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editorial
A Imaginar apresenta-se, mais uma vez, em
formato digital, colocando-se à disposição de
um maior número de leitores. Sem as fronteiras
e os constrangimentos que recaem sobre as
revistas exclusivamente em papel podemos, em
qualquer canto do mundo, aceder gratuitamente
à leitura de todos os artigos publicados na
Imaginar. Regista-se assim, associado a redes
“on-line”, a possibilidade da sua rápida e fácil
internacionalização, especialmente nos países de
língua oficial portuguesa e nos países de expressão
das línguas Ibero-americanas (castelhano). Este
facto vem potenciar a visibilidade dos nossos
investigadores e colaboradores.
Agradeço o convite da Teresa Eça (Presidente
da Associação de Professores de Expressão e
Comunicação Visual - APECV) para a responsabilidade Editorial da revista da Associação a −
Imaginar. As ideias que trazemos sobre a revista
são a da continuidade em termos de conteúdo
mas voltada e centrada, cada vez mais, para o
Professor, suas reflexões sobre as novas práticas
pedagógicas e didácticas, partilha das suas
experiências neste domínio e investigação acção
decorrentes dessas práticas.
A publicação deste número 53 surge na sequência do 22º Encontro da APECV: “As Artes
na Educação: Contextos de Aprendizagem
Promotores da Criatividade”. Assim, alguns dos
artigos que aqui se apresentam, e que surgem
agora mais desenvolvidos, foram inicialmente
comunicações apresentadas aquando desse
Encontro, outros por convites formulados aos
seus participantes. Além destes autores, outros
colaboradores apresentam artigos relacionados
com a inclusão dos museus como um parceiro
activo nas experiências pedagógicas e didácticas
da educação artística nas escolas.
Então, no quadro dos artigos agora publicados
temos dois artigos de Luís Rodrigues que além
de nos ter presenteado, nesse 22º Encontro,
com a comunicação “O desenho como ponte
entre o consciente e o inconsciente”, vem agora
proporcionar-nos a leitura de mais dois artigos
seus: “Educação artística ajustada à realidade”
e “A Cultura Visual e a Educação Artística para a
formação de um actor social íntegro de identidade

reforçada”. O autor, no primeiro artigo, refere-se
às reais vantagens da mudança de prioridades
no Programa de Educação Visual Português
relativamente a outros modelos de ensino,
nomeadamente, os referentes à Cultura Visual:
nessa medida, faz uma reflexão crítica da Cultura
Visual e da sua aproximação ao modelo educativo
em Portugal; no segundo artigo explicita que os
factores de contextualização à cultura visual
passam pela classe, género, identificação sexual,
identificação racial, entre outros, os quais se
alteram, dependendo do tempo e do espaço
geográfico e perante estes factos pretende-se
que o indivíduo relativize uma posição crítica de
si e dos outros. Fernando Rodrigues apresentanos mais desenvolvida, sob a forma de um artigo,
a sua comunicação intitulada “Aprendizagem
significativa e criatividade”. O autor procura a
promoção do pensamento criativo, em todas as
crianças desde as primeiras fases, e a criação de
ambientes e contextos propícios à criatividade.
Parte do princípio de que o fazer coisas só será
interessante se gostarmos delas, se fizerem
parte na nossa vida, resultando assim, numa
aprendizagem significativa para o aluno.
Henrique Lima tinha-nos apresentado no 22º
Encontro duas comunicações: “Em uma escola
pública de Ensino Médio de Goiânia: cultura visual
e experiência estética” e “Minhas memórias: em
cena as motivações que me levaram a ser professor
de artes visuais”. Vem, desta vez, apresentar-nos
“As visualidades cinematográficas não estavam
lá”; trata-se de um artigo onde o Henrique faz uma
relação da sua história de vida com a docência
na área das Artes Visuais em Goiás – Brasil.
Tece aspectos teóricos e metodológicos sobre
pesquisa-acção e a sua prática docente.
“Pedagogia Não Tóxica e Pedagogia Tóxica” é
um artigo de Genoveva Oliveira que já nos tinha
presenteado no 22º Encontro da APECV com a
sua comunicação “Os resultados das intervenções
artísticas: um estudo de caso – a relação entre
artistas plásticos e estudantes relação professorartista e artista-aluno”. Agora, seguindo como
linha condutora de trabalho a reflexão sobre uma
análise da sociedade que parte do local para o
global (Glocal) e como através destes princípios
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podemos encontrar a identidade da escola onde
trabalhamos e produzimos, o artigo que aqui nos
traz apresenta a confrontação e fundamentação
daquelas duas teorias – pedagogia não tóxica
e pedagogia tóxica. Posteriormente seguem-se
alguns artigos que directa ou indirectamente estão
relacionados com os museus como parceiro activo
nos relacionamentos pedagógico-didácticos da
escola com o património cultural “enclausurado”
nos museus. É o caso do artigo “Vamos contactar
com a Arte” um dos artigos apresentados no 22º
Encontro da autoria de Felisbela Carvalho: tratase de um projecto de descoberta participada e da
relação entre a Escola e o Museu do Bombarral e
Museu Malhoa.
“Evocação de Grão Vasco” (G.V.) é o tema do
artigo apresentado por Elvira Morais e Teresa Eça
que incide sobre o relato de um projecto educativo
entre a escola e o Museu Grão Vasco de Viseu.
Luzia Lourenço que apresentou no 22º Encontro
a sua comunicação ”Uma escola a recordar! …“
apresenta-nos o seu trabalho “O museu espaço
de diálogo e pesquisa”. Um texto que nos vem
mostrar uma outra faceta dos museus como um
espaço de organização dinâmica e multicultural
em prol da educação e da sociedade em geral.
Também apresentamos artigos que reflectem
práticas pedagógicas que nos mostram modos
de analisar plasticamente a sociedade em que
vivemos: um artigo que nos fala do modo como
as crianças apreendem o estilo de vários pintores
e se confrontam com o conceito de cidadania é
uma experiência pedagógica levada a efeito por
Flor Gomes que desenvolve a sua comunicação
apresentada no 22º Encontro da APECV “Pintar a
cidadania” e que aqui nos apresenta sob a forma
de um artigo revisto e mais desenvolvido.
Flávia Vasconcelos apresenta-nos um texto
sobre “O ensino das artes em Escolas Públicas de
Petrolina“. Trata-se de uma reflexão, pesquisa de
um grupo de alunos, sobre o ensino das artes nas
escolas públicas de Petrolina – Brasil.
Robson Xavier da Costa desenvolve, igualmente,
no âmbito das análises curriculares para o ensino
das artes em todos os níveis de ensino no Brasil,
a sua comunicação “Entre o Documento e o Fato:
os Referenciais Curriculares para o Ensino Médio
do Estado da Paraíba/Arte e proposta triangular
do Ensino”. Aqui, o autor procura problematizar
as semelhanças e diferenças entre os referenciais
curriculares para o ensino médio no estado de
Paraíba e a estruturação da proposta triangular de
ensino.
Nesta edição da revista Imaginar temos artigos
relacionados com a cultura visual e a criatividade,

