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AAs culturas são como germes, os organismos
reproduzem-se segundo padrões que
podem ser modificados por factores externos.

A cultura visual age exactamente da mesma
forma, reproduzindo padrões, adaptando-se,
transformando-se, recriando-se. 

Seria demasiado linear pensar que essa cultura é
simplesmente consumida pelas crianças. Isso seria
retirar às crianças as suas capacidades inatas de
crítica pessoal. Cada criança lê e interpreta as
mensagens à sua maneira. Faz e refaz a sua
identidade a partir da informação recebida,
apropria-se da linguagem e conhecimento e
transforma-o criativamente. Interage activamente
com a informação; através de fóruns e chats na
Internet envolve-se em discussões em grupo com
outras crianças e adultos. Constrói avatars,
desmultiplicando a sua identidade em várias
personalidades segundo situações diferentes. São
processos assaz complexos para crianças e jovens,
mas são processos que eles utilizam e que muitas
vezes os ajudam a criar resistências à cultura
dominante.  

A tarefa da Educação Visual  não se centra
unicamente  no estudo das culturas e na produção
de artefactos visuais mas mais vai mais além
através  do questionamento sobre culturas, na
ruptura e na resistência aos padrões instituídos.
Esse questionamento passa fundamentalmente
pela leitura crítica de imagens.

A leitura crítica de imagens dos media e
particularmente de obras de arte é uma
competência que as crianças e os jovens
desenvolvem desde muito cedo, no seu
quotidiano a experiência da imagem é
fundamental, na escola os alunos aprendem a
reflectir sobre os significados de determinadas
imagens, o espaço das disciplinas de arte ou
educação visual é o lugar onde os alunos podem
encontrar algumas ferramentas de análise e de
crítica tão importantes para o seu crescimento,
visto que as imagens são um dos elementos mais
cruciais na construção da sua identidade e tão
importantes para a compreensão de culturas, da
sua cultura e da dos outros. As obras de arte são
imagens que fascinam e com as quais os jovens

podem entender o mundo de uma maneira
diferente. Por isso este ano resolvemos dedicar o
nosso Encontro anual à leitura crítica de imagens,
sobretudo de imagens das artes visuais. Nesta
revista incluímos dois artigos feitas a partir de
comunicações do Encontro o artigo de Paulo
Freire de Almeida intitulado ‘Vista de Delft’ de
Vermeer e o texto visual de Cristina Ferreira sobre
uma Imagem fotográfica do Porto realizada pelo
cineasta e fotógrafo Aurélio Da Paz Dos Reis. Os
outros artigos dois de fundo são também retirados
de comunicações, é o caso dos artigos de Pedro
Salgado e de José Tomás Féria que apresentaram
os seus textos durante o seminário da APECV
sobre Diários Gráficos no Outono de 2007. O
texto de Pedro Salgado incide sobre o desenho
científico e o texto de José Tomás Féria fala-nos de
livros de artistas. 

Neste número temos também muitas notícias da
APECV, sobre reuniões com o Ministério da
Educação e o parecer sobre os programas do
secundário. O nosso querido colega e associado
Fernando Saraiva relembra-nos o pintor António
Cruz, um artista notável cujo centenário quase
passou desapercebido, isto ilustra o pouco
cuidado que temos tido com a arte Portuguesa, e
nós professores de artes temos muitas
responsabilidades, se não formos nós quem vai
divulgar os nossos artistas junto das crianças? A
APECV mais do que nunca sente isso e começou
este ano um programa de divulgação de artistas
portugueses junto das escolas com um concurso
anual, este ano o artista escolhido foi Almada
Negreiros, as respostas das crianças foram
fabulosas como podem ver nesta revista. Para o
ano escolheremos provavelmente Josefa de
Óbidos e os desenhos premiados irão ser expostos
não só na sede da APECV mas também  numa
escola de artes em Riga, na Látvia. 

Apresentamos também as conclusões da Mesa
Redonda do XIX  Encontro da APECV sobre o
tema: Para onde vai a educação artística em
Portugal? Foi um debate muito participado e
mostra como nós professores estamos conscientes
da necessidade de mudanças profundas no ensino
em Portugal e terminamos este número com uma
sugestão de leitura.

EEddiittoorriiaall
Teresa Eça
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Paulo Freire de Almeida

““VViissttaa  ddee  DDeellfftt““
ddee  VVeerrmmeeeerr
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O quadro ‘Vista de Delft’ de Vermeer pintado
entre 1660-63 é um exemplo que remete para a
tradição de pintura topográfica, onde se pretendia
representar o território urbano ou a paisagem com
rigor descritivo, baseado em mapas e medições.
Vermeer foi um pintor recuperado do
esquecimento em finais do século XIX e muito
especialmente no século XX, pela qualidade
quase abstracta das suas pinturas na fixação de
aparências, como afirmação da visualidade, o
que lhe confere uma posição actual face à crítica
do século XX. Como exemplo das leituras
especulativas que actualizam a sua obra podemos
ler a apreciação de Lawrence Gowing:

“Vermeer parece quase não se importar, ou até
mesmo ignorar o que está a pintar. O que
chamam os homens a esta área de luz? Um nariz?
Um dedo? O que sabemos da sua forma? Para
Vermeer, nada disto interessa, o mundo
conceptual dos nomes e do conhecimento é
esquecido, nada lhe diz respeito a não ser o que
é visível, o tom, a área de luz”

A pintura holandesa do século XVII ficou
conhecida como essencialmente descritiva e
documental, em oposição à tradição Italiana,
caracterizada pela narrativa e alegoria. Segundo
essa dicotomia, enquanto o pintor italiano
concebe o espaço do seu quadro como um

encenador – dispondo as personagens, adereços e
arquitectura – que procura narrar uma história, o
pintor holandês concebe o quadro como uma
vitrina onde expõe os objectos potenciando a
colocação e luz e a disposição geral em função
da visibilidade e da clareza
A ‘Vista de Delft’ é no entanto, um quadro pouco
comum na obra de Vermeer, na medida em que
apenas pintou duas obras de exterior. Pouco se
sabe da sua vida porque existe pouca
documentação escrita e nenhum desenho
preparatório. Nessa medida, apenas se pode
especular sobre as motivações intrínsecas da
obra, observando-a com atenção. 
Sabe-se que a Vermeer pintou esta vista de sul,
supostamente de um primeiro andar, e
provavelmente com o auxílio de uma câmara
obscura. O aspecto documental da pintura é mais
aparente do que substancial, sobretudo quando se
observa diversas gravuras e desenhos de outros
pintores mostrando a mesma vista. Vermeer
alterou algumas medidas, suprimiu ou escondeu
alguns elementos arquitectónicos e desvalorizou
as tipologias – janelas, portas – em detrimento das
texturas e efeitos casuais de luz. 
O efeito de realidade e materialidade é, no
entanto, evidente, sobretudo quando comparado
com a representação arquitectónica da pintura
Italiana, onde a cenografia envolve uma
idealização da cidade geometrizada. O efeito de
naturalidade é enfatizado pela atmosfera muito
particular, onde o céu ocupa uma importância
significativa e monumental, evocando um típico
dia de aguaceiros com abertas e nuvens carregadas
de chuva. Uma nuvem escura confere também
dramatismo e especificidade ao momento,
retirando qualquer tonalidade decorativa aos
aspectos atmosféricos. Dada a especificidade da
paisagem holandesa, o céu ocupa por regra, uma
grande importância como tema que envolve luz,
mudança e efeito, dando lugar à observação e
representação de acontecimentos lumínicos e
cromáticos destituídos de razão ou simbologia,
mas adequados à vocação pictórica da luz e da
cor. Vários exemplos – de Philips de Konink ou
Jacob Jordaens - e mais tarde, na pintura Inglesa do
século XIX – alimentam a tradição da observação e
representação dos céus.

Vermeer, Vista de Delft, circa 1661, 96,3cm x 117cm
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Na superfície da água, o reflexo das fachadas e do
céu torna-se também um elemento enfático da
pintura, onde se pressente que Vermeer não se
deteve na sua representação como mera
contextualização. Na parte inferior, representa-se
a margem onde algumas figuras conferem escala
à pintura.
Na banda central da pintura, observamos a vista
de Delft, onde a cidade apresenta uma qualidade
anti-perspéctica. Comparando com as vistas do
célebre pintor italiano do século XVIII, Canaletto,
vemos que enquanto no último caso existe grande
ênfase na perspectiva para acentuar o espaço e
integrar o observador, Vermeer optou pela
horizontalidade, acentuando a qualidade fechada
da muralha. A perspectiva em Canaletto, propõe
o envolvimento e integração do espectador na
cena, e simultaneamente um convite à
deambulação pelo espaço. As pinturas de
Canaletto são assim, cinemáticas. Em
contrapartida, a pintura de Vermeer acentua o
obstáculo da arquitectura em banda horizontal.
Para acentuar ainda mais o carácter fechado da
cidade, notamos que Vermeer decidiu representar
as fachadas em sombra. Provavelmente a opção
mais comum seria pintar as fachadas em luz,
aproveitando os contrastes e riqueza de cores.
Pela opção da sombra, Vermeer unifica as
fachadas numa cor e tonalidade, desvalorizando
as tipologias arquitectónicas, explorando as
texturas e a sugestão dos materiais construtivos.
Olhando o quadro como um todo, percebemos a
qualidade intrínseca do instante representado.
Num dia de aguaceiros, com abertas e nuvens
brancas, uma nuvem escura paira sob o céu
tapando a luz e deixando as fachadas em sombra.
Por essa razão, o que poderiam ser reflexos
coloridos e variados na água, torna-se um único
reflexo sombrio e espesso, como uma silhueta
forte em contraponto com a nuvem. Entre dois
aspectos atmosféricos e ópticos, circunstanciais
mas visualmente poderosos – a nuvem e o reflexo
– a cidade é surpreendida na penumbra. Vermeer
consegue distribuir a atenção do espectador por
todo o quadro evitando um centro?
Na realidade, o segundo plano de edifícios,
encontra-se iluminado pelo sol que descobre uma
passagem por entre as nuvens. Desse plano
sobressai a torre de uma igreja, onde se encontra
sepultado Guilherme de Orange l, considerado
herói nacional Holandês. Será a torre da Igreja o
centro e também uma metáfora sobre a liberdade
e independência da Holanda? Á sombria muralha
da cidade que lembra o cerco e o perigo, Vermeer

opõe a luminosa memória da independência?
Essa poderá ser uma interpretação metafórica do
quadro ‘A Vista de Delft’.
Contudo o que se propõe nesta apresentação é
uma leitura do quadro como uma acção
performativa. Observando várias pinturas da arte
ocidental, nota-se que um tema recorrente na
representação são figuras que se encontram
concentradas a ler, observar a paisagem pela
janela, a fixar uma tarefa que se encontram a
realizar. Michael Fried designa esta tendência
como ‘representação da absorção’, na medida em
que, as figuras se encontram absortas e alheadas
do próprio facto de estarem a ser retratadas. A sua
acção não é heróica, nem teatral, mas centrada
no acto de ver concentradamente, como se toda
sua animação mental dependesse da visão. 
Vermeer tem inúmeras pinturas onde as figuras se
encontram neste estado de absorção, tais como,
‘Rapariga Lendo uma Carta’, ‘O Astrónomo’ ou ‘A
Rendeira’. Por outro lado, as suas cenas de
interior encontram-se repletas de motivos visuais,
como mapas, espelhos, pinturas, padrões
decorativos, texturas, ladrilhos. A visão parece
ocupar um papel central na obra de Vermeer, não
só pelo cuidado na representação da luz, como
pela iconografia.
Desse modo, propõe-se a hipótese de Vermeer
ter realizado ‘A Vista de Delft’, não como
descrição de um espaço, ou metáfora histórica,
mas enquanto dispositivo de absorção do
espectador na observação de aparências como
afirmação da performatividade do olhar. A
pintura como convite a um exercício de longa e
profunda atenção visual é o exercício que
permite partilhar a atenção do próprio Vermeer
algures em 1660-63.

Paulo Freire de Almeida

Porto, Fevereiro, 2007.

RReeffeerrêênncciiaass

Alpers, Svetlana, The Art of Describing, Dutch Art in the Seventeenth Century, Chicago
Univ. Press, 1983.

Clark, El Arte del Paisage, Seix Barral, 1971

Fried, Michael Absorption and Theatricality, Berkeley, Univ. California Press

Gowing, Vermeer, Faber & Faber, 1952

Wheelock, Kaldenbasch, Vermeer’s View of Delft and his Vision of Reality, Artibus et
Historiae, nº 6, 1982.
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Pedro Salgado* (ilustrações e texto)

UUMM  DDEESSEENNHHOO  ((CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO))
PPOORR  UUMMAA HHIISSTTÓÓRRIIAA ((NNAATTUURRAALL))

Ver não é o mesmo que observar.

