e cultural na Europa do iluminismo, 

designado como o «século das luzes», foi balizado em conceitos filosóficos, científicos e humanistas que, 

paralelamente com a revolução industrial, contribuiu para promover o conceito de um viajante amante da 

cultura dos antigos e dos seus monumentos, com gosto pela ruína e pela contemplação da paisagem. 

A valorização da paisagem clássica e jardins evoluiu de novo gradualmente para o gosto pela ruína e 

estruturas medievais pitorescas. Os destinos por excelência do «Grand Tour» passavam por Paris e por 

um circuito pelas principais cidades italianas (Roma, Veneza, Florença e Nápoles), materializando o 

gosto pela ruína, pela antiguidade clássica, revivalismo clássico e fazendo de Roma o centro cultural do 

mundo. 

O culto do antigo, paralelamente com o «Grand Tour», desempenhou um papel fulcral no conhecimento e

representação visual dos monumentos. Efectivamente, foi com este fenómeno que se iniciou o estudo 

sistemático dos monumentos e as primeiras teorias modernas de conservação/ preservação de 

monumentos históricos.

Mais recentemente, na época de oitocentos, várias acções foram veiculadas em prol da Arte e Património,

nomeadamente, vários autores de diversas áreas (escritores e também pintores românticos) como por 

exemplo, Almeida Garret, Alexandre Herculano ou Ramalho Ortigão em Portugal, John Ruskin ou 

William Turner na Inglaterra, ou ainda Victor Hugo em França, procuravam transcrever a mística do 

Património, sendo o seu interesse cativado pela arquitectura gótica e medieval em geral33. Os seus gostos 

iriam ser a plataforma para o desenvolvimento do culto da arte. A divulgação de obras ilustradas no 

século XIX com monumentos e edifícios antigos, a ruína medieval, em conjunto com paisagens rurais ou 

urbanas, foram fundamentais para esse facto até porque, de certa forma, procuravam através destes meios 

alertar para o facto de o Património estar em risco.

Almeida Garrett escrevia revoltado, sobre a situação do Património Artístico português, 

 (...) Da bela igreja gótica fizeram uma arrecadação militar; andou a mão destruidora do 

soldado quebrando e abolando esses monumentos preciosos, riscando com a baioneta pelo 

verniz mais polido e mais respeitado desses jazidos antiquíssimos; os lavores mais delicados, 

33 As acções preconizadas por estes autores e pintores tinham também como objectivo adjacente o reforço
da identidade nacional. 
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esmoucou-os, degradou-os. Levantaram as lajes dos sepulcros e, ao som da corneta 

acordaram os mortos dos séculos (...).

Malditas sejam as mãos que te profanaram, Santarém... que te desenrolaram, Portugal... que 

te envileceram e degradaram, nação que tudo perdeste, até os padrões da tua história! 34

Devemos então reflectir se este sentimento descrito permanece em nós, ou realmente houve uma evolução

de mentalidade nacional de preservação e protecção do nosso Património, se existe uma preocupação na 

busca de conhecimentos nesta área como houve nos séculos anteriores ou se, pelo contrário, existe um 

crescente desinteresse.

Chegamos à conclusão de que muitos passos ainda têm de ser dados em termos de educação para a Arte e 

Património. Infelizmente, na época actual, ainda se denota uma enorme indiferença nesta área do 

conhecimento, apesar de ser claro que, ao desenvolver-se a educação patrimonial, estamos a incentivar e a

contribuir para a consciencialização da importância da defesa do Património Cultural na sua globalidade.

O desinteresse da sociedade por esta temática é crescente. Basta relembrar que são poucos os alunos 

do ensino básico que visitaram um museu (fora da alçada dos estabelecimentos de ensino) ou sabem 

enumerar e/ou identificar uma obra plástica ou mesmo um edifício monumental. A cultura artística e 

patrimonial portuguesa actual encontra-se também em crise, o que contribui para uma carência de 

identidade nacional.

Podemos aferir que uma obra de Arte é, por si só, um meio de transmissão de conhecimento e valores,

no entanto, concluímos também que essa transmissão, sem o apoio de meios adequados, se torna 

insuficiente. (…) Nunca está em causa levar o aluno a ver com os olhos do professor. O que tem 

sentido educativo é aproximar o aluno da arte. A obra artística comunica por si.35 

Desta feita, cabe ao professor (de diversas áreas disciplinares e níveis de ensino) tornar o objecto 

artístico acessível ao aluno. Ao disponibilizar as ferramentas e os meios para a compreensão desta 

temática está a contribuir para o desenvolvimento de competências patrimoniais, assim como de 

identidade histórica, cultural e nacional. É irreal solicitar a um indivíduo a explicação do que está a 

observar sem conhecer (edifício monumental, pintura ou escultura). Talvez o mesmo apenas esteja a 

“ver”, e de passagem, não a observar realmente.