outros, com a interacção entre a escola, museus,
pintores e consciência de cidadania, por último,
algumas reflexões de análise curricular do ensino
das artes visuais no Brasil.
Relativamente às próximas edições da revista
Imaginar gostaríamos de proporcionar um enfoque específico a cada edição da revista. Neste
sentido, procuramos focar a próxima revista no
tema dos diários gráficos. Assim, convidam-se os
investigadores e interessados nesta temática e/
ou em assuntos laterais ao desenho gráfico que
queiram colaborar na próxima edição que entrem
em contacto com o editor. Do mesmo modo,
sensibilizamos os investigadores interessados
em produzir artigos sobre arte pública, para
uma edição posterior. Procuramos com esta
agenda motivar atempadamente os professores/
investigadores em programar melhor os seus
trabalhos.
Com o intuito de tornar a revista um instrumento
de trabalho e um manancial de inovadoras
sugestões criativas nas didácticas e práticas
pedagógicas, apela-se, igualmente, aos leitores/
professores interessados em partilhar relatos/
experiências pedagógicas e didácticas ou notas/
opiniões sobre livros, exposições, filmes, viagens,
encontros, congressos e/ou outro tipo de eventos
a entrar em contacto com antoniopereira@apecv.
pt e enviar-nos a sua colaboração que, depois
de analisada a sua pertinência, será publicada na
próxima revista.
Queremos tornar a Imaginar numa revista que
traga a cada edição um tema específico em
reflexão. Simultaneamente, em todas as edições,
pretendemos ter uma secção alargada de relatos
de experiências docentes estimulantes e de
sucesso, bem como uma terceira secção aberta
a comentários sobre congressos, encontros,
exposições, livros, filmes, eventos e outros
assuntos pertinentes à Expressão e Comunicação
Visual.
Com este propósito, pretendemos o seu contributo e sugestão para que a revista se vá
adaptando às nossas expectativas e à prática de
todos os professores e investigadores na área
das expressões, em suma, às necessidades e
vontades dos nossos leitores.
A Imaginar será o reflexo de todos os associados,
professores/investigadores e leitores em geral. A
nossa/vossa participação constituirá a revista que
merecemos.
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Um bem haja a todos os leitores.
O editor,
António Serafim Pereira
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Educação artística ajustada à contemporaneidade
Luís Filipe Salgado Pereira Rodrigues *

Num intento de aferir as reais vantagens da mudança de prioridades no Programa de Educação Visual
português, urge, inevitavelmente, uma sua comparação com outros modelos de ensino, nomeadamente,
os referentes à Cultura Visual. Nessa medida, esta reflexão faz uma análise crítica da Cultura Visual
e tenta encontrar aproximações que se podem fazer desta ao modelo educativo vigente em Portugal.
Se atendermos ao “Currículo Nacional do Ensino Básico: competências essenciais” (CNEB) da
responsabilidade do Departamento de Educação Básica do Ministério da Educação, encontramos, por
exemplo, uma competência designada por “mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para
compreender a realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano”, cuja “operacionalização
transversal” passa, por exemplo, por “prestar atenção a situações e problemas manifestando
envolvimento e curiosidade”, ou “questionar a realidade observada”, ou então, entre outras1, “Avaliar
a adequação dos saberes e procedimentos mobilizados e proceder a ajustamentos necessários”.
Neste contexto, apesar de não serem intenções muito longínquas da Cultura Visual, seria oportuno
introduzir a perspectiva efectivamente aberta à mudança, de F. Hernández (2000), como complemento
à Educação Artística que se põe em prática na actualidade – a qual acontece divergentemente às,
também, estipuladas competências específicas.
Estamos numa sociedade que evolui e se transforma irreversivelmente para outros patamares culturais
tão válidos como o eram os do passado; adoptando valores importantes do ponto de vista estrutural
para a Humanidade, como o eram os do passado na sua contemporaneidade. Portanto há que investir
numa outra ordem prática desta área curricular disciplinar, com a perspectiva de sofisticar a nossa
concepção das coisas à luz dos valores imanentes na cultura actual.
Requer-se a manutenção do campo de compatibilidade da prática artística com a salutar relação
sensoriomotora de que o homem necessita na sua relação do corpo com o meio, assim como com a
sensibilidade estético-formal (que não é o único tipo de experiência estética, mas não menos importante
que as outras). Isto porque, como é argumentado no documento CNEB, as competências artísticas:
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“Promovem o desenvolvimento integral do indivíduo, pondo em acção capacidades afectivas,
cognitivas, cinestésicas e provocando a interacção de múltiplas inteligências2; Mobilizam, através
da prática, todos os saberes que o indivíduo detém num determinado momento, ajudando-o a
desenvolver novos saberes3 e conferem novos significados aos seus conhecimentos.”4
De facto, os saberes e o conhecimento não se isolam em sectores melhores ou piores, todos eles são
importantes; eles complementam-se. Portanto, o contacto físico na concepção manual de um produto
artístico não deverá ser exclusivo nem anulado. Apesar de não estarmos numa era pré-moderna, nem
moderna, e apesar de vivermos numa era pós-modernista, é excessivo o panorama de que F. Hernández
nos fala:
“Que os meios de comunicação, em particular a televisão, como disse Homer Simpson, são os
educadores privilegiados do público. Que o cinema medeia representações da realidade que joga
com as fantasias, os medos ou os fantasmas. Que a publicidade vende representações ideais do
eu e amplifica identidades inexistentes. Que a Internet permite substituir o “real” pelo “virtual”,
possibilitando a construção de identidades inventadas e ocasionais (os MUDs, ambientes virtuais

1
“Identificar e articular saberes e conhecimentos para compreender uma situação ou problema”; “Pôr em acção procedimentos
necessários para a compreensão da realidade e para a resolução de problemas.” (CNEB)
2
Itálico nosso.
3
Itálico nosso.
4
Itálico nosso.
* Licenciado em Artes Plásticas-Pintura pela FBAUP, Mestre em Educação Artística pela FBAUL; doutorando em Desenho
na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa
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baseados em texto para conversas em tempo real) e aproximando-se de “lugares” que expandem e
dispensam a própria ideia de informação e conhecimento.”5