A exploração/ investigação científica baseia-se na
observação.

O desenho também.

Através do desenho é possível observar melhor,
entender, registar e comunicar factos e conceitos da
ciência.

Por seu lado, a ciência chega aos seus
intervenientes e ao grande público através de
imagens geradas pelo desenho. 

Cada desenho científico pretende contar uma
história, corresponde a uma perspectiva particular
do modelo a representar, um ser vivo, e a sua

abordagem é mais delineada pelo rigor do que pela
estética.

As melhores ilustrações científicas são as que
procuram equilibrar estas duas vertentes. Arte e
Ciência.

A ilustração científica é a componente visual da
comunicação científica e traduz-se, em geral, em
reproduções em papel, mas também em outros

suportes. O universo da ilustração científica abarca
áreas tão diversas como a biologia, medicina,
arqueologia, etnografia, astronomia, etc. mas
sobretudo, debruça-se sobre os seres vivos
(ilustração biológica e seus diversos ramos),
explicando visualmente aspectos particulares da
sua morfologia, estruturas, organização e relações
de diversa ordem.

A expressão gráfica de cada imagem criada e
* Biólogo, ilustrador científico.  Professor do Mestrado de Desenho da

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

Sargo, Diplodus sargus,
tinta da china sobre scratchboard,
ilustração científica em
desenvolvimento, fase 1. 

(Sargo, Diplodus sargus,
tinta da china sobre scratchboard,
ilustração científica em
desenvolvimento,) fase 2. 

(Sargo, Diplodus sargus,
tinta da china sobre scratchboard,
ilustração científica em
desenvolvimento,) fase 3. 

(Sargo, Diplodus sargus, tinta da
china sobre scratchboard,)
ilustração científica concluída.
Calendário oficial da Expo’98. 

1. autor observando exemplar de peixe acabado de capturar, antes de ser
desenhado no caderno de campo (sketchbook). Expedição Amazónia, 2000. 

2. Peixe-galo, Zeus faber, tinta da china sobre scratchboard, detalhe.



Julho 2007 7

publicada, a ilustração, varia em função da
mensagem objectiva a comunicar e do público a
que se destina.

Rigor é o primeiro atributo de uma ilustração
científica. As qualidades do(s) desenho(s),
composição e leitura são também fundamentais.

Em todo o caso, um desenho “bonito” mas “errado”
poderá ser pendurado na parede de uma exposição,
mas não terá qualquer valor enquanto informação
científica.

Esta área de actividade é praticada por profissionais
com formação bivalente, fundamentos científicos e
domínio de técnicas artísticas e comunicação.

A ilustração científica surgiu com a mesma essência
de hoje, a acompanhar a ciência do Renascimento,
com figuras incontornáveis como Albrecht Durer e
Leonardo Da Vinci.

Desenvolveu-se consideravelmente no séc. XVIII,
com a corrida à descrição e classificação de novas
espécies, segundo Lineu, no velho e novo mundo.

Rascasso, Scorpaena maderensis, tinta da china sobre poliester.
Enquanto que a ilustração anterior se concentra na descrição
exaustiva da morfologia externa do peixe, esta orienta-se para a
camuflagem e habitat. 

Rascasso, Scorpaena maderensis, aguarela. Ilustração realizada para
placa de identificação para o público, Aquário da Madeira. 

Esboços realizados em mergulho com escafandro autónomo a 10-15 m de
profundidade. Inclui um rascasso. Lapiseira com grafite sobre poliester. 

Rascasso, Sebastes nebulosus, estudos e desenho preliminar para
realização de posterior ilustração científica. 

Rascasso, Sebastes nebulosus, ilustração científica final, tinta da china
sobre scratchboard. 
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Hoje, a criação destas imagens beneficia de toda a
tecnologia, como as máquinas fotográficas e
computadores, tornando possível uma maior
variedade de resultados finais, mas ainda em muitos
casos o processo de interpretação através do
desenho, e mesmo a versão terminada, têm muito
em comum com o que se fazia há séculos atrás. 

Os novos instrumentos não substituíram os
anteriores, simplesmente aumentaram as
possibilidades.

Para além de ilustrações criadas, total ou
parcialmente, por via digital, são tradicionalmente
usadas a tinta da china, grafite, lápis de cor,
aguarelas, acrílicos, assim como diversas técnicas
mistas ou especializadas para determinados efeitos.

A ilustração é desenvolvida metodicamente, através
de vários estudos, medições e reconstruções. Só
depois desta fase preliminar, por vezes extensa, se
começa a trabalhar na peça final. 

É um trabalho minucioso, que pode levar horas,
semanas, ou mesmo meses.

Dragão marinho, Phylopterix taeniolatus, aguarela. Ilustração realizada
para placa de identificação para o público, Oceanário de Lisboa. 

Esteva, Cistus ladanifer, grafite e aguarela. Série filatélica, CTT. 

Flor dos Açores, Viburnum tinus, grafite e aguarela. Série filatélica,
CTT. 

Feto arbóreo, desenho em grafite. Educação ambiental, Monte da
Lua, Sintra. 

Mero, retrato. Tinta da china sobre scratchboard. 
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É prática generalizada entre ilustradores o
desenvolvimento de um “sketchbook”,
conhecido também por “caderno de campo”
entre os cientistas, e “diário gráfico” entre
artistas.

Nesse caderno que acumula experiências de
reconhecimento de objectos naturais, uma
semente, uma árvore, um escaravelho…,
registam-se graficamente diversas situações. 

O desenho está omnipresente, desde o simples
esboço, gestual, até à construção de uma figura
complexa, recheada de legendas e notas.

Os primeiros estudos da fase preliminar de uma
ilustração, nascem frequentemente, no
sketchbook, mas em geral este desenvolve-se
num contexto mais abrangente.

Com menos discurso formal que na ilustração
científica cuja finalidade é comunicar para o
público, o desenho de campo impõe-se como
abordagem pessoal, em tom de monólogo. 

Nas páginas surgem apontamentos, colagens,
registos diversos, sobretudo desenha-se muito.
Por prazer, para praticar e descontrair, com ou
sem objectivos / objectos premeditados.
Desenha-se para não esquecer. É uma
experiência intensa.

Pelo desenho construímos memória que resulta
de observação atenta e criteriosa. Pelo desenho
aprendemos a observar, a entender, a
memorizar.

O desenho  é uma linguagem universal;
aplicado à História Natural, não só apresenta
enormes potencialidades para a sensibilização
e divulgação ambiental, como também
enriquece o olhar atento do Naturalista, ou de
qualquer interessado.

Não é por acaso que muitos artistas se
interessam pela Natureza.

O desenho é acessível. Ao contrário do que
dizem, aprende-se e evolui-se em passos largos
quando há dedicação, entusiasmo e motivos
fascinantes para descobrir, com os olhos e com
o lápis. (Haverá algo mais fascinante que as
formas, texturas, cores, estruturas e padrões da
Natureza?)

Página de Sketchbook, Expedição
Amazónia, 2000. 

Página de Sketchbook, Expedição
Amazónia, 2000. 

Foto das bananas, com intervenção
depois do desenho anterior. 

Pàgina de Sketchbook, Jardim
Botânico da Universidade de Lisboa. 

Pàgina de Sketchbook, Jardim
Botânico da Universidade de Lisboa. 

Pàgina de Sketchbook, apanhado no
chão durante aula, ArCo. 

Pàgina de Sketchbook, apanhado no
chão, arriba fóssil, Caparica.

Cocolitoforídeo. Grafite, lápis de cor
e marcadores sobre poliester.
Plancton – Ano Internacional dos
Oceanos, Série Filatélica, CTT.
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OO  qquuee  éé  uumm  lliivvrroo  ddee  aarrttiissttaa??

Quanto a esta questão não há uma resposta
consensual.
Considera-se, contudo, que o que distingue os livros
de artista dos restantes é a utilização do livro como
suporte de um projecto artístico específico, não
restringido ao papel e à tinta, mas incorporando
todos os tipos de materiais usados pelo artista.
Não são, pois, livros de reproduções de trabalhos de
um artista, ou sobre um artista.
Para alguns investigadores só é considerado livro de
artista todo aquele do qual se possa fazer tiragens
e/ou edições ilimitadas. Não consideram como
livros de artista aqueles que são executados por
processos artesanais – que implicam a sua
irreprodutibilidade por meios mecânicos – quer
sejam exemplares únicos, quer sejam edições de
poucos exemplares. 
Para estes autores – Anne Moeglin-Delcroix, Ulisses
Carrión, Clive Phillpot, entre outros – os livros-
objecto não são considerados como livros de artista;
este tem de ser um livro “normal” como os outros
livros escritos que conhecemos e que possa ser
arrumado ou encontrado numa prateleira de uma
qualquer biblioteca pública ou privada. Defendem o
livro de artista mais como portador de um conteúdo
– no qual o artista quer dizer alguma coisa não fora
do livro nem sem ele – do que como objecto
estético.
Mas os livros-objecto não se prendem a padrões de
forma ou funcionalidade, extrapolam o conceito
livro rompendo as fronteiras comummente
atribuídas aos livros de leitura para se assumirem
como objectos de arte. São objectos de percepção.
Normalmente são obras raras, muitas vezes únicas –
como é o caso dos livros de Kiefer, como os de
muitos outros artistas – ou com tiragens bastante
reduzidas. No livro-objecto a narrativa literária é
substituída por uma narrativa plástica; a estrutura
livro dá lugar à estrutura plástica, nascendo uma
outra forma expressiva.
Stephen Bury, no seu livro The book as a work of art
1963-95, considera que livros de artista são livros,
ou objectos com a aparência de livros, sobre cujo
produto final o artista tem um elevado, ou total, grau
de controle, e onde o livro é tido como uma obra de
arte em si.

OOrriiggeennss  ddoo  lliivvrroo  ddee  aarrttiissttaa

Embora em 1929 Marcel Duchamp tenha editado a
“Caixa Verde” e em 1934 Max Ernst tenha editado
três romances-colagens, assim como El Lissitsky
tenha compilado séries de imagens sob a forma de
livro na segunda década do séc. XX, estas obras não
são, nem nunca foram, designadas por livros de
artista, nem pelos autores nem pelos historiadores.
Estas edições, assim como as de outros
vanguardistas dos anos 1920-30 – resultantes das
experiências futuristas, construtivistas, dadaístas –
são consideradas casos isolados, uns parênteses na
história do livro.
Em termos históricos são situações que ficaram sem
verdadeiro futuro, não tendo servido de modelo,
mesmo remoto, aos futuros criadores de livros de
artista.
A noção de livro de artista só aparece a partir dos
anos 1960, enquanto produção de obras visuais e
plásticas autónomas, com uma intenção explícita
de serem reproduzidas, e não tanto como uma
experiência secundária em relação ao resto da
produção artística.
E, consensualmente, há a considerar duas origens: a
europeia, com Dieter Roth (n. 1930), e a norte-
americana com Edward Ruscha (n. 1937).
Dieter Roth realizou mais de uma centena de livros,
embora tivesse que esperar muitos anos antes de os
poder publicar.
Ed Ruscha publicou 17 livros, tendo de início
criado uma fórmula única cuja novidade foi
imediatamente reconhecida. Como que
estabeleceu umas leis do género. Há quem o
considere como o “criador do paradigma dos livros
de artista”.
O primeiro livro de Ruscha, Twentysix Gasoline
Stations (1963), é composto tão “somente” por uma
série de 26 fotografias de estações de gasolina, sem
texto, só com legendas a identificar a marca e a
localização das referidas estações, como
apontamento meramente documental. Ruscha
refere que “Twentysix Gasoline Stations começou
com um jogo de palavras. O título apareceu mesmo
antes de ter pensado nas imagens. Eu gosto da
palavra gasoline e gosto da qualidade particular de
twentysix. Vendo o livro, vê-se como a tipografia
funciona bem. Trabalhei primeiro sobre isto tudo