O documento Currículo Nacional do Ensino Básico – competências essenciais (2001), para além de 

contemplar novas áreas de natureza transversal e integradora como a Área de Projecto ou Educação 

Cívica, fortalece as artes no currículo do Ensino Básico.  

34 GARRETT, Almeida (1978). Viagens na Minha Terra. Lisboa: Círculo de Leitores, pp.181-182.
35 ALMEIDA,  A.  Betânio  (1980).  A Educação  Estético  -  Visual  no  Ensino  Escolar.  Lisboa:  Livros
Horizonte, p.10.
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As artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento da expressão pessoal, social e 

cultural do aluno. São formas de saber que articulam imaginação, razão e emoção. Elas 

perpassam as vidas das pessoas, trazendo novas perspectivas, formas e densidades ao 

ambiente e à sociedade em que se vive. (...) As artes permitem participar em desafios colectivos

e pessoais que contribuem para a construção da identidade pessoal e social, exprimem e 

enformam a identidade nacional, permitem o entendimento das tradições de outras culturas e 

são uma área de eleição no âmbito da aprendizagem ao longo da vida. 36

Apesar do referido documento focar a importância de desenvolver as competências artísticas, através de 

práticas de investigação (isto é, promover a pesquisa e elaboração de projectos que apontem para a 

exploração de uma determinada situação/problema) que visem a protecção do património artístico, num 

quadro de rigor ético37, salienta-se o facto de não existir uma área curricular específica de Educação 

Patrimonial. Este tema acaba apenas por estar integrado em áreas tão diversas como Educação Cívica, 

Área de Projecto, História, História da Arte, Educação Visual ou Educação Visual e Tecnológica. Por esta

razão, acaba por perder a sua especificidade, visto que é abordada muito superficialmente.

Pensamos, por isso, que seria uma mais-valia existir uma disciplina de Educação Patrimonial no currículo

do Ensino Básico, Secundário e, claro, no Ensino Superior, porque só desta forma poderíamos despertar 

uma consciência de protecção do Património.

Por outro lado, e com o objectivo de combater a indiferença e o desconhecimento, existem vários 

mecanismos que podem ser postos em prática em simultâneo, nomeadamente acções de sensibilização, 

num processo de parcerias para o desenvolvimento de uma Educação Patrimonial. O trabalho conjunto 

entre vários organismos e instituições (Autarquias, Museus, Escolas, Estabelecimentos de Ensino 

Superior, Associações de Defesa do Património e Instituições com responsabilidade na área do 

Património como, por exemplo, o Ministério da Cultura, o Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico, o Instituto dos Museus e Conservação) pode contribuir para o 

desenvolvimento da mentalidade de defesa do Património.

Apontamos, por isso, para uma estratégia de complementaridade de trabalhos e acções entre os diversos 

organismos, pois apenas um trabalho conjunto entre estes elementos pode originar o desenvolvimento de 

uma Educação Patrimonial e, consequentemente, uma consciência de protecção e valorização do 

Património. 

Para finalizar, está nas mãos de todos nós a defesa do nosso Património. Temos, no entanto, de 

compreendê-lo, só assim sobreviverá à passagem do novo «tempo» que se aproxima.

36 VÁRIOS (2001).  Currículo Nacional do Ensino Básico – competências essenciais. Lisboa:
Ministério da Educação.p.149.
37 Id.Ibid.p.150.
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Não basta apenas travar a erosão do «tempo» nos monumentos, mas também na mentalidade do Homem! 

(…) E só quem sabe olhar o passado e conhece a força do «ontem» saberá contemplar e responder 

melhor às questões e incertezas do «amanhã»; neste traço de união, o «hoje» é o momento 

verdadeiramente decisivo para assumir o passado e preparar o futuro!38  
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Table Parade: da imaginação à criação 

Susana Távora de Almeida 

Resumo

Este texto pretende dar a conhecer um projecto denominado de Table Parade, realizado no 

Agrupamento de Escolas de Ílhavo no ano lectivo 2007/08 e que envolveu alunos desde o pré-escolar ao 

3º CEB. Este projecto teve como objectivo principal promover uma actividade educativa e pedagógica, 

que impulsionasse a literacia artística e cultural, apresentando como linhas de orientação nomes de 

referência no panorama nacional de diferentes expressões tais como arte, música, literatura, desporto ou 

outras de interesse dos próprios alunos. 