Esta visão fatal de uma sociedade manipuladora e irreversível não coincide totalmente com a realidade
actual, mas apenas em parte; porque isso pressuporia que as crianças (e adultos) vivessem, não
as suas vidas, mas uma vida virtual, em função de um poder oculto. Presumimos que não é essa a
realidade dos nossos alunos, que passam quase dez horas na escola, numa relação social intensa, sem
o controle dos media.
No documento CNEB, citado anteriormente, estipula-se a competência geral de “realizar actividades
de forma autónoma, responsável e criativa”, onde se inclui a operacionalização transversal de “valorizar
a realização de actividades intelectuais, artísticas e motoras que envolvam esforço, persistência,
iniciativa e criatividade”, ou a competência geral de “pesquisar, seleccionar e organizar informação
para a transformar em conhecimento mobilizável”, onde se aponta como operacionalização transversal
“autoavaliar as aprendizagens, confrontando o conhecimento produzido com objectivos visados e
com a perspectiva de outros”. Em função desta incisiva premissa da responsabilidade do aluno numa
activa e crítica acção de aprendizagem, não esqueçamos as experiências de aprendizagem6 a que
este documento alude, norteadas pela premissa do desenvolvimento conjunto do sentir, do agir e do
conhecer. Em função destas dimensões, detenhamo-nos nas Competências Específicas, que dirigem o
ensino-aprendizagem em função de uma progressiva desenvoltura da literacia artística:
- Apropriação das linguagens elementares das artes;
- Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação;
- Desenvolvimento da criatividade.
De facto, à excepção do item incluído no “desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação”,
onde consta que se devem “aplicar as linguagens e códigos de comunicação de ontem e de hoje”, não há
referências que se aproximem da imagem e respectivo poder de que nos fala F. Hernández (2000). Daí,
a importância que damos à necessidade da complementaridade da perspectiva da arte convencional
com a perspectiva da arte no contexto dos media globais já citados – inerente à Cultura Visual. Tanto
na primeira perspectiva, como na segunda, tem-se em conta “o visual” como mediador de significados
e o papel de sua interpretação que favorece o desenvolvimento do conhecimento. Apesar de uma
perspectiva incidir na arte convencional e na, eventual, posterior aplicação na arquitectura ou design,
e a outra incidir na produção e interpretação das imagens de consumo onde estamos envolvidos mais
ou menos criticamente. Mas em ambas se pressupõe o poder da imagem na sua recepção. Contudo,
sublinhe-se que as directrizes da Educação Artística em Portugal pendem mais para a repercussão
da acção de produzir sobre o aspecto psicológico pessoal, do que a Cultura Visual que remete esse
efeito na capacidade de receber a imagem discernindo não os conteúdos convencionais e catárticos
da imagem, mas sim os conteúdos que se absorvem inconscientemente e cujo poder exerce sobre
nós um efeito de restrição da manifestação da identidade. Logo, a imagem é um meio de sermos
activamente estruturadores da cultura e não vítimas passivas da mesma. O que não tem a ver com
meios expressivos no campo das artes plásticas, nem com a capacidade de projectar e concretizar
objectos de design, mas com a produção/interpretação clarividente da cultura com que estabelecemos
contacto e de que devemos ser co-autores permanentes.
Não devemos, assim, cair no erro de optar acriticamente pelo paradigma que aqui designamos como
referente à arte convencional nem às outras áreas de produção criativa baseadas na imagem (design,
arquitectura, escultura, arquitectura), pois a imagem não deve ser dissociada dos media de hoje.
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5
Fernando Hernández – Cultura Visual, Mudança Educativa e Projecto de Trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2000, p. xi.
6
Práticas de investigação; Produção de espectáculos, oficinas, mostras, exposições, instalações, e outros; Utilização das
tecnologias da informação e comunicação; assistência a diferentes espectáculos/exposições/instalações e outros eventos artísticos;
Práticas interdisciplinares; Contacto com diferentes tipos de culturas artísticas; Conhecimento do património artístico nacional;
Intercâmbio entre escolas e outras instituições; Exploração de diferentes formas e técnicas de criação e de processos comunicacionais.
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Na prática educativa, na abordagem da imagem, eliminando os factores sociais presentes nos media,
na publicidade e em tudo o que tente seduzir o indivíduo (potencial consumidor) para determinados
fins de consumo, induzir-nos-ia para um ensino centrado numa abordagem incompleta. F. Hernández é
incisivo na sua afirmação quanto ao paradigma onde se faz a abordagem, alegadamente, completa – A
Cultura Visual:
“Prestando atenção a todos esses “mundos”, talvez acabemos nos dando conta da miopia de alguns
projectistas da educação, incapazes de pensar nos alunos mais do que como consumidores de
imagens que devam aprender a decompor em elementos de linguagem (como se as imagens fossem
um texto cujo significado se interpretasse analisando os morfemas e os grafemas) ou de produtores
artesanais de algumas imagens que hoje podem ser elaboradas com maior diversidade e qualidade a
partir das possibilidades oferecidas pelos novos suportes tecnológicos.”7
F. Hernández põe a tónica na interpretação da imagem através de múltiplos significados, em
contraposição à interpretação formal da imagem que ele descreve e que não coincide linearmente ao
que hoje se pratica em Portugal, apesar de estar muito próximo; assim como alerta para a necessidade
de produção de imagens recorrendo às tecnologias actuais. Porém, como já foi explicitado, não estamos
em pleno acordo com a capacidade plena da Cultura Visual na formação do indivíduo/aluno. Isto, porque
os meios que usamos habitualmente não só não excluem os outros; eles têm potencialidades que
contribuem para a experiência sensitiva, a qual muitos outros meios ditos modernos não conseguem
despertar. Numa palavra, devem abordar-se todos os meios, sem excluir, nem os que herdamos, nem
aqueles dos quais testemunhamos o seu aparecimento, que nos abrem outros caminhos e que nos
premeiam com outras potencialidades.
O que se passa ao nível das tecnologias da produção passa-se ao nível da forma de recepção. Urge
dar atenção às inovações da Cultura Visual – mas não descurando o património cultural preservado
– pois a imagem, em permanente transmutação, ganha poder. Não se trata de esquecer o passado,
mas perceber o presente à luz do qual será possível um maior entendimento do passado. O passado
é um pretexto para perceber o presente, e este é a matéria-prima viva que temos para compreender
actualizadamente o passado. A asserção de F. Hernández (2000) distancia-nos da leitura convencional
das imagens, e orienta-nos no sentido da sua análise polissémica e actualizada, quer sejam imagens
provenientes do passado quer sejam do presente.
Convém clarificar a ideia de que a complementaridade de que falámos anteriormente, pressupõe que
se viesse a criar uma outra área disciplinar que não se poderia apoiar na terminologia “Educação
Artística”, mas “Cultura e Prática Visual”, onde se incluiria a educação para a arte, para a arquitectura,
para o design, e para a imagem em geral; onde se recorreria a saberes transdisciplinares e ajustáveis à
micro-cultura do aluno; onde se exploraria o poder criativo – pela transformação da matéria e produção
de significados –, mas também o poder interpretativo, assim como a análise crítica do poder intrínseco
da imagem mediática.
Como nos diz o documento CNEB “a Arte como forma de apreender o Mundo permite desenvolver
o pensamento crítico e criativo e a sensibilidade, explorar e transmitir novos valores, entender as
diferenças culturais e constituir-se como expressão de cada cultura” – o que contribui plenamente para
o crescimento do sujeito através da fruição-contemplação, produção-criação, reflexão-interpretação”8.
Aparentemente estas dimensões vinculam-se apenas à arte, mas deparamo-nos com, por exemplo, o
eixo reflexão-interpretação, onde é enunciada a necessidade de “analisar criticamente os valores de
consumo veiculados nas mensagens visuais” e ainda “compreender mensagens visuais expressas em
diversos códigos.” Ora, é manifesta a intencionalidade de abordar a imagem mediada pela Internet,
publicidade, cinema, televisão. O que se concretiza, por exemplo, no âmbito da “comunicação Visual”9,
em “identificar e descodificar mensagens visuais, interpretando códigos específicos” ou em “interpretar
narrativas visuais”.
7
8
9
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Fernando Hernández, ob. cit., p.27.
Eixos estruturantes das competências a adquirir em Artes Visuais. (CNEB)
Domínio das competências específicas, além do, também enunciado, “Elementos da forma”. (CNEB)
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Ou seja, podemos depreender que o problema não reside tanto nas Competências Essenciais apontadas
no CNEB, mas mais na formação dos professores que leccionam as disciplinas afins às Artes Visuais,
assim como na necessidade de assumir verdadeira e explicitamente a imagem num contexto para além
da arte.
F. Hernández (2000) enuncia um conjunto de racionalidades, das quais opta pela racionalidade com
que tem mais afinidade, a “racionalidade cultural”10, e põe em segundo plano – quando não exclui –
as seguintes: “a racionalidade industrial”11, a “racionalidade histórica”12, “a racionalidade forasteira”13,
“a racionalidade moral”14, “a racionalidade expressiva”15, “a racionalidade cognitiva”16, “a racionalidade
perceptiva”17, “a racionalidade criativa”18, “a racionalidade comunicativa”19 e “a racionalidade
interdisciplinar”20.
A formação dos professores das Artes Visuais tem como base afim: “a racionalidade histórica”, “a
racionalidade perceptiva”, a “racionalidade criativa”, e “a racionalidade comunicativa”. A estas
acrescentamos, no contexto da nossa análise, a racionalidade cultural; mas que, em vez de ser explorada
segundo um conjunto de significados estáticos e definitivos, deveria ser trabalhada como área de recurso
a imagens mediadoras de significados numa determinada época e com uma função na construção e
representações sociais mutantes. De contrário, limitaria a criação de novos significados pelo receptor e
que têm um sentido profundo para ele e para sociedade onde se insere – só aparentemente infundados
no contexto da história e discurso patrimonial.
Não se deverá tratar, nem na perspectiva portuguesa, nem da de F. Hernández, de optar por uma
“racionalidade” e excluir as restantes. O ideal é encontrar uma plataforma onde se conciliem todas elas,
apesar de ser inevitável uma predominância de uma ou outra em detrimento das outras.
Retomando a realidade educativa portuguesa no campo das Artes Visuais, sublinhamos que, apesar
de predominar a “racionalidade perceptiva” e a “racionalidade criativa” nas competências essenciais
do CNEB, deve-se relembrar, além dos itens que evocámos anteriormente, o manifesto zelo perante a
adaptação dos alunos ao meio social, nomeadamente quando se diz nesse documento que:
“O entendimento da diversidade cultural ajuda à comparação e clarificação das circunstâncias
históricas, dos modos de expressão visual, convenções e ideologias, valores e atitudes, pressupondo
a emergência de processos de relativização cultural e ideológica que provoquem novas formas de
olhar, ver e pensar.”21
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O que vem ao encontro das premissas gerais da Cultura Visual, mas que colide com a omissão desta
vertente no “Ajustamento do programa de Educação Visual – 3º Ciclo”, onde paradoxalmente, os
conteúdos explícitos incidem expressamente na “racionalidade perceptiva”, apesar de, timidamente,
10
“A racionalidade cultural considera que a arte é uma manifestação cultural e os artistas realizam representações que são
mediadoras de significados em cada época e cultura”. A compreensão visa aqui a produção e interpretação de significados. Fernando
Hernández, ob. cit., p.45.
11
“A racionalidade industrial considera as habilidades e destrezas, assim como os critérios de gosto vinculado às Artes, como
um tema útil e indispensável que contribui para e favorece o desenvolvimento industrial.” Fernando Hernández, ob. cit., p.44.
12
“A racionalidade histórica utiliza como argumento a consideração de que a arte não deve ser deixada de lado na educação
transmitida na sociedade de cada época, dado que teve uma posição de permanente reconhecimento na história.” IDEM, Ibidem.
13
“A racionalidade forasteira utiliza como argumento para reivindicar o papel da educação na arte o status e a importância que essa matéria tem nos países desenvolvidos, aos quais se deveria tratar de imitar para estar à altura dos de seu meio.” Fernando Hernández, ob. cit., p.44.
14
“A racionalidade moral considera que a arte contribui para a educação moral de meninos e meninas pelo cultivo de sua vida
espiritual e emocional.” IDEM; Ibidem.
15
“A racionalidade expressiva sustenta que a Arte é essencial para que os meninos e meninas possam projectar os seus
sentimentos, emoções e seu mundo interior de uma maneira que, se não fosse dessa forma, não poderiam ser comunicados.” IDEM,
Ibidem.
16
“A racionalidade cognitiva considera que a Arte esteja vinculada a uma forma de conhecimento que favorece o
desenvolvimento intelectual de meninos e meninas, o que reivindica um lugar no currículo escolar.” IDEM, ob. cit., p.45.
17
“A racionalidade perceptiva defende a necessidade de que, por meio da Arte, os meninos e meninas possam desenvolver a
sua percepção visual, na dupla dimensão estética e para o meio.” IDEM, ob. cit., p.45.
18
“A racionalidade criativa argumenta que, se a escola deve favorecer o desenvolvimento da capacidade criativa de meninos e
meninas, o papel da Arte é de vital importância para seu desenvolvimento.” IDEM, ob. cit., p.45.
19
“A racionalidade comunicativa considera que, se vivemos numa cultura dominada pela imagem, é importante que os
meninos e meninas aprendam a ler e produzir imagens.” IDEM, Ibidem.
20
“A racionalidade interdisciplinar estabelece que, se o ensino de arte quiser ter um reconhecimento similar ao das outras
matérias do currículo, deve organizar seus conteúdos de acordo com quatro das disciplinas que têm como objecto o estudo da arte: a
estética, a história, a crítica e a produção artística.” IDEM, ibidem.
21
Itálico nosso.
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tocar na forma de olhar dinâmica e individualizada no domínio da comunicação, onde se propõe
“reconhecer a importância das imagens (publicidade comercial, social, política, religiosa, etc.) no
comportamento das pessoas”. E, a acentuar esta insipiência, temos o hiato enorme nos manuais
escolares, onde a teoria associada à Cultura Visual é nula, remetendo sempre para considerações
estéticas ou semióticas de carácter universalista.
O que caracteriza a especificidade da Cultura Visual, e que deveria, de acordo com as competências
específicas do CNEB, pautar a prática dos professores, seria uma outra atitude perante a noção de
compreensão e que passaria pelo que F. Hernández enuncia:
“Como uma actividade cognoscitiva de tradução-relação-entre “um original” e um conhecimento
pessoal; Supõe (nos saberes em torno da cultura visual) o trajecto entre o “passado” e o “presente”,
entre os significados que diferentes culturas outorgam às manifestações visuais com valor estético e
conteúdo simbólico; Implica “níveis” de compreensão; “Relaciona-se com a capacidade de investigar
um tema mediante estratégias como explicar, encontrar evidências e exemplos, generalizar, aplicar,
estabelecer analogias e representar um tema mediante uma forma nova” (Perkins & Blythe, 1994); A
compreensão consiste em poder realizar uma variedade de “actos de compreensão” que apresentam
uma interpretação do tema, uma resposta a um problema e, ao mesmo tempo, um avanço sobre o
mesmo; Favorece a interpretação da realidade e o antidogmatismo.”22
Compreender é, nessa medida, uma acção, incompatível com uma receptividade passiva da informação.
Compreender implica uma interpretação além da tradução dos conteúdos, em que, no seu acontecer,
o indivíduo/aluno profira o seu pensamento de forma livre de (auto)censuras e preconceitos, de forma
que o seu pensamento seja produtivo e não reprodutivo, de forma a proporcionar um real crescimento,
uma maturação no sentido do alargamento da consciência. A compreensão de algo envolve o nosso
ser, a nossa reacção, a nossa própria produção de conhecimento, a partir de uma relação construtiva,
e que nos remete para uma abordagem sistémica do ensino. Logo, a nossa relação com a cultura e,
em particular uma das suas facetas, a arte, implica, além da sua produção, o que designaríamos como
uma interpretação (re)construtiva, ou seja, a compreensão do espectador do interior para o exterior, e
do exterior (do criador) para o interior do espectador; numa palavra, a interpretação-experiência – e que
requer ser acrescida de uma produção-experiência.
Para pôr em prática uma compreensão no âmbito da Cultura Visual, enunciamos de seguida, as
características das estratégias que T. Barret (1990) propõe e que F. Hernández evoca:
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“Descritivas (o que vemos, o que representa, o que representamos); Analíticas (que componentes
ou elementos configuram o processo de representação); Interpretativas (centradas na produção
de significados relacionados com outras imagens e disciplinas vinculadas à cultura visual); Críticas
(formuladas a partir da valorização fundamentada pelas próprias produções e pelas dos outros,
baseadas em argumentos fundamentados e com a finalidade de formular novos problemas e
possibilidades de representação e interpretação.)”23
Estes pressupostos, aplicados à educação, compreendem vários tipos de características das imagens
de Cultura Visual propostas à interpretação crítica e respectivo trabalho que sobre elas se invista.
Nessa medida, as representações deveriam, segundo F. Hernández:
“Ser inquietantes; Estar relacionadas com valores compartilhados em diferentes culturas; Reflectir
as vozes da comunidade; Estar abertas a múltiplas interpretações; Referir-se às vidas das pessoas;
Expressar valores estéticos; Fazer com que o espectador pense; Não ser herméticas; Não ser apenas
a expressão do narcisismo do artista; Olhar para o futuro; Não estar obcecado pela ideia
de novidade.”24
22
23
24