José Tomás Féria

OO  qquuee  éé  uumm  lliivvrroo  ddee  aarrttiissttaa??
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antes de tirar as fotografias. Não que eu tivesse uma
mensagem importante acerca das fotografias ou da
gasolina, ou de algo semelhante – tudo o que eu
queria era fazer uma coisa que tivesse coerência
(…) As fotografias que faço e utilizo não são de
modo nenhum artísticas (…) Este livro não é feito
para albergar uma colecção de fotografias de arte –
são dados técnicos semelhantes à fotografia
industrial. Para mim não são mais do que
instantâneos”. Para além deste testemunho de
Ruscha, que se enquadra com os pressupostos da
arte pop com a qual o artista se identificava, o facto
é que este livro, e os seguintes que ele publicou, se
tornou numa obra genuína, única no seu género,
acabando por servir de modelo a criações
posteriores de outros artistas.
Ruscha publicou mais livros semelhantes, usando a
fotografia como linguagem visual. Em todos eles é o
artista que controla e faz tudo – tira as fotos,
compõe-nas, pagina o livro, manda imprimir como
quer – relegando o papel do editor para segundo
plano. 
A forma, no livro de artista, pertence à concepção
do livro e começa com ele, na medida em que o
tema do livro compreende a exigência da sua
realização em livro. A apresentação de imagens em
série nos livros de Ruscha não é um exercício de
estética minimalista, nem um fim em si, antes a
consequência da tomada de consciência pelo
artista da natureza ela mesmo virtualmente serial de
qualquer livro. 
Ed Ruscha não se interessa por edições manuais ou
artesanais e com tiragens de poucos exemplares;
ele quer que o livro de artista seja como os outros
livros, idênticos no formato, podendo-se misturar
com os outros numa livraria, e com edições de
tiragens ilimitadas, fazendo dele um objecto
comercial e industrial como os outros.
Com o aparecimento da fotocópia, no final dos
anos 60 do séc. XX, o artista tem ainda mais
próximo de si a possibilidade de fazer tudo sem
intermediários, sem mais algum agente que
controle ou determine do teor e forma da obra.
Muitos artistas fundaram as suas próprias editoras 
Judith Hoffberg funda em 1978 a revista californiana
Umbrella que fazia recensão de livros de artista do
mundo inteiro. E refere que “o livro de artista como
contraproposta à galeria e ao museu permite uma
democratização do sistema da arte, pois que os
livros podem ser distribuídos pelo correio, pelas
lojas de arte, pela amizade: os livros ocupam menos
espaço, são portáteis, práticos e democráticos, e
criam uma relação pessoal entre o consumidor e o
artista, entre o proprietário e o criador”.

A produção e reprodução múltipla de um livro de
artista faz com que “a arte pareça pura durante um
momento e desligada do dinheiro. E como muita
gente pode possuir o livro, ninguém é proprietário
da arte” (John Baldessari). Na era da
reprodutibilidade “em que nós conhecemos as
obras sobretudo através das suas reproduções em
livro, as nossas obras devem ser feitas unicamente
para a reprodução” (J. Baldessari). O que pela
reprodução e multiplicação poderia parecer
afastara arte de sua essência, tornou-se afinal na
sua aproximação.
Dieter Roth, numa atitude próxima da arte pop,
apropria-se de vários tipos de publicações (jornais,
revistas de banda desenhada) e manipula-as
plasticamente (recorta, cola, inverte e subverte a
ordem de leitura) de modo a criar um objecto livro
de arte novo usando materiais do quotidiano aos
quais toda a gente tem acesso.
Com uma produção e atitude diferente da de
Ruscha encontra-se Anselm Kiefer (n. 1945). No
livro The Books of Anselm Kiefer 1969-1990, que
serviu de catálogo a uma grande exposição
retrospectiva da produção dos seus livros de
artista, realizada em 1991 no Museum of Modern
Art de Nova Iorque, Götz Adriani refere o seguinte:
“Os livros de Kiefer, cuja produção teve início nos
finais dos anos 60 (séc. XX), começaram por lhe
servir como meio para experimentar os seus temas,
técnicas e materiais, que depois usava nas suas
pinturas de grande formato. Com o continuar do
trabalho os livros tornaram-se meios pictóricos
autónomos. O desenvolvimento deste trabalho
teve como peça principal a escultura
Zweistromland (Terra entre dois rios), uma
biblioteca enorme de livros feitos de chumbo”.
No entanto a finalidade das suas pinturas contrasta
com a fluência das imagens dos livros – a grande
picturalidade épica versus a cândida agilidade da
narração: numa sequência de imagens somos
levados a construir uma relação entre elas e
consequentemente a fazer surgir uma narrativa.
“Os livros de Kiefer são peças únicas, sem edição,
praticamente sem texto, onde as imagens são mais
intimas, mais directas na expressão, mais sóbrias e
expostas do que nas suas enormes pinturas. O
artista utiliza os mais diversificados materiais para
a sua realização: papéis finos e grossos, fotografia,
linogravura, carimbos de batata, papel de parede,
tela queimada, chumbo, óleo, cola, acrílico, tintas,
carvão, areia, cinza, argila, entre outros, nunca se
tornando objectos tridimensionais. Na verdade a
variedade das técnicas raia o limite do possível. Os
livros de chumbo, com as suas superfícies cheias



de cor oxidada, pelo seu peso são menos
manuseáveis e também pela sua indestrutibilidade
dão a impressão de terem uma continuidade
armazenada”, refere ainda Götz Adriani.
A questão em torno dos livros de Kiefer nunca é
pacífica, senão vejamos o que Peter Scheldahl
considera a propósito de The Rhine (1990), um
livro composto por linogravuras a preto e branco:
o autor questiona se o citado livro é um livro,
porquanto considera que os livros são objectos
produzidos publicamente, isto é, publicados para
consumo privado. The Rhine, assim como os
outros livros de Kiefer, foi feito em privado, à mão,
para vir a ser de uso público, ganhando assim os
atributos de uma pintura. Conclui ser The Rhine
um trabalho de arte visual, com afinidades à
música e ao filme, e que é acerca do não-livro,
oferecendo uma experiência teatral que não tem
nada a ver com a leitura normal.
Stephen Bury, no seu livro já citado, refere que os
artistas são rápidos na apropriação, manipulação e
controle dos media existentes. E cita o exemplo de
Pierre Garnier, que no início do séc. XVIII usou a
recém inventada máquina de escrever (1719) para
explorar as suas qualidades mecânicas ao nível da
composição espacial dos seus poemas.
Ou lembremo-nos dos caligramas de Apollinaire:
uns lêem-se de cima para baixo, outros ao
contrário, outros da esquerda para a direita,
enquanto que outros são determinados pelas
convenções da arte, tais como quando um objecto
é representado: pode ter um centro ou um limite
que exige ser lido primeiro, enquanto outros são
uma mistura de ambos.
Nesta senda podem-se enquadrar os livros gráficos,
os quais jogando com o tamanho, forma e/ou cor
das letras e palavras, jogam consequentemente
com o tempo, com o seu tempo de leitura. Ou
ainda os flip books, nos quais o leitor pode
começar o livro onde quiser, lê-lo da frente para
trás, ou de trás para a frente, e com a velocidade
que quiser.
Outros artistas, como Keith Godard ou Dow
Corning, davam instruções aos seus leitores acerca
dos seus livros de artista, para os transformar,
destruir, isto é, para manuseá-los de acordo com a
intenção do autor.
Cito ainda o meu colega Eduardo Salavisa que fez,
e continua a fazer, um estudo sobre Diários
Gráficos, o qual pode ser consultado no seu
excelente site www.diariografico.com “O termo
Livro de Artista é usado em várias circunstâncias.
Para artistas plásticos, sobretudo para artistas
conceptuais, pode ser uma ferramenta importante

na experimentação e conceitualização de novas
ideias. Para, por exemplo, Anselm Kiefer (1945.
Alemanha) ou Antoni Tàpies (1925. Espanha), têm
uma posição central na sua obra como cruzamento
e lugar de encontro para outros trabalhos. Na
década de 60 foi um fenómeno comum, como
tomada de posição dos artistas sobre o mercado de
arte, produzindo este tipo de objecto pouco
comercial. Um livro sendo um objecto com
algumas dificuldades de exposição também o é
para ser comercializado. Mas pode ser considerado
um objecto plástico, ao nível de qualquer outro,
valendo pelo seu todo. Pode-se dizer, pelo menos
para alguns artistas, que a grande diferença entre o
Diário Gráfico e o Livro de Artista será a sua
abertura ao exterior. Enquanto o primeiro é uma
coisa íntima, feita para não ser mostrada, ou pelo
menos reservada a poucos, o segundo vai chegar ao
conhecimento dum círculo alargado, ou pelo
original ou pela edição de alguns exemplares”.

LLiivvrrooss  ddee  aarrttiissttaass  ppoorrttuugguueesseess

Entre os artistas portugueses, e após uma
abordagem a alguns trabalhos, há a salientar, para
além da extrema riqueza de cada um deles, a plena
diversidade de mundos para que eles nos remetem
e para os quais nos convidam. 
Se nos livros de Carlos Nogueira existe um
trabalho mais conotado com o livro-objecto,
aproximando-se estes de uma escultura que se
pode folhear e em que a materialidade do objecto
apresentado é determinante para a sua existência,
nos livros de São Trindade a higiene e o rigor da
apresentação, recorrendo ao universo das
colagens, convidam-nos a uma leitura pausada,
silenciosamente sincopada, cada imagem um
universo denso e poético.
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FFiigguurraass  11  ee  22::  Carlos Nogueira

FFiigguurraass  33  ee  44::  São Trindade

Já nos trabalhos de Francisco Vidal a exuberância
de meios – desenho, pintura, colagem – e
sobretudo de expressão plástica – as páginas
cheias, muita presença gráfica – transportam-nos
para uma turbulência visual forte, quase sufocante,
sentida.
Ivo (Moreira) tem um trabalho semioticamente
próximo do de F. Vidal, mas mais conceptualizado
e mais estruturado, o que torna o trabalho
apresentado mais coeso e mais rico.

FFiigguurraass  55  ee  66::  Francisco Vidal

Os registos que João Fiadeiro, coreógrafo e
bailarino, utiliza para conceber as suas peças,
embora não sendo à partida, isto é,
intencionalmente, livros de artista, aproximam-se
bastante desse universo. É curioso, e valioso, ver
um profissional de uma área diversa das artes
plásticas, utilizar a linguagem plástica para
organizar o seu mundo e fazer passar a sua
mensagem.
Caseirão começa por nos iludir com a
apresentação de livros editados cujas capas
mantém inalteradas, mas que encerram, afinal, não
só um miolo trabalhado pelo artista, através de
cortes nas folhas, conferindo-lhes uma nova forma,
como também intervenções gráfico-plásticas.

FFiigguurraass  77  ee  88::  Caseirão

Quase que antevendo este estudo, é curioso e
valioso o contributo apresentado pelo professor
António Correia, resultado do trabalho executado
por duas das suas turmas do 5º e 6º anos de
escolaridade em 1987. 

FFiigguurraass  99  ee  1100::  Alunos do 6º ano do professor
António Correia

É igualmente relevante um Caderno de Imagens de
Tiago Baptista, que foi meu aluno e que mantém o
interesse e a produção nesta área de trabalho, onde
este autor mais uma vez questiona o objecto
Caderno de Imagens, desta feita com a
apresentação de uma publicação de material

reflector, e manipulado de modo a ser o espectador
que ao folhear o livro vai operando na construção
das imagens.

FFiigguurraass  1111  ee  1122::  Tiago Baptista

O conjunto de fotografias apresentado por
Francisco Feio assemelha-se a um diário de bordo,
ou de viagem, sequência narrativa de uma
experiência vivida.
Situação singular, embora fugindo ao conceito de
Caderno de Imagens (porque não as tem) mas
apresentado como livro de artista pelo autor, é o
trabalho do escritor Gonçalo M. Tavares que nos
oferece um livro editado na Biblioteca Municipal
de Oeiras, com a tiragem de um exemplar e com a
indicação expressa de não poder ser reproduzido a
nenhum nível, exposto exactamente na Biblioteca. 

FFiigguurraass  1133::  Francisco Feio

A situação dos trabalhos apresentados quer por Ivo
(Silva) quer por João Rosa Santos, embora não
sendo exactamente livros de artista, porque não
houve essa intenção inicial, aproximam-se, no
entanto, do que eu designei como Caderno de
Imagens, e que constitui um projecto, de pesquisa
e de constituição de uma base de dados, por mim
iniciado.

FFiigguurraass  1144  ee  1155::  Ivo Silva

FFiigguurraass  1166  ee  1177::  João Rosa Santos

Tudo isto são exemplos de novas presenças e
identidades que os livros de artista trouxeram ao
mundo dos livros. A história destes escreve-se
todos os dias, bastando para isso… fazê-los.