 

  

O Table Parade, enquanto projecto artístico e cultural, foi concebido para promover a relação 

escola/comunidade e comunidade/escola, através da participação activa de alunos, professores, 

encarregados de educação, empresas locais, Autarquia e Junta de Freguesia. 
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Enquanto unidade pedagógica-didáctica foi traçado o projecto de forma a conduzir os alunos, 

dos vários níveis de ensino, a adquirirem diferentes competências e aprendizagens. Assim, usando a 

imaginação e a criatividade, os alunos foram convidados a intervir tridimensionalmente numa mesa de 

madeira em bruto, de forma cilíndrica, criando o seu (da turma) próprio objecto artístico singular e 

original.
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Foi seguida uma metodologia projectual, adequada aos diferentes níveis de ensino, onde os 

alunos tiveram que recorrer ao trabalho de pesquisa. Nesta fase foi promovida uma articulação disciplinar

(desenvolvida de acordo com a área do ilustre) nos contextos possíveis. Foi seleccionado o ilustre 

português, presente ou passado, e foram desenvolvidas várias competências nos alunos, como as 

competências transversais da área tecnológica, artística, cultural e ambiental.

Na execução dos esboços prévios foram explorados diversos conteúdos das áreas artísticas 

(estudos de formas, estruturas, cores, texturas, volumes, estudo dos materiais e modo de os utilizar ou re-

utilizar) de forma a permitir o desenvolvimento de diferentes técnicas e áreas de exploração.
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Já numa fase de realização do projecto, os alunos puderam recorrer ao uso de materiais 

recicláveis ou outros, usando-os sempre numa perspectiva inovadora e de aprendizagem, experimentando 

e abusando de diferentes técnicas expressivas, abarcando a área artística e tecnológica. 

Foram criados 42 objectos artísticos tendo como referência personalidades como Rosa Mota, 

Manuel Luís Goucha, Nadir Afonso, Da Weasel, Fernando Pessoa, Carlos Paião, Camões, Manuel 

Cargaleiro, Fátima Lopes, David Fonseca, Siza Vieira, Vieira da Silva, Joaquim Agostinho, entre muitos 

outros. 
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Os protagonistas deste projecto tiveram a oportunidade de realizar as tarefas de forma criativa e 

crítica, num clima agradável em sala de aula, tendo-lhes sido incutido o sentido de responsabilidade 

individual e de grupo ao desenvolverem o trabalho e as aprendizagens de modo cooperativo.
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As tarefas eram avaliadas regularmente, tendo sido promovida uma avaliação formativa e crítica 

como uma mais valia para as aprendizagens a realizar.

A divulgação do projecto foi realizada em diferentes meios de comunicação social, 

nomeadamente num programa de televisão, em jornais nacionais e regionais e rádios. Foram ainda 

realizadas algumas exposições com os objectos artísticos, de forma a dar a conhecer o trabalho 

desenvolvido e incentivando os alunos para outros projectos artísticos e culturais.
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Assim, este projecto visou desenvolver algumas competências nos alunos relacionadas com a 

literacia artística, cultural, ambiental e social e demonstrou como a arte, a cultura e a educação podem ser 

parceiras no desenvolvimento pessoal e académico do aluno. Para além disso, promoveu a diversidade 

cultural e fomentou o gosto por vários tipos de expressões artísticas e culturais.
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Livros em Destaque
Elisabete Oliveira

INTERTERRITORIALIDADE. Mídias, contextos e educação. 

Barbosa, Ana Mae & Amaral, Lilian (Org). S Paulo: SESC SP. 2008. 235 pp.
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No Prefácio, Danilo S Miranda, Director Regional do Sesc S Paulo, nota: A obra de arte, com seu valor e

condição social, depende, e dependerá sempre, das formas particulares - cultural e histórica - como é 

percebida, cultuada e tornada acessível como produto da criação humana a ser compartilhado. E tendo 

apontado que este vínculo foi conseguido pelo mercado e pela indústria cultural, remata dizendo que esta

dinâmica se propõe uma das propostas da acção cultural do Sesc São Paulo - na qual esta obra se 

contextualiza. Na Apresentação (Outono de 2008), Ana Mae Barbosa e Lilian Amaral assinalam como 

esta obra é fruto dos  fertilizantes encontros entre especialistas estrangeiros e brasileiros (no Sesc 

Pinheiros-S Paulo, 2005). 