Fernando Hernández, ob. cit., p.55.
Fernando Hernández, ob. cit., p.138.
IDEM, Ibidem, p.140.
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De facto, a cultura é o produto de uma sociedade mesmo que essa produção seja mediada por um
indivíduo. A cultura é sempre o resultado da colectividade e portanto deve ser dirigida a essa realidade
colectiva. A arte, a Cultura Visual em geral, ao contrário da ideia romântica, ou opostamente à ideia
esquizofrénica, em que tudo é feito exclusivamente em proveito de si próprio – um proveito inquinado, na
medida em que não passa referencia da sociedade, da relação intersubjectiva que lhe dá saúde – deve
ser útil ao crescimento, alargamento, e sofisticação da cultura e, por consequência da sociedade. Não
se trata já de uma fruição estético-formal, mas sim de uma experiência estética resultado da harmonia
interior. Não se trata de que essa harmonia interior se identifique com uma qualquer harmonia forma
seja de que natureza for, mas sim de uma harmonia relativa ao equilíbrio psicológico com origem no
desbloqueio das tensões que se alojam no subconsciente e se traduz através de conteúdos simbólicos
mais ou menos manifestáveis. Portanto, não se trata da forma, mas do conteúdo; não se trata da forma
de gerar conteúdos, mas de, através da emergência dos conteúdos guardados, actualizá-los segundo
as emoções do aqui e agora, nas necessidades e informação deste momento.
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Educação artística e cultura visual
Luís Filipe Salgado Pereira Rodrigues *