RReeffeerrêênncciiaass

Esthétique du livre d´artiste, 1960/1980 , Anne Moeglin-Delcroix, Paris, Éditions Jean-
Michel Place : Bibliothèque National de France, 1997

Artist’s book: the book as a work of art, 1963-1995, Stephen Bury, Hants : Scolar Press,
1998

Artist, autor: contemporary artist’s books, Cornelia Lauf and Clive Phillpot; book design
Renée Green, New York, Distributed Art Publishers Inc., The American Federation of
Arts, 1998
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LLEEIITTUURRAA DDEE  UUMMAA IIMMAAGGEEMM  FFOOTTOO
PPEELLOO  CCIINNEEAASSTTAA EE  FFOOTTÓÓGGRRAAFFOO  AA
CCRRIISSTTIINNAA FFEERRRREEIIRRAA
Uma fotografia pode ser analisada cientificamente como o resultado de processos mecânicos, ópticos e
químicos, mas também pode servir como fio condutor para sonhos, memória e tempo. 
A fotografia é antes de tudo uma linguagem. Um sistema de códigos, verbais ou visuais, um instrumento
visual de comunicação. E toda a linguagem nada mais é do que um suporte, um meio, uma base, que
sustenta aquilo que realmente deve ser dito: a mensagem. 
Esta reflexão toma uma dimensão concreta no estudo de caso de uma imagem fotográfica do Porto
realizada pelo cineasta e fotógrafo Aurélio da Paz dos Reis em 1909.

AA LLEEIITTUURRAA DDAA IIMMAAGGEEMM

EEsstteess  ccoommeennttáárriiooss  pprreetteennddeemm  ccoonndduuzziirr  aa  lleeiittuurraa  ddeessttaa
iimmaaggeemm  ffoottooggrrááffiiccaa  ““HHiillddaa””  aattrraavvééss  ddee  ccoonncceeiittooss  ee  iiddeeiiaass
ddee  ““ppeennssaaddoorreess””  ddaa  iimmaaggeemm  ffoottooggrrááffiiccaa,,  ccoommoo  RRoollaanndd
BBaarrtthheess,,  JJoohhnn  BBeerrggeerr,,  eennttrree  oouuttrrooss..  AA eessttaass  rreeffeerrêênncciiaass
jjuunnttoo  aallgguunnss  ppeennssaammeennttooss  mmeeuuss  qquuee  rreefflleecctteemm  ffoorrmmaass  ddee
oollhhaarr  ee  vveerr  aa  iimmaaggeemm  ppeessssooaaiiss..  AA iinntteennççããoo  nnããoo  éé  lleerr  eessttaa
iimmaaggeemm  ddee  ffoorrmmaa  eexxaauussttiivvaa  mmaass  aappoonnttaarr  ccaammiinnhhooss
ppoossssíívveeiiss  ddee  lleeiittuurraa  ppaarraa  eennrriiqquueecceerr,,  oouu  aappeennaass
ccoommpprreeeennddeerr,,  aaqquueelleess  qquuee  ttooddooss  nnóóss  jjáá  ppoossssuuíímmooss  ee
uuttiilliizzaammooss  mmeessmmoo  sseemm  tteerrmmooss  ccoonnsscciiêênncciiaa  ddiissssoo..
AA iimmaaggeemm  eessccoollhhiiddaa  éé  uumm  pprreetteexxttoo  ppaarraa  iilluussttrraarr  eessttaass
rreefflleexxõõeess  ee  ppeerrmmiittiirr  aaoo  eessppeeccttaaddoorr  ccoonnccrreettiizzáá--llaass  nnaa
pprrááttiiccaa..  
““HHiillddaa””  éé  uummaa  uummaa  jjaanneellaa  ppaarraa  ““lleerr””  oo  ppaassssaaddoo  àà  lluuzz  ddoo
pprreesseennttee..

““HHIILLDDAA””  RReeffeerreennttee  FFoottooggrrááffiiccoo
"Chamo "referente fotográfico" não à coisa
facultativamente real para que remete uma imagem
ou um signo, mas à coisa necessariamente real que
foi colocada diante da objectiva sem a qual não
haveria fotografia. A pintura, essa pode simular a
realidade sem a ter visto."

BARTHES, Roland - A Câmara Clara, pág. 109

[podemos “ler” a fotografia pensando sobre as coisas que estiveram à frente da objectiva
naquele instante; como se arranjaram; o que estaria a acontecer?; podemos “viajar” para
dentro da imagem] 

AAUURRÉÉLLIIOO  DDAA PPAAZZ  DDOOSS  RREEIISS..  ““HHIILLDDAA””
O cineasta e fotógrafo Aurélio da Paz dos Reis enviava
cartões de Boas-Festas aos amigos utilizando fotografias
da própria família.
Neste cliché, “Hilda” - a sua única filha, que morreria de
pneumónica em 1918 - mete na caixa correio junto à
Igreja dos Congregados os votos para o ano de 1910.
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GGRRÁÁFFIICCAA DDOO  PPOORRTTOO  RREEAALLIIZZAADDAA
UURRÉÉLLIIOO  DDAA PPAAZZ  DDOOSS  RREEIISS  EEMM  11990099

““HHIILLDDAA””
AA oorrggaanniizzaaççããoo  ddaa  iimmaaggeemm
"O mundo visível é organizado para o espectador como, noutro tempo, se
pensou que o Universo estava organizado em função de Deus."

BERGER, John - Modos de ver, pág. 20

[lemos na imagem uma espécie de encenação, de montagem de
circunstâncias e cenários a mostrar ao espectador; a imagem estende o
chão até nós, convida-nos a entrar; contém nela própria a legenda à
semelhança de um filme mudo] 

““HHIILLDDAA””
AA pprreesseennççaa  ddoo  ffoottóóggrraaffoo
"A visão do fotógrafo não consiste em "ver" mas em estar lá."

BARTHES, Roland - A Câmara Clara, pág. 74

[Na leitura de uma fotografia é importante pensar onde
estava o fotógrafo porque nós ocupamos agora o seu lugar;
tal como o fotógrafo vemos o mundo através da objectiva]

““HHIILLDDAA””
OO  nnoossssoo  pprróópprriioo  mmooddoo  ddee  vveerr
"Todavia, embora todas as imagens corporizem um modo de ver, a nossa
percepção e a nossa apreciação de uma imagem dependem também do
nosso próprio modo de ver."

BERGER, John - Modos de ver, pág. 14

[a personalidade e sensibilidade que cada um de nós possui pode cegar-
nos ou iluminar-nos na leitura; vemos o que somos capazes de ver; por
isso reparamos em diferentes pormenores]

““HHIILLDDAA””
AA iimmaaggeemm  ccoonnggeelloouu  oo  mmoommeennttoo..  AA nnoossssaa  mmeemmóórriiaa  tteemm  tteemmppoo  ppaarraa
aaccttuuaarr  nnaa  lleeiittuurraa
"Aquilo que a Fotografia reproduz até ao infinito só aconteceu uma
vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se
existencialmente."

BARTHES, Roland - A Câmara Clara, pág. 17

[na fotografia podemos agarrar um pedaço da realidade e
contemplá-la durante o tempo que desejarmos; só assim
conseguimos parar o mundo para o ver]
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““HHIILLDDAA””
AA iimmaaggeemm  ppaarraaddaa
”A imagem parada pode ser olhada durante mais tempo. Podemos
observar os detalhes, podemos descodificá-la, comentá-la."

MAGGIORI, Claude - Interview d’image, pág. 9

[podemos “ler” com calma; ver os pormenores; deixar a
memória actuar na leitura]

““HHIILLDDAA””
AA ccoorr  
"É talvez porque me encanta (ou me entristece) saber que a coisa do
passado, pelas suas radiações imediatas (a sua luminescência), tocou
realmente a superfície que, por seu turno, o meu olhar vem tocar, que
não gosto nada da cor." 

BARTHES, Roland - A Câmara Clara, pág. 115 

[ler uma imagem com cor é distinto de ler uma imagem a preto-e-
branco; não falamos muito dos tons de cinzento mas falamos das
cores quando elas estão presentes]

““HHIILLDDAA””
OO  eennqquuaaddrraammeennttoo  ddaa  iimmaaggeemm..  OOss  eennqquuaaddrraammeennttooss  ddaa
nnoossssaa  lleeiittuurraa  
"Sempre que olhamos uma fotografia tomamos
consciência, mesmo que vagamente, de que o fotógrafo
seleccionou aquela vista de entre uma infinidade de
outras vistas possíveis." 

BERGER, John  - Modos de ver, pág. 14 

[a fotografia só nos oferece um ângulo, uma
perspectiva, tudo o resto temos que imaginar; o que terá
levado o fotógrafo a colocar o referente perante a
objectiva daquele modo?]

““HHIILLDDAA””
VVeerr  aa  ffoottooggrraaffiiaa  éé  vveerr  ppaarraa
ddeennttrroo  ddee  nnóóss..  AAss  iimmaaggeennss
ddeevvoollvveemm--nnooss  oo  qquuee
ccoonnsseegguuiimmooss  vveerr  nneellaass  
"Uma determinada foto acontece-me, uma outra não."

BARTHES, Roland - A Câmara Clara, pág. 37 

[Será o olhar desta jovem? O sorriso? As imagens que se agarram à
memória são que criam laços, que ajudam a olhar para dentro de nós; são
as que nos perseguem durante muito tempo (Sontag)]
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““HHIILLDDAA””
AA iimmaaggeemm  ccoonnttaa
hhiissttóórriiaass
”Assim, a imagem
fotográfica oscila entre
dois sistemas, não é
objecto original - é
sempre segundo -, mas
também não é

duplicação, porque mais do que representar uma entidade,
representa um acontecimento. É um acto de narrativa, de palavra."

SERÉN, Maria do Carmo - Metáforas de Sentir Fotográfico, pág. 50

[cada imagem conta uma ou mais histórias; os nossos olhos à
medida que a lêem montam um argumento]

OLHAR
”O olho, não foi feito para constatar, mas para olhar, perscrutar, descobrir, ver, reflectir. 
É preciso olhar o mistério, o desconhecido, não o cliché, o “dejà-vu”, o previsto…o olhar
serve para compreender o invisível, o indizível, o inexplicável. Devemos olhar para
compreender, não para sermos seduzidos, encantados, fascinados, conquistados,
captados, convencidos…
A fotografia existe para nos ajudar a manter os olhos abertos…"

“É preciso recomeçar a olhar longamente as imagens. É preciso tomar tempo. 
Ver verdadeiramente, desalojar os detalhes, reflectir sobre os conteúdos. É preciso parar
a onda. Olhar lentamente, e em detalhe. Como fazem as crianças.”

MAGGIORI, Claude - Interview d’image, pág. 9

VER
”Invadidos pelas imagens nós devemos reaprender a ver. Para nos defender. Para vermos
por nós mesmos.”

MAGGIORI, Claude - Interview d’image, contra-capa

BBiibblliiooggrraaffiiaa
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NNoottíícciiaass

RReeuunniiõõeess  ccoomm  oo  MMiinniissttéérriioo  ddaa  EEdduuccaaççããoo  

No dia 7  de Fevereiro a APECV foi convidada
juntamente com outras associações para uma
reunião em Caparide com a  Ministra da Educação
e o Secretário de Estado Adjunto, Jorge Pedreira.
Nesse reunião a Ministra transmitiu as razões da
necessidade de alteração do Estatuto da Carreira
Docente, a justificação das quotas na avaliação, a
alteração das habilitações para a docência, a
eliminação das faltas para a frequência de
formação  e o papel das Associações e Sociedades
Científicas, no novo quadro  do Estatuto da
Carreira Docente. 
A Ministra afirmou que no novo quadro
comunitário não será  destinado ao financiamento
da formação dos professores e  assumiu as
responsabilidades do Ministério da Educação no
que concerne às áreas prioritárias, tendo

reconhecido o papel das Associações na formação
específica dos grupos disciplinares.
Nessa reunião, esteve presente a Presidente do
Conselho Científico para a Avaliação de
Professores, com a qual num futuro próximo
haverá uma reunião.

A 28 de Fevereiro a APECV conjuntamente com as
outras Associações, foi convidada para outra
reunião em Caparide, com o Secretário de Estado
Adjunto Jorge Pedreira, sobre a avaliação de
manuais, concretamente  a Lei nº 47/2006 de 28
de Agosto. A reunião destinou-se  a dar conta da
regulamentação desta lei e a discutir o papel das
Associações nas comissões para avaliação e
certificação científica e pedagógica dos manuais
escolares.

AAvvaalliiaaççããoo  ddoo  EEnnssiinnoo  SSeeccuunnddáárriioo  

O Ministério da Educação formalizou com o
Instituto Superior de Ciências do Trabalho
e da Empresa um protocolo de colaboração
tendente à realização de um estudo de
avaliação e acompanhamento / monitorização da
implementação da reforma do ensino secundário,
pelo que foi solicitado à APECV que até 2 de
Fevereiro se enviassem pareceres sobre os
programas de Geometria Descritiva A e B, de
História das Artes e de Desenho A .
Perante este pedido a Direcção da APECV,
promoveu o a participação dos associados nesse
documento através da email, tendo sido enviados a
todos os associados o guião. enviado por este grupo
de trabalho. A Direcção da APECV agradece o
contributo de todos que colaboraram, uma vez que
enriqueceram o documento final.