Ressaltam: Transitar entre territórios converteu-se em condição humana contemporânea marcada pela 

transitoriedade, deslocamento, fluxo e aceleração. 

Questionam - e esse será o sentido desta obra -: Que lugares, num mundo marcado pelo nomadismo, 

impermanência e simultaneidade, as manifestações artísticas podem ocupar?

E principiam as respostas propiciadas pelos textos recolhidos: 

A informação e a comunicação que caracterizam a cidade contemporânea vêm se tornando cada vez 

mais agudamente críticas para transcender a sociedade de consumo. Tudo está para ser visto, 

consumido, reflectido, assumido ou descartado.

 

Até à pág  235, actualiza-se para o século XXI a investigação em catorze abordagens, de Ana Mae 

Barbosa, Lilian Amaral, Edgard Carvalho, Marián López Cao, Rita Irwin, Ivone Richter, Miriam 

Chnaiderman, Cláudia Simas, Dani Lima, Walter Silveira, Cid Campos, Giselle Beiguelman, Lucas 

Bambozzi e Christine Mello. Esses textos abarcam:  

 

.Imaginários, género e criação artística, escrituras urbanas,

expressividade ou estética de transmissão; 

. mestiçagem e hibridismo;

. implicações de interterritorialidade e interculturalidade*

em Arte/Educação e na Arte; Arte-Ciência; Arte-Educação contemporânea; Música/Poesia e outras artes; 

imagem na Música;TV, VJs e performance de video ao vivo. 

 

Concluiremos com as ideias-remate das comunicações das próprias Organizadoras no Livro:
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Sublinhamos o que diz  Ana Mae Barbosa (In: Interterritorialidade na Arte/Educação e na Arte), em 

contraposição à sua referência à acção de Milloss  - coreógrafo-encenador e congregador de artes, que 

operava com o princípio da integração concêntrica (sendo ele próprio o centro) (Pp 33-34 e 43): 

Gláucia (Amaral) instaurou a integração alocêntrica, que foge a um centro pré-determinado e se 

organiza por meio de centros emergentes, e que conta também com a participação do observador para a 

criação de múltiplos centros organizativos. Parece complicado, mas é a esse processo que chamo de 

interterritorialidade e que vai além da interdisciplinaridade. (P 43).

 

E Lilian Amaral (In: Interterritorialidades, passagens, cartografias e imaginários) assim dimensiona a 

importância do VER integral no contexto (P 60):  

Para esboçar uma conclusão, ainda que processual, evocamos as idéias de Lucrecia Ferrara  (Lugar na 

cidade:  conhecimento e diálogo. 2003), que aponta ser essa a base epistemológica da visibilidade da 

cidade pelo lugar, porque se a visualidade da cidade está nas formas que a constroem, a visibilidade está

na possibilidade de o sujeito  debruçar-se sobre a cidade, sem objecto de conhecimento, para, ao 

produzi-la cognitivamente, produzir-se e perceber-se como leitor, criador e cidadão. 

EDUCAÇÃO ESTÉTICA E TECNOLOGIAS VISUAIS

No 3º Ciclo e no Ensino Secundário

Por Elisabete Oliveira (Coord)  ,  Albertina Sousa.  António Bila.  Luís  Garlito.  Mª  José Amado.  Rui

Moutinho. Samuel Pinheiro

Edição dos Autores, de ‘08/05/21, 124pp, 16 a cor: 10 € (incl. Iva 5%).

Em venda: Livraria Escolar Editora. Edifício Caleidoscópio, Jardim Campo Grande, 1700-089 Lisboa

Email:    jnogueira@escolareditora.com  Telefone:      217575055

Livraria Climepsi, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa.

Alameda da Universidade, Lisboa.   217952525                                    

Este livro tem em vista estimular uma dinâmica de exploratório na Educação através da Expressão/Cultura Visuais,

que se defende que deve manter-se** obrigatória no currículo pelo menos até à Adolescência, pelo final do 9º ano.

Assume-se que este é um contributo para a recomendação da Conferência Mundial UNESCO, Lisboa ’06, de uma

abordagem das Artes na Educação mais participativa e fundada sobre a prática, (com) a implantação de uma rede

(em Exploratório; de professores… e) de alunos-pesquisadores. 