Parte-se da premissa de que a Cultura Visual requer a intersecção de várias áreas do saber. Mas
esta forma, onde se contextualiza a Cultura Visual, não incide a sua abordagem no estudo com base
numa leitura formal afim à arte moderna. A Cultura Visual incide o seu estudo tendo como base o
próprio espectador/consumidor da imagem mediatizada. Na verdade, a imagem é um meio de que
o espectador/consumidor, pressupostamente, espera obter informações e/ou prazer no processo de
conexão com a tecnologia visual.
Nesta perspectiva, convém entender que o contexto do espectador/consumidor se reflecte na forma
como ele vê e se vê a si próprio. Os factores de contextualização podem ser: a classe, o género, a
identificação sexual, a identificação racial – os quais mudam não só segundo a época, mas também
na actualidade, segundo o meio social donde imanam. No fundo, depende da(s) cultura(s) originárias
e com que ideologias e valores se regem. O papel essencial da educação para a Cultura Visual é o de
ensinar a aprender e pensar criticamente, segundo a produção e interpretação de discursos, para os
quais a cultura contribui como mediadora de significados.
A Cultura Visual não se reduz à produção artística, mas, fundamentalmente, à atitude crítica perante
a imagem mediatizada. Desta forma, exerce-se um poder contra-hegemónico, numa tentativa de que
a hegemonia da economia não manipule o indivíduo, servindo-se dos conteúdos do inconsciente do
espectador/consumidor.
Porém, como verificaremos, a Cultura Visual no âmbito do pós-modernismo requer uma abordagem
complementar da perspectiva pré-moderna e da perspectiva moderna. Isto, no sentido de que o
indivíduo tenha uma formação mais cabal, a vários níveis de saber numa perspectiva do ser mais
integral.
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Introdução
Estamos convencidos de que este estudo em que investimos é importante, pela inovação a que nos
reporta com a introdução da Cultura Visual nas práticas pedagógicas de hoje e na formação do indivíduo
como actor social íntegro. Este estudo deveria ser alargado ao nível de equipas e, mais tarde, ao nível
ministerial; sob pena de a prática pedagógica se tornar desajustada às gerações dos alunos de hoje,
e de estarmos a formar indivíduos passivos e manipulados pela máquina que incute ao ser social a
necessidade de consumismo acrítico.
Temos que entender a Cultura Visual como inovação num contexto do ensino que se pauta por
práticas em que, presumivelmente, se preparam os indivíduos para a sua inserção social autónoma,
crítica e inovadora. A Cultura Visual permitir-nos-á ver as imagens não tanto no âmbito do património
artístico, mais do que isso, abrir-nos-á o campo de análise com base numa produção e interpretação
de significados.
O estudo será comparativo dos autores Arthur Efland (1996), Nicholas Mirsoeff (2003), Fernando
Hernández (2000) e Paul Duncum. Será nosso objectivo, também, tentar encontrar a compatibilidade e
a complementaridade necessárias entre a Cultura Visual no contexto pós-moderno e as perspectivas
pré-moderna e moderna no contexto do que nós designaríamos a Cultura da Imagem. É nessas questões
que se baseará a análise, a qual urge alargar no sentido de se conseguir uma maior evolução do actor