Os documentos enviados foram os seguintes:

RREEFFLLEEXXÃÃOO  SSOOBBRREE  OO  PPRROOGGRRAAMMAA DDEE
GGEEOOMMEETTRRIIAA DDEESSCCRRIITTIIVVAA --  AA

11..  AAddeeqquuaaççããoo  ddaa  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ppeellaass  ddiiffeerreenntteess
uunniiddaaddeess  ddoo  pprrooggrraammaa..

Resposta - A distribuição dos conteúdos pelos dois
anos em que se desenvolve o programa não está
equilibrada. No 10º ano poderiam trabalhar-se mais
conteúdos do que no 11º ano. O programa do 11º
ano é excessivamente extenso para se
aprofundarem conteúdos e consolidar os
conhecimentos adquiridos pelos alunos nas aulas
práticas necessárias.
O programa está mal repartido: poucos conteúdos
no 10º ano e demasiados no 11º ano.
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2. Adequação das metodologias propostas no
programa:
aa))  FFaaccee  aaooss  ccoonntteeúúddooss  pprrooggrraammááttiiccooss,,
nnoommeeaaddaammeennttee  qquuaannttoo  àà  ooppeerraacciioonnaalliizzaaççããoo  ddaa
ccoommppoonneennttee  pprrááttiiccaa  ee//oouu  eexxppeerriimmeennttaall..
bb))  ÀÀ  ccoonncceeppççããoo  ddee  eessttrraattééggiiaass  ee  àà  pprroodduuççããoo  ddee
iinnssttrruummeennttooss  ddee  aavvaalliiaaççããoo  ddoo  ddeesseemmppeennhhoo  ddooss
aalluunnooss..
cc))  FFaaccee  ààss  ccoonnddiiççõõeess  ee  rreeccuurrssooss  eexxiisstteenntteess  nnaass
eessccoollaass..

Resposta –  O primeiro ponto do programa
“Módulo Inicial” é muito extenso. Não deveria ser
proposta uma abordagem exaustiva a todo o
programa pois será necessário repeti-la quando
cada conteúdo for desenvolvido porque os alunos
já não recordam os assuntos abordados. 
Os pontos 3.11 (paralelismo de rectas e planos),
2.12 (perpendicularidade de rectas e planos) e
3.13 (problemas métricos) necessitam de mais
tempo.
Foram esquecidos, na distribuição da carga
horária, tempos para os momentos de avaliação
sumativa e formativa. 
As metodologias e actividades propostas no
programa são adequadas, no entanto as escolas
não dispõem dos recursos previstos,
nomeadamente salas específicas para a disciplina,
modelos tridimensionais, vídeos didácticos,
software de geometria dinâmica, CAD, meios
audiovisuais e computadores suficientes.
O programa de “Geometria Descritiva A”, não é o
único programa a sugerir a utilização de software
específico. O programa de “Geometria Descritiva
A”, considera «(…) da maior conveniência
generalizar o uso de software de geometria
dinâmica e, se possível, permitir aos alunos a sua
manipulação, dadas as potencialidades deste
software de promover um tipo de ensino-
aprendizagem que corresponde ao que elegemos,
baseado na experimentação e na descoberta (…)
e, no caso de os alunos já possuírem
conhecimentos de CAD, será de extremo interesse
proceder à construção de modelos virtuais».
O programa desta disciplina deveria desenvolver-
se nos três anos, e se for impossível essa aplicação
então nos 11º e 12º anos. Seria fundamental que
os alunos tivessem alguma experiência na
utilização de programas vectoriais a desenvolver
na disciplina de TIC no 10º ano.
A geometria descritiva é uma disciplina teórico-

prática que deverá privilegiar a participação activa
dos alunos dando-lhes espaço para a construção
dedutiva e para a investigação. É impossível criar
esse espaço e diversificar o ritmo de
aprendizagem com turmas de 25 ou mais alunos.
Seria importante poder fazer o desdobramento da
turma.

33..  GGrraauu  ddee  aapprrooffuunnddaammeennttoo  pprrooppoossttoo  ppaarraa  ooss
ccoonntteeúúddooss,,  ccoonnssiiddeerraannddoo::
aa))  OO  nníívveell  ddee  eennssiinnoo  ee  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddoo  ccuurrssoo  eemm
qquuee  aa  ddiisscciipplliinnaa  eessttáá  iinnsseerriiddaa..
bb))  OOss  oobbjjeeccttiivvooss  ddoo  pprrooggrraammaa..

Resposta - Relativamente à anterior alínea a),
consideramos que uma eventual reorganização
curricular centrada em critérios de gestão que
reduziram para dois anos uma disciplina que,
outrora, foi trienal, explicaria a amputação de
alguns assuntos, designadamente, o estudo das
secções não projectantes produzidas em sólidos
com bases não projectantes; estudo da projecção
axonométrica de sombras; projecção cónica ou
central...Não o podendo afirmar, limitamo-nos a
considerar que, no âmbito da alínea a), estes
assuntos são relevantes na formação dos alunos de
Artes Visuais e esta relevância pedagógica e
curricular não deveria ter sido preterida por
qualquer outro motivo.

44..  AAddeeqquuaaççããoo  ddaa  mmooddaalliiddaaddee  ddee  aavvaalliiaaççããoo
eexxtteerrnnaa  ((eexxaammeess  nnaacciioonnaaiiss))  aa  eessttee  pprrooggrraammaa  ((nnoo
sseeuu  ttooddoo  ee  eemm  ccaaddaa  uummaa  ddaass  uunniiddaaddeess))..
Resposta: A elaboração da prova deve ser
organizada para avaliação de conhecimentos
adquiridos por alunos médios e com uma das
questões, para distinguir os alunos bons.
Tendo em conta que só existem dois anos para
desenvolver este programa, se não contemplarmos
a experimentação, se não tivermos em conta o
prosseguimento de estudos e nos concentrarmos
na matriz da prova do exame nacional, então será
de sugerir que sejam reduzidas as rubricas:
métodos auxiliares MPP Rotações/ Rebatimentos”
e fiquemos pelo método mais abrangente, “Planos
tangentes a sólidos geométricos” ficando-nos
pelos aspectos mais funcionais e aplicáveis na
unidade “ Sombra de sólidos geométricos” E, não
aprofundar tanto as projecções Axonométricas e
introduzir aqui a determinação de sombras em
perspectiva Axonométrica.
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A matriz das provas de exame nacional deveria ser
mais explícita, como já o foi, sobre unidades do
programa a abordar – prova modelo.

55..  PPoonnttooss  ffoorrtteess  ee  ppoonnttooss  ffrraaccooss  ddoo  pprroocceessssoo  ddee
eellaabboorraaççããoo  ee  aavvaalliiaaççããoo  ddooss  pprrooggrraammaass  ddaa
RReeffoorrmmaa  ddoo  EEnnssiinnoo  SSeeccuunnddáárriioo..

Resposta - Anteriormente à revisão curricular
(iniciada no ensino secundário no ano lectivo
2004/05), a leccionação da Geometria Descritiva
estendia-se por três anos lectivos, com uma carga
horária semanal de três tempos lectivos. Com a
última revisão curricular a disciplina passou a ser
leccionada em apenas dois anos lectivos, com
uma carga horária semanal de seis tempos
lectivos. 

Não se compreende que não se tenha em linha de
conta o desenvolvimento das capacidades
cognitiva e espacial dos alunos, uma vez que o
tempo de aprendizagem dos alunos… 2 blocos
por semana em 3 anos, tem uma aprendizagem
regular, que ao desenvolver-se em três anos
permite o “dito tempo de aprendizagem” aos
alunos que justifica a falta de capacidade de
abstracção no 10º ano. Na hipótese de
permanecerem três blocos por ano deveriam ser
integrados nos 11º e 12º anos onde a nossa
experiência comprova que os alunos já têm maior
capacidade de síntese, visão do espaço,
abstracção.

O número e o âmbito dos assuntos do programa
não sofreram alterações significativas e, por outro
lado, o acréscimo de três tempos semanais ao
novo currículo, garante, para o conjunto dos três
anos curriculares, um total de tempos ligeiramente
superior ao que vigorava anteriormente à revisão
curricular. Mas esta situação curricular determina
uma velocidade e intensidade lectivas que não
permitem aos alunos o tempo-entre-aulas
necessário ao estudo e às assimilações de que
dependem a progressão cognitiva e a
compreensão dos assuntos da aula seguinte. Com
efeito, temos conhecimento que a nível nacional,
os alunos têm uma enorme dificuldade de
progressão nas aprendizagens e uma
desmotivação crescente, pelo facto de a
leccionação dos assuntos “não poder esperar por
eles”.

PPAARREECCEERR  SSOOBBRREE  OO  PPRROOGGRRAAMMAA DDEE
GGEEOOMMEETTRRIIAA DDEESSCCRRIITTOOVVAA --  BB

11..  AAddeeqquuaaççããoo  ddaa  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ppeellaass  ddiiffeerreenntteess
uunniiddaaddeess  ddoo  pprrooggrraammaa..

Resposta -  A distribuição da carga horária pelas
diferentes unidades do programa está equilibrada.

A sequência dos conteúdos poderia ser outra,
atendendo à idade dos alunos e à dificuldade de
entendimento dos elementos mais abstractos. No
10º ano poderiam ser leccionados os pontos 3.7
(sólidos I), 3.8 (métodos geométricos auxiliares) e
3.9 (figuras planas II), passando o ponto 3.6
(intersecções) para o 11º ano. 

O primeiro ponto do programa “Módulo Inicial” é
muito extenso. Não deveria ser proposta uma
abordagem exaustiva a todo o programa, porque
vai ser necessário fazê-lo novamente quando cada
conteúdo for desenvolvido, uma vez que, os alunos
já não se recordam dos assuntos abordados. 
Foram esquecidos, na distribuição da carga horária,
tempos para os momentos de avaliação sumativa e
formativa.  

22..  AAddeeqquuaaççããoo  ddaass  mmeettooddoollooggiiaass  pprrooppoossttaass  nnoo
pprrooggrraammaa::
aa))  ffaaccee  aaooss  ccoonntteeúúddooss  pprrooggrraammááttiiccooss,,
nnoommeeaaddaammeennttee  qquuaannttoo  àà  ooppeerraacciioonnaalliizzaaççããoo  ddaa
ccoommppoonneennttee  pprrááttiiccaa  ee//oouu  eexxppeerriimmeennttaall..
bb))  ÀÀ  ccoonncceeppççããoo  ddee  eessttrraattééggiiaass  ee  àà  pprroodduuççããoo  ddee
iinnssttrruummeennttooss      ddee  aavvaalliiaaççããoo  ddoo  ddeesseemmppeennhhoo  ddooss
aalluunnooss..
cc))  FFaaccee  ààss  ccoonnddiiççõõeess  ee  rreeccuurrssooss  eexxiisstteenntteess  nnaass
eessccoollaass..

Resposta -  As metodologias e actividades propostas
no programa estão adequadas, no entanto as
escolas não dispõem dos recursos previstos,
nomeadamente, salas específicas para a disciplina,
modelos tridimensionais, vídeos didácticos,
software  de geometria dinâmica, CAD, meios
audiovisuais e computadores suficientes.

A geometria descritiva é uma disciplina teórico-
prática que deverá privilegiar a participação activa
do aluno dando-lhe espaço para a construção
dedutiva e para a investigação. É impossível dar
esse espaço e atender ao ritmo de aprendizagem de
turmas com 25 ou mais alunos. Seria importante
poder dividir a turma em turnos.
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33..  GGrraauu  ddee  aapprrooffuunnddaammeennttoo  pprrooppoossttoo  ppaarraa  ooss
ccoonntteeúúddooss,,  ccoonnssiiddeerraannddoo::
aa))  OO  nníívveell  ddee  eennssiinnoo  ee  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddoo  ccuurrssoo
eemm  qquuee  aa  ddiisscciipplliinnaa  eessttáá  iinnsseerriiddaa..
bb))  OOss  oobbjjeeccttiivvooss  ddoo  pprrooggrraammaa..

Resposta - O grau de aprofundamento proposto
para os conteúdos está adequado, bem como
os objectivos do programa.