       

O livro é feito a partir de em 5 Estudos de Caso  e uma Reflexão: 

146

mailto:jnogueira@escolareditora.com


                                                                                                            
IMAGINAR nº 52

Revista da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, Janeiro de 2010

-  A  mediatização  especialmente  informática  -  Informática  em  História  de  Arte;  Web  Quest;  Ferramentas

informáticas facilitadoras dos estudos dos sistemas de representação visual; Projectos com vertente informática

em Oficina  de  Artes.  E reflexão  sobre  caso  de  aluno  c/  Necessidades  Educativas  Especiais:  Desestruturação

Videográfica Espacial.

- A não mediatização-expressão corporal/teatral - Realização plástica de um guarda-roupa e seu uso em Teatro.

- questionários ao impacto da mediatização, apura-se, com reflexões finais a pp 76-78, numa amostra de cerca de 90

alunos no total dos casos, pequena mas compreendendo muita da diversidade do contexto português, desde quando

os jovens acederam à informática; quais as condições de que dispõem entre casa e escola; quais as vantagens e

inconvenientes desta mediatização; e, da intervenção do Professor,  o que não será substituível pela informatização.

ADITAMENTO ao Painel INTERDISCIPLINARIDADE EM ARTE do  

1º CONGRESSO INTERNACIONAL INVESTIGAÇÃO EM ARTE. 

Lisboa, 18-19.05.09

Elisabete Oliveira                              

1. A pertinência deste Aditamento sintético ao 1º Congresso Internacional INVESTIGAÇÃO EM

ARTE deve-se a que no seu Programa, no Painel de INTERDISCIPLINARIDADE EM ARTE, é omissa

a interacção com a Educação através da Arte (EAA) cuja relevância na investigação-acção em Portugal –

necessariamente actualizando sentido(s)  da Arte -  tem marcado a formação de gerações,  e dos seus

professores,  especialmente  desde  ‘47-‘48,  institucionalização  do  Desenho  Livre.  Esta  investigação(-

acção)  em EAA como parceira  deveria  ter  sido reconhecida  neste Congresso,  como o é pela FCT e

internacionalmente, entre as Ciências da Educação, cientificidade em complexidade que tem atingido ao

assumir:  o  diálogo   com  a  emergência  no  campo  sócio-cultural;  uma  reflexividade  sobre  a  sua

especificidade, com recursividade; uma dimensão universitária, pela hologramaticidade das implicações.

2. A investigação sobre a sinergia em Arte-Educação tem continuamente urgido que informe a decisão

educacional nas formações básica; profissional/superior artística; e contínua/ao longo-da-vida , esta  mais

generalizadamente desde o 25 Abril ’74 (animação cultural autárquica, Univ. da 3ª Idade ; intercâmbio

cultural internacional real  ou virtual). E consciencializará o Eº Sup. Artístico que os seus professores

precisam de investigação de uma sua formação além da competência em conhecer/fazer e transmissão? 
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A  Investigação  em  Arte-Educação  consciencializou-nos  de  serem  requeridos  dois  processos

metodológicos, não com recurso a modelos (que a emergência torna inadequados) mas a referenciais:    -

actualização e  contínua  auto-eco-compatibilização  dos professores-investigadores,  que  transcenda  a

reflexividade para  se abrir  à  construção/partilha  em sociedade do conhecimento,  com os outros  e  os

contextos. E têm sido estes professores-actores o motor da alavancagem do Design da EAA para:

- compreender os sentidos emergentes no evolver da(s) Arte(s), para fazer acontecer; e o seu potencial

para um desenvolvimento  integral; (imaginar, em arte: dar sentido e forma pregnante ao desconhecido); 

-  compatibilizar  (a  nível  nacional;  e  em  abertura  global,  e  ao  Projecto  interdisciplinar)  na  base  de

investigação-acção, os currículos escolares e o cívico-cultural; e a formação de professores/recursos. 

Neste Ano Europeu da Criatividade e Inovação, sendo já em 2010 a 2ª Conferência Mundial UNESCO de

Artes em Educação apurando progresso no Road Map recomendatório (a todos os níveis) da 1ª, de Lisboa

2006, acentuamos a importância do questionamento da finalidade da investigação em EAA?  A UNESCO

aponta à formação do  aluno-investigador,  o que desde ’89 na FPCE.UL, para nós implicou formar o

professor-investigador, em recursividade. Perguntamos: para quê e para quem se visiona a Investigação

em  Arte? Pensamos  que  a  resposta  deverá  passar  pela  formação  do  artista-investigador  que  na

Licenciatura terá vivido o processo do projecto criativo de trabalho, capaz de reflexividade com auto-eco-

compatibilização; e recursivamente, eco-compatibilizar-(se)-á no sentido da população criadora.