* Licenciado em Artes Plásticas-Pintura pela FBAUP, Mestre em Educação Artística pela FBAUL; doutorando em Desenho
na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa
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social que se deseja que o indivíduo seja efectivamente.
Podemos presumir que a Cultura Visual clarifica o modo de nos vermos, vendo, e que isso conduz ao
reforço da identidade. Um entendimento que será facilitado pela análise dos autores referidos, assim
como no contexto da nossa prática docente e respectiva observação permanente e crítica da arte-dehoje1 como artista plástico.

Uma abordagem contextual genérica da Cultura Visual
Encontramo-nos numa cultura globalizante, onde os meios de comunicação e a tecnologia em geral
avançam rapidamente – o que requer um permanente reajustamento. É neste contexto que se introduz
a Cultura Visual como um campo que abrange várias áreas que se relacionam interdisciplinarmente que
ajustam a formação do indivíduo a essas mudanças. O estudo da Cultura Visual não se circunscreve a
uma área do saber ou a um produto cultural restrito, ela reportar-se à arte, mas também, à arquitectura,
à psicologia cultural, à antropologia, à psicanálise, à sociologia, etc. Às quais se acrescenta uma área
que se destaca: a “Medialogia” – que incide a sua abordagem sobre os meios da eficácia simbólica. Em
função dessas áreas do saber, proferem-se os significados culturais dos “objectos” que veiculem uma
carga simbólica indeterminada (sejam eles artefactos artísticos ou outros), no âmbito da Cultura Visual.
N. Mirzoeff (2003) parte da premissa de que a era do ecrã é fundamental no entendimento do que se
passa na humanidade de hoje. É com base na proeminência da imagem projectada pelo ecrã que se
contextualiza a Cultura Visual. Esta incide o seu campo de abordagem, segundo N. Mirzoeff (2003), nos
“conhecimentos visuais em que o consumidor procura informação, o significado ou o prazer conectados
com a tecnologia visual”2.
13
É na experiência visual, com uma acentuação significativa ao nível do poder e da própria natureza
dos meios visuais, que reside um grande marco de viragem do modernismo para o pós-modernismo.
Mas, precisamente por a experiência com a imagem ter um poder interventivo muito expressivo no
quotidiano das pessoas, urge, através do da abordagem da Cultura Visual, estudar, como nos diz
N. Mirzoeff (2003), “a genealogia, a definição e as funções da vida quotidiana pós-moderna desde a
perspectiva do consumidor, mais do que a do produtor”3. Sublinhe-se no entanto, como será visível
neste estudo, que a consciencialização de uma compreensão alargada das imagens ou dos produtos
de Cultura Visual é facilitada se, além de o indivíduo se situar na posição de receptor, também se situar
na posição de emissor/produtor.
O entendimento da Cultura Visual visa saber de que forma os seus produtos se reflectem sobre a própria
cultura em geral de onde é imanada. Tal abordagem pressupõe uma destrinça da forma como a imagem
se reflecte na pessoa, atendendo, nomeadamente, à classe, género e identidade sexual e racial, e
respectivos valores e ideologias – que, naturalmente, condicionam a sua conduta pessoal e social. Por
outro lado, a aferição do efeito da acção da imagem sobre as pessoas implica a interpretação a partir
de várias áreas de saber interdependentes e da forma como as pessoas reagem aos meios visuais de
comunicação (onde não incluímos apenas os suportes bidimensionais virtuais ou não, mas também
os suportes tridimensionais). É nessa reacção que se geram significados susceptíveis da discussão
da Cultura Visual. O que não tem a ver com uma experiência circunscrita temporal e espacialmente,
mas com um contínuo quotidiano, onde a experiência visual está impregnada de condicionalismos –
os quais podem ser, nomeadamente, os valores, as ideologias, como já referimos. Estes mudam de
1
Esta designação foi criada e introduzida por nós num texto publicado na revista Vértice número 130, com o título “Arte-dehoje e a sua geração de significados”.
2
Nicholas Mirzoeff – Una introducción a la cultura visual. Barcelona: Paidós Ibérica, 2003, p.19.
3
IDEM, Ibidem, p.20.
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geração para geração, de género para género, nas diferentes identificações raciais e sexuais, opções
religiosas, políticas, e nível económico e cultural. Logo, o modo como se vê a imagem é diverso entre
os grupos de pessoas. Da mesma forma, a maneira de nos vermos difere segundo as circunstâncias
referidas. Por consequência, também diverge a forma de interacção do espectador/consumidor com
a imagem observada, e também as opções e directivas pelas quais o emissor opta. Numa palavra, se
a experiência visual muda, então também mudam o conceito e a definição que temos de determinada
realidade (incluindo a nossa).
Estamos a pôr a tónica na interpretação da imagem, do ponto de vista do espectador/consumidor,
e não na leitura no âmbito da semiótica. Sublinhamos a importância da cultura que cada pessoa,
raça, nação representam na especificidade da interpretação da imagem que se consome. Ou seja,
atendemos a determinadas formas de ver(mo-nos) segundo o sistema a que pertençamos.
A necessidade de abordar os objectos culturais de uma forma abrangente, recorrendo às diferentes
naturezas de área do saber, justifica-se pelo facto de esses objectos serem o resultado da conjugação
dos já mencionados factores que condicionam o comportamento do indivíduo, nomeadamente,
económico, político, cultural, institucional, tecnológico, criativo, desejo, etc. (F. Hernández, 2000). No
entanto, tem de se ter consciência que estes factores são instáveis e assentam num conjunto de
valores diversos e na inconstância da sua vicissitude – tornando a própria cultura inconstante, uma vez
que se transforma ao longo da sucessão das gerações.

O aspecto intercultural da Cultura Visual
Os indivíduos são dependentes do meio sociocultural donde imanam. Por essa razão, a experiência
da aprendizagem na escola depende do meio onde se contextualiza. Por outro lado, essa mesma
aprendizagem constitui um ensaio laboratorial no âmbito de e para a cultura.