44..  AAddeeqquuaaççããoo  ddaa  mmooddaalliiddaaddee  ddee  aavvaalliiaaççããoo
eexxtteerrnnaa  ((eexxaammeess  nnaacciioonnaaiiss))  aa  eessttee  pprrooggrraammaa
((nnoo  sseeuu  ttooddoo  ee  eemm  ccaaddaa  uummaa  ddaass  uunniiddaaddeess))..

Resposta - Este programa não tem avaliação
externa.

PPAARREECCEERR  SSOOBBRREE  OO  PPRROOGGRRAAMMAA DDEE
HHIISSTTÓÓRRIIAA DDAASS  AARRTTEESS

11..  AAddeeqquuaaççããoo  ddaa  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ppeellaass  ddiiffeerreenntteess
uunniiddaaddeess  ddoo  pprrooggrraammaa..

Resposta - A carga horária de duas aulas de 90
minutos é correcta.

22..  AAddeeqquuaaççããoo  ddaass  mmeettooddoollooggiiaass  pprrooppoossttaass  nnoo
pprrooggrraammaa::
dd))  ffaaccee  aaooss  ccoonntteeúúddooss  pprrooggrraammááttiiccooss,,
nnoommeeaaddaammeennttee  qquuaannttoo  àà  ooppeerraacciioonnaalliizzaaççããoo
ddaa  ccoommppoonneennttee  pprrááttiiccaa  ee//oouu  eexxppeerriimmeennttaall..
ee))  ÀÀ  ccoonncceeppççããoo  ddee  eessttrraattééggiiaass  ee  àà  pprroodduuççããoo
ddee  iinnssttrruummeennttooss      ddee  aavvaalliiaaççããoo  ddoo
ddeesseemmppeennhhoo  ddooss  aalluunnooss..
ff))  FFaaccee  ààss  ccoonnddiiççõõeess  ee  rreeccuurrssooss  eexxiisstteenntteess
nnaass  eessccoollaass..

Resposta - a) As metodologias e actividades
propostas nos programas do 10º, 11º e 12º anos
são aceitáveis.

33..  GGrraauu  ddee  aapprrooffuunnddaammeennttoo  pprrooppoossttoo  ppaarraa  ooss
ccoonntteeúúddooss,,  ccoonnssiiddeerraannddoo::
cc))  OO  nníívveell  ddee  eennssiinnoo  ee  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddoo  ccuurrssoo
eemm  qquuee  aa  ddiisscciipplliinnaa  eessttáá  iinnsseerriiddaa..
dd))  OOss  oobbjjeeccttiivvooss  ddoo  pprrooggrraammaa..

Resposta - Os conteúdos programáticos
propostos são  adequados.

44..  AAddeeqquuaaççããoo  ddaa  mmooddaalliiddaaddee  ddee  aavvaalliiaaççããoo
eexxtteerrnnaa  ((eexxaammeess  nnaacciioonnaaiiss))    aa  eessttee
pprrooggrraammaa  ((nnoo  sseeuu  ttooddoo  ee  eemm  ccaaddaa  uummaa  ddaass
uunniiddaaddeess))..

Resposta – Não tem avaliação externa 

55..  PPoonnttooss  ffoorrtteess  ee  ppoonnttooss  ffrraaccooss  ddoo  pprroocceessssoo  ddee
eellaabboorraaççããoo  ee  aavvaalliiaaççããoo  ddooss  pprrooggrraammaass  ddaa
RReeffoorrmmaa  ddoo  EEnnssiinnoo  SSeeccuunnddáárriioo..

Resposta - Esta disciplina deveria ser obrigatória
em todos os currículos dos cursos das artes,
porque é necessário conhecer e interpretar a
História das Artes para poder compreender e
desenvolver competências nas disciplinas práticas,
nomeadamente  no  domínio do desenho e da
oficina das artes.

PPAARREECCEERR  DDOO  PPRROOGGRRAAMMAA DDEE  HHIISSTTÓÓRRIIAA
DDAA CCUULLTTUURRAA EE  DDAASS  AARRTTEESS--  1111ºº  ee  1122ºº
AANNOOSS

11..  AAddeeqquuaaççããoo  ddaa  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ppeellaass  ddiiffeerreenntteess
uunniiddaaddeess  ddoo  pprrooggrraammaa..

Resposta - O programa de História da Cultura e das
Artes revela-se adequado a uma formação nas áreas
das letras, mas inadequado à formação do Curso
Científico Humanístico das Artes Visuais, quer em
termos de distribuição de carga horária
nos indicadores das Áreas Artísticas, quer à
estruturação destes com os conteúdos narrativos.
Exemplificando: “10- Arquitectura grega – (…) A
herança pré-helénica (do Neolítico às Civilizações
pré-clássicas) (…)1. Se verificarmos os conteúdos
narrativos não encontramos qualquer espaço que
permita a contextualização de civilizações
marcantes, cujas culturas justificação a edificação
tendencialmente perpetua e monumental e uma
representação gráfica expressiva e estilizada, mais
preocupada em comunicar uma mensagem do que
revelar-se no preciosismo técnico e formal da
representação naturalista objectivista. Por outro
lado oito aulas serão insuficientes para
contextualizar e esclarecer as diferentes fases da
evolução artística nesta civilização marcante para a
cultura ocidental. Com pressupostos semelhantes
inferem os indicadores das Áreas Artísticas das
Culturas do Senado, com dez tempos lectivo; do
Mosteiro, com seis tempos lectivos; do Salão, com
seis tempos lectivos; da Gare, com nove tempos
lectivos2; do Cinema3, com dez tempos e do Espaço
Virtual, com oito tempos lectivos.

1 Pagina 46 do programa
2 Lembra-se que a abordagem do Romantismos, Realismos, Impressionismo,

arquitectura do Ferro, Artes e ofícios, Arte Novo e respectivas consequências para a
evolução da arte Moderna carecem de especificidades não comportáveis no espaço
de tempo previsto. 

3 O mesmo se identifica relativamente ao Fauvismo, Expressionismo Alemão,
Cubismo, Futurismo, Abstracção lírico e Geométrica, o Dadaismo, o Neo-Realismo e
o Surrealismo.
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22..  AAddeeqquuaaççããoo  ddaass  mmeettooddoollooggiiaass  pprrooppoossttaass  nnoo
pprrooggrraammaa::
aa))  ffaaccee  aaooss  ccoonntteeúúddooss  pprrooggrraammááttiiccooss,,

nnoommeeaaddaammeennttee  qquuaannttoo  àà  ooppeerraacciioonnaalliizzaaççããoo
ddaa  ccoommppoonneennttee  pprrááttiiccaa  ee//oouu  eexxppeerriimmeennttaall..

bb))  ÀÀ  ccoonncceeppççããoo  ddee  eessttrraattééggiiaass  ee  àà  pprroodduuççããoo  ddee
iinnssttrruummeennttooss      ddee  aavvaalliiaaççããoo  ddoo  ddeesseemmppeennhhoo
ddooss  aalluunnooss..

cc))  FFaaccee  ààss  ccoonnddiiççõõeess  ee  rreeccuurrssooss  eexxiisstteenntteess  nnaass
eessccoollaass..

Resposta - Relativamente à adequação das
metodologias e actividades propostas, deparam
com a dificuldade proporcionada pelo currículo,
que ocasionam interrupção nas actividades no
10.º ano de escolaridade que mantendo o
desenvolvimento de competências que permitam
ao aluno saber tratar a informação de modo a
poder criar opinião própria sobre as matérias e
mobilizar os conhecimentos. Por outro lado a
assimilação de conhecimentos pressupõe um
período de maturação não atendido na estrutura
geral do programa.

Face à necessidade de materializar conceitos
tornando-os visíveis, todo o material utilizado é
custeado pelo professor quando o mercado pode
dar resposta. 

33..  GGrraauu  ddee  aapprrooffuunnddaammeennttoo  pprrooppoossttoo  ppaarraa  ooss
ccoonntteeúúddooss,,  ccoonnssiiddeerraannddoo::

Resposta - Com a actual estrutura do programa
torna-se subjectivo o aprofundamento de
conteúdos indicados normalmente a partir dos
Indicadores das Áreas Artísticas, considerando a
preocupação acrescido da realização de uma
avaliação externa que pode incidir em questões
subentendidas nos respectivos conteúdos
narrativos que puderam não ter sido
suficientemente aprofundadas em actividade
lectiva. Certo é que nenhum aluno poderá, no
final da abordagem total do programa, identificar
com facilidade o autor de determinada obra ou
provavelmente a corrente estética subjacente a tal
produção artística.

Acresce ainda dizer que os indicadores das Áreas
Artísticas apresentam os seus conteúdos

espartilhados, sem respeitar uma ordem
cronológica, proporcionando alguma confusão a
jovens que agora iniciam a realização das suas
aprendizagem em tais matérias. Lançar a
discussão por exemplo em torno da obra A
Guernica sem que os jovens entendam que esta
peça é o resultado da acumulação de
experiências vividas pelo seu autor quer no
Cubismo, no Expressionismo e no Surrealismo.
Como este exemplo poder-se-iam aqui nomear
muito mais.

Os objectivos estão adequados ao nível de ensino
mas favorecem mais os jovens com apetência
para a pesquisa livresca de carácter arqueológico,
do que para aqueles cuja apetência para o
desenvolvimento de manualidades dentro das
Artes Tradicionais (conceptuais ou não) ou das
mais recentes Artes Digitais ou Multimédia.

44..  AAddeeqquuaaççããoo  ddaa  mmooddaalliiddaaddee  ddee  aavvaalliiaaççããoo
eexxtteerrnnaa  ((eexxaammeess  nnaacciioonnaaiiss))    aa  eessttee  pprrooggrraammaa
((nnoo  sseeuu  ttooddoo  ee  eemm  ccaaddaa  uummaa  ddaass  uunniiddaaddeess))..

Resposta - O programa é extenso, pelo que, para
o exame nacional deve ser feita uma seriação dos
conteúdos, concentrando-se nos do 12º ano. As
provas modelo devem continuar a ser elaboradas,
para orientação dos alunos e professores.

55..  PPoonnttooss  ffoorrtteess  ee  ppoonnttooss  ffrraaccooss  ddoo  pprroocceessssoo  ddee
eellaabboorraaççããoo  ee  aavvaalliiaaççããoo  ddooss  pprrooggrraammaass  ddaa
RReeffoorrmmaa  ddoo  EEnnssiinnoo  SSeeccuunnddáárriioo..

Resposta - Como pontos fortes do programa de
História da Cultura e da Arte confluem para o
desenvolvimento de uma competência chave
implícita nas gerais – Capacidade de autonomia
na realização das aprendizagens de cada um.

NNoottaa  ffiinnaall  ––  nnããoo  ssee  ccoommpprreeeennddee    aa  aapplliiccaaççããoo  ddoo
ooffíícciioo  ddee  2288//0077//22000044  --  ppaarraa  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddoo
sseerrvviiççoo  ddoocceennttee  ddaa  ddiisscciipplliinnaa  ddee  HHiissttóórriiaa  ddaa
CCuullttuurraa  ee  ddaass  AArrtteess    aaooss  ggrruuppooss    1100ººAA ee  55ºº  ggrruuppooss
ccoomm  sseegguuiinnttee    rreeddaaccççããoo::

““aa  ddiisscciipplliinnaa  sseerráá  eennttrreegguuee  pprreeffeerreenncciiaallmmeennttee  aa
pprrooffeessssoorreess  ddoo  1100ººAA..””



Julho 2007 25

AAnnttóónniioo  CCrruuzz  

Um extraordinário desenhador e aguarelista.
Nasceu há cem anos. António Cruz era uma figura
singular no meio artístico portuense nas décadas de
60 e 70. Percorria as ruas da sua cidade, parava,
observava, ali decidia montar o seu cavalete, e
começava a pintar.

Era um prazer, vê-lo pintar pela forma espontânea
como o fazia.

À sua volta rodeavam-no jovens e menos jovens,
curiosos  que com ele dialogavam. Acompanhei-o
várias vezes nessas jornadas  enquanto seu aluno
na escola secundária. Como professor, era um
homem austero de temperamento, atento, mas
muitíssimo exigente.

Fazia das suas aulas um permanente atelier, onde
nos deliciava a pintar em papel de cenário, no
quadro negro com o giz e apagador. Recordo-me
que utilizava muito o carvão, tigelas com anilinas,
imensas trinchas estreitas e largas, vassouras, baldes
de água. Lembro-me, como se fosse hoje, a
facilidade com que dominava a anatomia da

figura humana, e a dos animais.
Desenhava esplendorosamente  bem.