3. Indo a Investigação em EAA ao encontro da Investigação em Arte, para uma necessária sinergia:

3.1. O percurso português na Investigação em Arte-Educação – ênfases dominantes (Exemplos)

Investigação do desenvolvimento psicológico (J dos Santos) apoiando acção (M Calvet; C Menano...); e

incidência na  prática criativa escolar – criação do Desenho Livre (’47-’78) e abolição do Desenho à

Vista de  admissão  aos  Liceus  (A  Betâmio).  Psicopedagogia  da  Expressão  Artística  (Arquimedes  S

Santos). Os Ph Ds incidem no estudo da representação pela criança (Espacial, I Cottinelli-Telmo), do

Imaginário (M Malpique), ou no Básico (E Coquet; Albº. Sousa); em Arte e Terapia (Drama, L Valente,

M  C  Melo;  Dança,  G  Santos);  na Psicologia  da  Arte (J  Fróis);  no  Social (I  Branco).  E  pela

Investigação-acção  como a de  Avaliação (M J Faceira;  por  Portfolio, Teresa d’Eça),  ou do  evolver

curricular  no  desenvolvimento  dos  adolescentes  e valoração  formativa  do  seu  trabalho  pelos

professores (E Oliveira): 

-  Parte-se de problema(s) no âmbito de investigação vivido no campo e não de Ciências auxiliares.

Mestrados focam Expressão/Social (C Botelho, J Silva); Formação de professores-Eº  Sup (A Sousa). 

3. 2. O progresso nos currículos da EAA garantida a todos (tronco comum até ao fim do 9º Ano)

Os currículos evolveram dos exercícios técnicos - primeiro de cópia e depois bauhausianos (’70) para o 

trabalho de projecto (Design no currículo oficial-9º ano desde ’77); e pelos ’80-‘90, para o projecto de 

trabalho, com crescente autonomia criativa do(s) aluno(s). Da nossa iinvestigação, constituímos Base de

Dados dos projectos criativos escolares dos últimos 70 anos – para um Exploratório de avanços nas 

expressões artísticas, que propusemos no Congresso Transibérico de Beja ’08 e na Redibericaedart -: este 
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instrumento permite ver como o evolver social e as  tendências técnicas e ditas estilísticas artísticas ali 

têm sido vivenciadas e re-criadas, passando pela obra plástica concreta/abstracta, pelo design, pela 

colagem-foto-BD-cinema-performance, até à desconstrução, o grafitti, a mail-art, o digital (monografia de

História de Arte, Base de Dados do património artístico escolar, geometrização, web-quest, photoshop...).

O investigador(-formando) é cescentemente consciente/interventivo em auto-eco-compatibilização.  

3.3. A problemática urgindo o fortalecimento em Investigação Arte/Arte-Educação 

Qual a experiência estruturante de fazer, questionar, apreciar, conhecer, partilhar arte que deve ser

garantida a todos (na educação) até à adolescência e para exploração-alimento ao longo da vida? Que

referenciais  plurais  em Arte,  compatibilizáveis  com a  emergência,  vislumbram novo(s)  sentido(s)?

Como criar Mestrados que incluam Atelier (Artistas) e Prática Escolar (Professores) com Investigação,

sendo  Profissionalizantes? A que  qualificação do viver, em comunidade do auto-eco-conhecimento,

contribui a Investigação em Arte?...      
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Galeria de Fotos 
Escola dos 2º e 3ºciclos do Viso -Viseu  ( Grupo de EVT:  Decorações e 
Natal) 
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DESTAQUES ON LINE  

Trabalhos de alunos realizados em Área de Projecto e EVT.  

O  blogue do Departamento de expressões  da escola D. Manuel I em Tavira 

 

O Blogue do professor de EVT da Escola EBI da Quinta de Marrocos,  

 O Blogue  do professor RES.  

Rede IberoAmericana de Educação Artística

http://www.transversalia.net/  : Um projecto interdisciplinar em Espanha
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http://www.transversalia.net/
http://www.transversalia.net/
http://redeiberoamericanadeeducacionart.ning.com/
http://profres3.wordpress.com/
http://evtnaquinta.blogspot.com/
http://artesexpressoes.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=oZkmJITuHe0&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=p3QQqb-F1Rc&feature=channel
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