14

Partimos do pressuposto de que a cultura não é só uma herança social, ela é um facto vivo, pelo
que o processo de ensino-aprendizagem da educação deverá abordar, além do património cultural, a
cultura viva em que participamos hoje. Nesta, incluímos as imagens e os seus significados, que são
diferentes dos da anterioridade, pois o contexto é outro. Assim, não basta o domínio do conhecimento
do que existe e de que a história nos dá o seu testemunho; é necessário, também, uma actualização
ao contexto global de poder económico hegemónico, e exercer um poder pela cultura, crítica e contrahegemonicamente.
Paul Duncum, inclusive, acentua que o mais importante é o compreender e não o celebrar. O que nos
leva a presumir que, mais do que a fruição estética, seria importante a compreensão crítica. Essa, sim,
nos proporcionaria o real discernimento de contra-poder em relação ao meio. Não se quer com isto
asseverar que o exame das imagens da antiguidade (e das de hoje) não seja importante. De facto, na
perspectiva de P. Duncum, ela é essencial, desde que seja feita atendendo à história das imagens,
onde se afere a origem dos estereótipos das imagens de género, beleza, família, autoridade, etc.
em associação à cultura actual. Isto, porque o significado das imagens muda ao longo dos tempos,
conforme a inclinação cultural de cada sociedade.
Nesta perspectiva, ao encontro do que F. Hernández (2000) advoga, no que concerne à educação
artística, esta mais do que uma habilidade reprodutora ou interpretativa, através do desenho e da arte
infantil, ou o desenvolvimento de uma atitude libertadora, através da auto-expressão, ou da verificação
de códigos analíticos na imagem, através da análise formal, deveria ser conduzida no sentido da
“Compreensão, a interpretação e avaliação das produções artísticas e das manifestações simbólicas
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de carácter visual das diferentes épocas e culturas.”4 . Neste sentido, a experiência de relacionamento
comparativo de culturas diversas (de agora ou do passado) com questões que se prendem com os
porquês dos testemunhos que a cultura nos traz no âmbito da simbologia em geral (na qual se inclui a
imagem), requer a sua associação com as nossas experiências (subjectivas) e as dos outros.

A Cultura Visual como mediadora dos modos de olharmos e de nos olharmos
Na perspectiva de P. Duncum, e congruentemente em relação às premissas da Cultura Visual, é clara
a repercussão de factores sociais sobre os produtos e valores estéticos. Mais do que isso, o autor
assegura que o que caracteriza uma determinada sociedade contribui para a criação dos valores
estéticos. O que fortalece a ideia de que a auto-expressão pela produção plástica manual tem um
contexto diverso do de hoje, onde se manipulam os media, onde se aborda a ideologia, onde se gere
a reprodução social5.
A Cultura Visual não se restringe à mera produção-fruição sensorial, como acontecia noutros modelos.
A esta perspectiva P. Duncum propõe acrescentar uma exploração do visual em que se estude
a forma como a ideologia se constrói através da estética e como esta, por sua vez, é usada para
fomentar a ideologia. Esta ideia, que envolve os produtos e valores estéticos, ou melhor, no nosso
contexto, a imagem, prende-se com as condições sociológicas das quais é um produto vivo e directo
a comunidade escolar. Mas, neste contexto, não é possível estabelecer inferências óbvias e claras,
porque, na verdade, a arte (no ensino) prende-se com a interactividade entre os modos como vemos e
o nosso modo de nos vermos a nós próprios e não de nos olharmos, como refere F. Hernández (2000)
– o que depende da imagem que temos de nós próprios atendendo aos valores que fomos construindo
e que perfazem o nosso contexto actual.
Na verdade, ainda segundo F. Hernández (2000), a Cultura Visual, como entendimento transversal de
várias áreas interdependentes, constitui, na escola, uma aprendizagem que proporciona uma defesa
em relação ao poder mediático. Isto, no sentido de que os indivíduos não se deixem normalizar pelos
valores que os media projectam neles com base na intencionalidade da máquina económica global.
Assim, no contexto específico da escola, a educação artística poderá impedir o governo do mediático
sobre os indivíduos. Para o efeito, a arte poderá funcionar como instrumento, uma vez que ela, mais
do que uma forma física (ou não) de que se tenha que fazer um juízo de gosto, é, segundo Zolberg
(1990), citado por F. Hernández: “Uma construção social mutante no espaço, no tempo e na cultura,
que hoje se reflecte nas instituições, nos meios de comunicação, nos objectos artísticos, nos artistas e
nos diferentes tipos de público.” 6
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Portanto, a causa e efeito da arte é indissociável da sociedade e respectivos mecanismos de
funcionamento. A arte é efeito da sociedade – porque absorve as características desta –, mas pode
ser sua causa – na medida em que constitui um mediador cultural (F. Hernández, 2000). Não se quer
com esta afirmação alegar um efeito directo da causa-efeito, pois o princípio de causalidade é muito
complexo e não é susceptível de inferência rigorosa. Contudo, podemos presumir que os meios culturais
causam no indivíduo uma forma particular de se representar e de se pensar, que depende da relação
que estabelece com os objectos de cultura visual – uma relação em que o indivíduo adopta o objecto
como mediador da relação consigo próprio, onde reforça ou recria a imagem de si.
Assim, a arte, ou a Cultura Visual de uma forma geral, não só seria, nesta óptica, o efeito da sociedade
sobre o autor, mas exerceria também o efeito de espelho sobre o autor. A arte reduzir-se-ia a uma
4
Fernando Hernández – Cultura Visual, Mudança Educativa e Projecto de Trabalho, Porto Alegre: Artmed, 2000, p.56.
5
Termo que designa o processo mediante o qual uma sociedade, através de diversos mecanismos, reproduz a sua própria
estrutura.
6
Fernando Hernández, ob. cit., p.52.
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relação (não linear) de sociedade-artista-objecto-sociedade, em que o sujeito se observaria a si próprio
no seu processo de reflexão sobre a sociedade donde imana, com o recurso a um meio transformador
de uma determinada matéria-prima. A forma, como produto, cristalizando o que de intrínseco existe na
sociedade, não só revela como o autor vê a sociedade, mas também como se vê a si próprio, na medida
em que ele faz parte integrante da sociedade. Logo, a matéria-prima é um veículo de consubstanciação
de ideias; mas o artista é, noutra ordem, o veículo pelo qual se consubstancia a projecção da sociedade
donde provém esse autor. A Cultura Visual constituirá um factor de maior discernimento, na medida
em que nos proporciona uma análise objectiva da nossa forma de vermos e de nos vermos, mas mais
do que isso, por contribuir “para a produção de mundos, isto é, para que os seres humanos saibam
muito mais do que experimentam pessoalmente, e para que a sua experiência com os objectos e dos
fenómenos que constituem a realidade seja por meio desses objectos mediacionais que denominamos
como artísticos.”7
Portanto, o mais importante não é constatar um qualquer tipo de causalidade, mas sim, encarar a Cultura
Visual como meio de expansão da consciência. A obra de arte poderá ser um índice da sociedade, mas
manifesta também a geração de significados que, além de contribuírem para a construção de uma
consciência individual (F. Hernández, 2000) pela inclusão de símbolos, também contribuem para uma
consciência social (F. Hernández, 2000), pelo intercâmbio dos símbolos previamente incorporados.