Eram aulas vivas, e arrebatadoras que nos
entusiasmavam e motivavam a imitá-lo.
Lamento, ainda hoje, não ter tido a
possibilidade de fotografar os inúmeros
desenhos que ele, com mestria e
desembaraço, realizava nas aulas. Ainda
bem que o nosso mais destacado
realizador Manuel de Oliveira o
imortalizou no filme “O pintor e a cidade”.

Da sua pintura disse Eugénio de Andrade:
“que era o pintor que mais espreitou a
alma do Porto”, e foi realmente “o pintor
do Porto”. No entanto, não foi só nesta
cidade que exerceu o que melhor sabia
fazer, deslocou-se à Espanha e Inglaterra
à procura das referências célticas que

sempre o fascinaram e inspiraram.

No esfumado dos seus desenhos e pinturas repousa
uma enorme tranquilidade mas também
perspicácia contemplativa, onde se descobre  uma
grande espiritualidade. Era um homem culto. As
brumas, os nevoeiros, todo aquele ambiente
embaciado e íntimo da sua pintura, provinha da
cultura celta que ele sempre enalteceu. 

Estudou na Escola de Belas-Artes do Porto
terminando o curso em 1939. Concorreu para
docente desta escola, sendo dignamente
classificado pelas provas prestadas. Nunca lhe
deram o lugar de professor.

António Cruz nunca foi apreciado com justeza no
seu tempo. Por isso mesmo foi um homem amargo
e sofredor dessa grande injustiça.

Neste  ano  comemorativo do centenário do seu
nascimento, espera-se que as entidades culturais e
administrativas reconheçam neste grande artista o
merecimento que lhe é devido.
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XXIIXX  EEnnccoonnttrroo  ddaa  AAPPEECCVV
PPoorrttoo,,  1177//1188  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22000077::  DDooiiss  ddiiaass  mmuuiittoo  cchheeiiooss    

11.. CCoonncclluussõõeess  ddoo  DDeebbaattee  ssoobbrree  oo  EEssttaaddoo
ddaa  EEdduuccaaççããoo  aarrttííssttiiccoo  vviissuuaall  eemm
PPoorrttuuggaall  

A educação em Portugal precisa de grandes

mudanças Para acompanhar as mudanças que se

têm vindo a sentir na sociedade 

11
Necessidade de Rigor e Disciplina: uma

educação para a cidadania, de respeito pelos

direitos e pelos deveres: tal educação só é

possível se a escola tiver meios para fomentar a

boa educação dos alunos, neste momento a crise

de valores sociais e morais associada à

instabilidade familiar leva a níveis de indisciplina

muito elevados nas escolas portuguesas. Nas

escolas do ensino básico os professores e

funcionários não têm meios para fomentar a

disciplina, não existem castigos  nem faltas, ao

aluno e aos encarregados de educação tudo é

permitido. Esta permissividade constante não

ajuda a criar comunidades de aprendizagem, pelo

contrário ela ajuda a passar uma imagem

medíocre do ensino público. 

22
Necessidade de fomentar uma cultura artístico-visual

desde a Pré-primária até ao Ensino Secundário –

promovendo a análise crítica da obra de arte e

imagem em geral , estimulando a criatividade  

33
Necessidade de um ensino de excelência com

profissionais especializados nas várias artes e nos

vários graus de ensino

44
Necessidade de investir  na aliança entre artes e

novas tecnologias – formação adequada dos

professores, dar importância ao papel das artes na

utilização criativa das novas tecnologias e na área

de Projecto: Dar importância aos novos

paradigmas do trabalho em equipa e à

valorização das áreas da educação artística no

âmbito das TIC e da Área de Projecto: 

55
Ensino Básico:  Reformular urgentemente os

Programas, acabar com o curriculum em espiral,

seguir as orientações das Competências

essenciais no ensino Básico.  Acabar com a EVT

no 5º e 6º anos e oferecer EV e ET separadamente.

Definir Literacia em Artes. Necessidade de

reformular os programas e rever a atribuição de

tempos lectivos no 3º ciclo.  

Operacionalizar as Competências Essenciais.

Necessidade de Avaliação rigorosa, a política do

‘passa tudo’ tem de acabar, o sucesso educativo

não passa por aí, passa sim pela elaboração de

currículos mais flexíveis e ensino mais

individualizado, o que é quase impossível com

turmas numerosas. 

66
Ensino Secundário: Necessidade de Reformular o

currículo: Necessidade de voltar à História das

artes nos cursos de artes, a disciplina de História

da Cultura e das Artes é mais  adequada aos

cursos de letras do que aos cursos de Artes  A

História das artes e da Cultura deve ser

leccionada por professores das artes e por

professores de história e não preferencialmente

pelos de história.  Os   conteúdos da antiga

disciplina de  teoria do design devem ser

integrados em Oficinas de artes, a GD deve voltar

a ser trienal com 2 blocos semanais, necessidade

da prova modelo de exame nacional em

Desenho. CCoonntt..  ppáágg  2288





22.. OO  PPrrooggrraammaa  CCuullttuurraall  
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VVII  CCoonnccuurrssoo  ddee  AArrtteess  PPlláássttiiccaass
““OOllhhaarr  JJoosseeffaa  ddee  ÓÓbbiiddooss””

Vamos continuar a divulgar  os artistas
portuguesas e desta vez no feminino. Este ano
escolhemos  Josefa de Óbidos para o VI
Concurso de Artes Plásticas da APECV,
desafiamos professores e alunos a re-interpretar
uma obra da pintora portuguesa. Sugerimos aos
professores que elaborem uma unidade de
trabalho para este concurso, cujo ponto de
partida seja a  vida e a obra de Josefa de Óbidos
e o produto final um desenho/pintura/ objecto
visual/multimédia feito a partir de uma obra de
Josefa de Óbidos.

Ponto de partida: Recolha de fontes sobre Josefa
de Óbidos, discussão sobre o material coligido
em grupo ou individualmente.

Transformação: fazer uma interpretação pessoal
escrita e visual  a partir de uma obra da pintora,
escolhida pelo aluno.  Seleccionar materiais e
suportes  que sejam facilmente transportados
pelo correio. Recomendamos trabalhos em
suporte papel/cartão até A3  ou suporte digital.

Cada trabalho em suporte papel deverá  ser
identificado, na frente do trabalho com o nome,
idade e  ano a que pertence, ( para facilitar a
identificação na exposição a letra deve ser bem
legível).  No verso, deve também  constar o
nome, idade, ano e turma, nome do professor
responsável, nome da Escola - morada completa

e telefone. Os trabalhos digitais poderão incluir
um ficheiro texto com esses dados.

Caso pretenda a devolução dos trabalhos, deve
enviar um envelope endereçado e selado para a
APECV.

Para este concurso, serão constituídos os
seguintes grupos de seriação:

- pré-escolar
- 1ºciclo
- 2ºciclo
- 3ºciclo
- secundário
- superior

A cada trabalho premiado, individual ou de
grupo, corresponderá apenas um prémio. Será
feita uma exposição de todos os trabalhos na
sede da APECV  entre 15 de Março   e 30 de Abril
de 2008, os trabalhos premiados serão expostos
também em Riga na Latvia.

Será editado um CD com todos os trabalhos, que
será enviado para a biblioteca das    escolas que
participarem.

Cada estabelecimento de ensino poderá
participar com 10 trabalhos, a enviar até ao dia
31 de Janeiro de 2008, para APECV.

CCoonnccuurrssoo  PPrrooffeessssoorreess  TTiittuullaarreess??

Ajude-nos a fazer um apanhado da situação dos

professores das artes visuais ( grupo 600) neste

concurso.

Envie-nos a sua opinião, conte-nos o seu caso,

todos juntos poderemos ter mais impacto. 

(enviar para a sede da APECV ou por correio

electrónico para: apecv@apecv.pt)

QQuueemm  ffiiccoouu  aa  ppeerrddeerr  ccoomm  eessttee  ccoonnccuurrssoo??  QQuuaannttooss  ffoorraamm  ddiissccrriimmiinnaaddooss  ee
ffiiccaarraamm  ddee  ffoorraa  ppeellaa  iinnjjuussttiiççaa  ddoo  ppooddeerr??  
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VV CCoonnccuurrssoo  ddee  EExxpprreessssããoo  PPlláássttiiccaa
""OOllhhaarr  AAllmmaaddaa  NNeeggrreeiirrooss""  

A Direcção da APECV agradece a todos os
professores que dinamizaram este concurso,
junto dos alunos. Foram mais de 600 trabalhos
que recebemos e o júri, teve muito que analisar
para decidir. Este concurso, pretendeu ir ao
encontro do desenvolvimento das seguintes
competências gerais:

- Relacionar-se emotivamente com a obra de
arte;

- Desenvolver a motricidade na utilização de
diferentes técnicas artísticas;

- Utilizar as tecnologias de informação e
comunicação na prática artística;

- Participar activamente no processo de
produção artística;

- Escolher técnicas e instrumentos com
intenção expressiva;

- Inventar símbolos/códigos para representar
o material artístico;

- Identificar características da arte
portuguesa;

- Valorizar o património artístico.

OO  jjúúrrii  eessttaabbeelleecceeuu  ooss  sseegguuiinntteess  ccrriittéérriiooss  ddee
aavvaalliiaaççããoo:: criatividade, originalidade, recriação,
técnicas e meios expressivos de representação. 

Os trabalhos apresentados ao concurso foram de
muito boa qualidade, foi difícil para o júri
escolher os vencedores e foram atribuídas
muitas menções honrosas pela qualidade
excepcional dos trabalhos. 
A Direcção da APECV agradece a todos os
participantes, às escolas, aos alunos e aos
professores. 

LLiissttaa  ddee  PPrreemmiiaaddooss

GGrruuppoo  EEttáárriioo  33  ––  55  aannooss

1º Prémio: 
Grupo 5 anos
Centro Infantil Justino Teixeira - Porto

2º Prémio: 
João Morais – 5 anos
Atelier do Agrupamento Vertical de Escolas
Diogo Cão de Vila Real

GGrruuppoo  EEttáárriioo  66  ––  99  aannooss

1º Prémio: 
Maria do Carmo Monteiro – 9 anos
Academia de Música de Santa Cecília – Lisboa

2º Prémio: 
Daniel Sousa – 9 anos
EB1 Santo António - Grijó

3º Prémio: 
Trabalho Colectivo do 2º Ano Turma A
Colégio Casa Mãe - Paredes

Menções Honrosas: 
Carolina Correia - 7 anos
Atelier do Agrupamento Vertical de Escolas
Diogo Cão de Vila Real
Beatriz Rodrigues – 9 anos
Academia de Música de Santa Cecília – Lisboa
Trabalho Colectivo do 4º Ano Turma A e B
Academia de Música de Santa Cecília – Lisboa

GGrruuppoo  EEttáárriioo  1100  ––  1122  aannooss

1º Prémio: 
Marta Vasconcelos – 10 anos
Atelier do Agrupamento Vertical de Escolas
Diogo Cão de Vila Real

2º Prémio:
Daniela Costa
Escola Básica Integrada com Jardim de Infância
Santa Catarina – Caldas da Rainha

3º Prémio: 
Adelaide Páscoa – 11 anos
EB 2/3 João Villaret - Loures

Menções Honrosas: 
André Matos – 11 anos
EB 2/3 João Villaret – Loures
Hugo Mariz – 12 anos
EB 2/3 da Areosa - Porto
Micael Loureiro (11 anos) e Fernando (12 anos)
EB 2/3 do Sabugal

GGrruuppoo  EEttáárriioo  1133  ––  1166  aannooss

1º Prémio: 
Trabalho Colectivo do 9º Ano Turma C
EB 2/3 Conde de Oeiras

2º Prémio: 
Trabalho Colectivo do 9º Ano Turma A
EB 2/3 D. Paio Peres Correia - Tavira
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SSee  ddeesseejjaa  rreecceebbeerr  aa  rreevviissttaa  IIMMAAGGIINNAARR,,  ffaaççaa--ssee  aassssoocciiaaddoo  ddaa  AAPPEECCVV ee  eennvviiee  eessttee  ffoorrmmuulláárriioo  ppaarraa::

AAPPEECCVV,,  RRuuaa  DDrr..  RRiiccaarrddoo  JJoorrggee,,  nnºº  1199  --  22ºº,,  ssaallaa  55,,  44005500--551144  PPoorrttoo

IInnssccrriiççããoo::  € 77,,5500 (juntar cheque no momento da inscrição) QQuuoottaass  aannuuaaiiss::  € 3300 (a pagar por cobrança postal)

Nome

Morada

Código Postal Telefone

E-mail

Data Nasc. / / BI nº Nº Cont.

NNÍÍVVEELL  DDEE  EENNSSIINNOO::  

EESSCCOOLLAA::

Data: / / Assinatura:
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3º Prémio: 
Tiago Figueiredo – 16 anos
EB 2/3 Dr. Vieira de Carvalho - Maia

Menções Honrosas: 
Inês Fernandes – 16 anos
Colégio Marista de Carcavelos
Vânia Gonçalves – 16 anos
Escola Secundária Dom Pedro I – Alcobaça
Tânia – 16 anos
Escola Secundária Dom Pedro I – Alcobaça
Magda Pereira e Nádia Marques – 14 anos
EB 2/3 Pinhal de Frades 
João Carvalho – 16 anos
Escola Secundária Dom Pedro I – Alcobaça
Helena Pereira e Cristele Pinto - 14 anos
EB 2/3 de Castro Daire
Teresa Pessoa – 13 anos
Escola Secundária de Bocage
Marta Luís – 15 anos
Colégio Marista de Carcavelos
Érica Barros – 13 anos
EB 2/3 Gaspar Correia
Carla Martins – 14 anos
Escola Secundária de Bocage –Setúbal
Luna Matos – 13 anos
Escola Integrada de Pardilhó
Rute Fonseca e Telmo Rodrigues – 13 anos
Colégio Conciliar de Maria Imaculada
Filipa Mór – 16 anos
Escola Secundária Dom Pedro I – Alcobaça
Bruna Santos – 14 anos
EB 2/3 de Castro Daire
Joana Silva – 16 anos
Esc. Sec. Dr. António Carv. Figueiredo - Loures

GGrruuppoo  EEttáárriioo  1177  ––  2200  aannooss

1º Prémio: 
Carolina Silva – 17 anos
Escola Secundária Filipa de Vilhena - Porto

2º Prémio: 
Trabalho de Grupo do 12º Ano Turma H -
“Manifesto” 
Escola Secundária de Caneças 

3º Prémio: 
Sofia Cardoso – 17 anos
Escola Secundária Dom Pedro I – Alcobaça

Menções Honrosas: 
Alexandra Santos – 17 anos
Externato Cooperativo da Benedita
Fabíola Barbosa – 19 anos
Escola Secundária Moinho de Maré - Corroios
Jaydikson Lima – 20 anos
Escola Secundária Moinho de Maré - Corroios

Ângela Santos – 17 anos
Externato Cooperativo da Benedita
André Costa – 19 anos
Escola Secundária de Caneças
João Maurício – 17 anos
Escola Secundária de Caneças
Nádia Fernandes – 18 anos
Escola Secundária de Caneças
Tiago Santos – 17 anos
Escola Secundária de Caneças
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AArrttee  EEdduuccaaççããoo  CCoonntteemmppoorrâânneeaa..
CCoonnssoonnâânncciiaass  IInntteerrnnaacciioonnaaiiss

Esta antologia de textos organizada por Ana Mae
Barbosa revela bem o seu traço, a sua força
empreendedora e a sua capacidade de entender as
diferenças e as similitudes no mundo da arte educação.
A selecção é criteriosa e abrangente. As origens dos
autores são diversas, gente oriunda dos vários
continentes que enriquece o livro com teorias, conceitos
e relatos de experiências em arte/educação bem
variados. 
À partida parece uma colectânea de grandes autores, de
peritos sobre educação artística e, com facilidade
reconhecemos as grandes visões sobre a educação
artística do nosso tempo Mas depois olhando melhor é
muito mais do que isso, é um livro que levanta
polémicas, que traz novas visões e novos desafios para a
arte educação, os exemplos focados não se reduzem aos
exemplos de estudo da cultura ocidental, nele a arte de
outras culturas e sobretudo de Africa tem um lugar de
destaque, e sobretudo é uma colecção de textos originais
integrando vozes frescas que falam sobre temas bem
prementes na nossa sociedade.
A história da arte e processos do seu ensino, tema da
parte primeira do livro é re-visto a partir dos ângulos da
história da arte, da crítica, da sociologia, da linguística e
da semiótica  com autores como Edward Lucie-Smith,
Donald Soucy, Annie Smith  tratando o difícil conceito
de história da arte,  e  Jacqueline Chanda , a ultima
autora com um excelente ensaio sobre maneiras de ler e
interpretar obras de arte, apelando para narrativas
plurais. 

Asegunda parte do livro cujo tema versa sobre as leituras
da obra e do campo de sentido da arte é essencialmente
teórica , Brent Wilson  a partir de uma breve história do
ensino artístico comenta aqui o seu perfil desejado de
ensino da arte  na era pós-moderna. Ana Mae Barbosa
comenta o papel educador dos museus na sociedade,
fala do problema da desvalorização da educação nos
círculos artísticos e culturais, tecendo duras e bem
fundamentadas  críticas ao sistema. Ana Mae reflecte
também sobre o uso das novas tecnologias na
divulgação da arte, de como elas podem ser fabulosas
ou redutoras.  David Thistlewood trata um problema
também bem complicado sobre os conceitos de
moderno, contemporâneo e vanguarda na arte , de
como tudo isso é relativo, de como é dependente da
falta de informação ou do excesso de informação . Kerry
Freedman fala-nos de como algumas informações sobre
arte podem ser construídas socialmente e de como é
importante valorizar todo o tipo de conhecimento que
os alunos vão adquirindo fora da escola, conhecimento
muitas vezes apreendido através da cultura de massa. E
para finalizar esta parte Ana Amália Barbosa num relato
muito vivido reflecte sobre estratégias de releitura da
obra a partir da proposta triangular que visa o
desenvolvimento do sentido crítico da criança.
A terceira parte do livro é dedicada à interculturalidade,
termo muito próprio que ouvi pela primeira vez da boca
da própria Ana Mae Barbosa, até então eu apenas tinha
ouvido falar de multiculturalismo, o termo tão divulgado
no mundo anglo saxónico. Hoje eu prefiro o termo
intercultural porque me parece muito mais tolerante,
mais aberto à interacção e à mestiçagem como diz
Marián Cao. Os ensaios desta secção incluem um relato
sobre a experiência do ensino da arte na Nigéria por Jimi
Bola Akolo apelando para a necessidade de preservar
identidades culturais no currículo,  precisamos com
urgência de repensar a questão da diversidade de
culturas e evitar hegemonias culturais.  Heloisa Salles  re-
conta-nos  aspectos da arte africana, fazendo-nos pensar
nas histórias negadas do colonialismo. Marián López
Cao faz-nos re-equacionar o olhar sobre o outro e o
olhar do outro na educação artística, questões
importantes quando se pretende fazer educação para a
paz, objectivo tão debatido na conferência mundial da
educação artística promovida pela Unesco em 2006.

Ana Mae Barbosa (Org.).
São Paulo: Cortez, 2005
ISBN 85 249 1109 3
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Este texto é bastante longo mas prende-nos a tenção
desde o início com uma descrição de propostas de
trabalho interessantíssimas. Flávia Maria Cunha Bastos
parte da abordagem da arte/educação baseada na
comunidade, ideia muito difundida hoje em dia e que
apresenta várias vantagens do ponto de vista da
educação intercultural, para relatar um estudo de caso
onde se promoveu o estudo das artes locais abrindo a
escola à comunidade. Graham Chalmers no seu ensaio
re-equaciona as suas posições anteriores sobre o
pluralismo cultural, confessa que o seu livro que
escreveu seis anos atrás não era assim tão radical quanto
isso e que agora mais do que nunca é necessário tomar
posições e incentivar o sentido crítico das crianças. Para
mim esse livro foi uma referência e o seu autor é dos
poucos arte educadores a afirmar bem alto que
precisamos fomentar uma pedagogia da justiça, não
uma pedagogia de integração onde se trabalha lado a
lado mas uma pedagogia de trabalho de grupo para
fazer algo juntos. Daniel Vesta, Patrícia Sthur e Christine
Ballenge-Morris como já é costume nos seus textos
tratam com extrema clareza de linguagem temas de
reconstrução social, cultura visual, multiculturalismo,
cultura, identidade e currículo são os conceitos
revisitados por este grupo no seu artigo intitulado
‘Questões de diversidade na educação e cultura visual:
comunidade, justiça social e pós-colonialismo’ onde se
fala longamente sobre o fenómeno do terrorismo e se
pergunta o que significa democracia na era da cultura
visual? Para acabar esta selecção de textos sobre
interculturalidade Ana Mae convidou Belidson Dias,
Belidson é uma pessoa fascinante que se tem dedicado
às questões das representações de género e sexualidade
na arte, foi ele quem um dia me explicou os
pressupostos da teoria queer, coisa de que eu tinha
ouvido vagamente falar sem nunca ter percebido muito
bem, mas Belidson é óptimo para explicar coisas
complicadas e isso vê-se no seu artigo onde ele foca o
olhar queer, de que modo esse olhar pode ser uma
ferramenta útil na interpretação ou na análise crítica dos
artefactos da cultura visual.  
A quarta parte deste livro incide sobre
Interdisciplinaridade no ensino da arte  Mickael Parsons
inicia a secção com uma abordagem própria de
interdisciplinariedade , ele confessa que trabalhar com o
currículo integrado não é fácil nem para professores nem
para os alunos e que existe o perigo de a arte ser por
vezes tratada de forma ligeira. Arthur Efland  apresenta
uma visão de imaginação através de uma perspectiva
cognitiva e reflecte sobre o papel da imaginação no
campo da educação artística e da educação em geral. Kit
Grauer, Rita Irwin, Alex de Casson e Sylvia Wilson
analisam por meio de imagens e de textos um estudo de
caso de dois artistas e professores durante a realização de
uma pesquisa sobre o programa Aprendendo através da
Arte, um projecto interdisciplinar que envolvia a
cooperação entre artistas e escolas e segundo essa
pesquisa este tipo de programa tem muitas vantagens, por

exemplo o desenvolvimento profissional dos professores
e  a colocação positiva da arte na aprendizagem das
crianças. 
A última parte do livro é dedicada à Avaliação da
aprendizagem nas artes visuais com um texto explicativo
dos conceitos básicos e diferentes papeis da avaliação
por Doug Boughton, ele fala também de alguns desafios
colocados por teorias e práticas pós-modernas, alguns
caminhos possíveis como por exemplo a avaliação
autêntica que utiliza instrumentos muito mais complexos
do que o teste sumativo, uma selecção criteriosa de
trabalhos que ilustrem processo e produto onde o aluno
possa exprimir a sua voz  e que seja avaliado com
critérios transparentes e adequados, critérios abertos que
permitam julgamentos globais porque são passíveis de
gerar um maior grau de concordância entre os
avaliadores. Seguidamente aparece o texto de Maurice
Sevigny e Marguerite Fairchild  sobre a crítica de arte no
ensino de artistas, reflectindo sobre o tipo de linguagem
usado na aprendizagem tradicional da arte, de como essa
linguagem permite julgamentos de valor ou qualidade
muito ambíguos, de como as críticas feitas por
professores ou pelos colegas interferem no trabalho. Este
segundo texto elucida-nos bastante sobre julgamentos e
avaliadores, e fez-me lembrar experiências terríveis de
avaliação quando era aluna da Escola de Belas Artes do
Porto. E para terminar esta história da avaliação Ana Mae
convidou Enid Zimmerman, tal como o seu marido
muito conhecida pelo trabalho que desenvolveu sobre
avaliação nas artes visuais, Enid traz-nos de novo o  tema
da avaliação autêntica relatando alguns processos e
instrumentos específicos para as aulas de arte como por
exemplo o portefólio e referindo alguns critérios que
utilizam estratégias múltiplas, Enid previne que para que
se faça avaliação autêntica é necessário desenhar
programas adequados que tenham em conta a voz de
todos os intervenientes do processo de aprendizagem e
finalmente a autora ilustra as suas recomendações com
um exemplo prático o projecto Artes. 
Para concluir esta resenha gostaria de dizer que adorei ler
este livro, todas as partes me tocaram profundamente, me
fizeram pensar e me fizeram questionar os meus
pressupostos, é um livro que como a gente diz em
Portugal ‘mexe connosco’, dá-nos vontade de ler mais,
de fazer mais perguntas,  de aprofundar os tópicos e
sobretudo de reflectir sobre as nossas próprias ideias
sobre arte/educação, um livro acessível ao público com
especial interesse para a comunidade de professores de
artes visuais não só na América Latina mas também em
outras partes do globo, acho que era muito bom que aqui
em Portugal os professores e sobretudo os governantes
que têm o poder sobre o futuro da educação artística o
lessem quem sabe isso poderia servir para re-pensar a
nossa educação artística demasiado formalista. 

Teresa Eça1

1 Resenha publicada também  na Revista on-line Art@ nº7
(http://www.revista.art.br/site-numero-07/apresentacao.htm) 