A Cultura Visual, a produção criativa e a experiência estética
O contexto escolar implica, particularmente, os seguintes objectivos que F. Hernández sublinha:
“Aprender a observar e pensar criticamente sobre as maneiras pelas quais essas manifestações
comunicam (significam) ideias estéticas sociais e históricas.”8
Na nossa opinião, a premissa referida não exclui a criatividade, o que acontece é que não incide
particularmente nela. Os objectivos que F. Hernández (2000) refere requerem um ajustamento, no
sentido de complementar este paradigma com a inclusão da criatividade, além da problemática da
percepção cultural (que visa desmontar a máquina social que nos gere ou por meio de instituições,

16

ou por meio mediático e promoção de consumo). Na prática corrente do pessoal docente português
das Artes Visuais, descurando estes jogos de poder, acentua-se, quase exclusivamente, o processo
criativo no âmbito do formal e domínio técnico e tecnológico.
Será mais pertinente, não menosprezando a capacidade produtora, ajudar os alunos a aprenderem a
ser criativos. Para o que seria necessário proporcionar um entendimento, não dos trâmites processuais
da criação, mas saber como este acontece, o que o gera, como conduz ao conhecimento estéticoartístico e, mais do que isso, interpretar criticamente os testemunhos da Cultura Visual – sem esquecer
que tudo isto contribui para a consciência de si mesmo, isto é, para criar uma representação de si
o mais claramente possível. Isto é um trabalho muito mais exigente do que a abordagem formal da
produção estética a que nos vimos habituando na prática docente. O ideal seria criar no indivíduo o seu
potencial criativo no sentido lato, pela geração de discursos, onde se transforma a matéria e se criam
significados inerentes à mesma.
Assim, o importante é que o aluno chegue a uma produção que lhe tenha proporcionado harmonia
interior/experiência estética. O que não tem, necessariamente, a ver com a expressão livre, mas
com o facto de que o acto criador seja caracterizado por uma construção significativa do eu num
processo de libertação dos bloqueios que o não permitam associar significados criativa e, ao mesmo
tempo, significativamente. Eis aqui onde reside a importância da interacção num meio social: onde a
7
8

IDEM, ibidem, p.52.
Fernando Hernández, ob. cit., p.88.
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compreensão da Cultura Visual nos aproxima dos outros (culturas diferentes passadas e presentes) e
de nós próprios. Esta aproximação, consubstanciada sob a forma de um produto da ordem da Cultura
Visual, resulta esteticamente válida para o seu protagonista. Mas, mais do que isso, aquela contribui
para o seu crescimento. O que implica que o produto permita uma tal liberdade de transpiração de
afecto, que só a associação livre de ideias/significados permite. Tal asserção não se compagina com
a mera associação de ideias/formas. Estamos portanto a sugerir uma noção de estética muito relativa,
isto é, a estética experimenta-se sempre validamente, independentemente do grau de harmonia formal;
ela experimenta-se individualmente conforme a idiossincrasia do indivíduo, conforme a imagem que
criou de si próprio na sua interacção com a Cultura Visual.
Na nossa opinião, o produto artístico engloba, mais concretamente, na sua fruição e na sua produção,
o fenómeno de percepção (no sentido lato), o sensitivo, o sentimentalista, o intuitivo e o simbólico: a
sua conciliação reflecte-se na experiência estética – susceptível de uma compreensão, além da fruição
e leitura. Urge aqui reforçar a ideia de que não entendemos a estética como uma mera conjugação
equilibrada de elementos formais; a experiência estética reside no interior do sujeito. Logo, ela tem de
ser trabalhada no seu interior – o que contraria, em parte, o entendimento da estética como a quase
que inata propensão para o indivíduo criar produtos harmoniosos do ponto de vista formal; e de que se
faz uma categorização na qual os indivíduos mais sensíveis teriam uma faculdade mais desenvolvida
ao nível estético.
Por outras palavras, o meio de chegar a essa experiência estética não é, na nossa opinião, o mero
domínio equilibrado da forma e da cor, pois isso levar-nos-ia a ter um preconceito do que é estético,
segundo padrões para os quais alguns estariam predestinadamente aptos e outros não; uns seriam
mais do que outros na medida em que conseguiriam ter uma experiência estética mais apurada do que
outros. Não esqueçamos que essa disposição para a experiência estética resulta de um percurso, que os
artistas tradicionais chamarão procura da harmonia formal, e que eu – artista de hoje – designaria como
interpelação aos significados simbólicos partilhados sob a forma sensível e respectiva livre associação
sob a forma de expressão intuitiva. Esta mesma forma tem, necessariamente, de estar vinculada ao
contexto da Cultura Visual actual, sob pena de não ter um efeito sobre o receptor/sociedade, nem
despertadora de significados através de um recurso perceptível sensorialmente e cognoscitivo. Numa
palavra, o que se quer aqui alegar é que o grau de experiência estética não deveria ser categorizado,
isto é, o termo de comparação do nível de experiência estética deveria ser o do próprio indivíduo – uma
vez que só desta forma tem alguma utilidade a avaliação da experiência estética. Não é útil aferir o grau
de sensibilidade estética numa comparação entre indivíduos, pois as conclusões não levarão a nenhum
resultado construtivo para esse indivíduo. O que é construtivo é estimular a necessidade do indivíduo
ir no sentido da procura de um maior grau de sensibilidade/experiência estética não se comparando
a padrões exteriores mas sim orientando-se segundo o vislumbre de que a harmonia interior será
potenciada na medida em que a sua imagem seja mais genuína e que o seu conhecimento (de si) seja
mais abrangente, não se deixando determinar pelo despertar do domínio do objecto da Cultura Visual
pela suscitação de necessidades e dependências incorporadas no consumo.
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Cultura Visual e o reforço da identidade
No âmbito da Cultura Visual, a interpretação das imagens derivadas de uma cultura não se compadecem
com a leitura fechada e formal. Ela antes nos abre os horizontes para a compreensão da realidade que
nos envolve e da nossa realidade idiossincrática. Ela contribui para a expansão do eu, para a criação
de identidade. Trata-se de transformar o subjectivo em objectivo, num trajecto intersubjectivo.
Na realidade, o pressuposto da Cultura Visual, sendo transdisciplinar e sendo também uma experiência,
proporciona ao indivíduo uma compreensão que, pela sua natureza associativa e criteriosa, se torna mais
objectiva. Torna-se objectiva, também, porque se processa segundo o entendimento das experiências
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dos outros, não no sentido de compreender um produto mas a sua produção, não o efeito mas a causa.
A construção da nossa identidade com base na subjectividade não colide com a visão objectiva da
realidade. De facto, é na nossa relação com o não-eu que o nosso eu subjectivo é construído. Ele
tornar-se-á tanto menos agarrado a preconceitos da ordem egocêntrica ou etnocêntrica, quanto mais
a subjectividade tiver contacto com outras subjectividades.
Aqui a educação, com o recurso à compreensão da Cultura Visual, tem um papel preponderante. Se
ativermos ao facto de que conhecer inclui um processo de apuramento da realidade submetendo-a a
um questionamento, e, em função disso, construirmos versões perante a realidade actual, ou outros
problemas e conjunturas não actuais, então alcançaremos um sentido (significativo). Um sentido que,
para ser significativo para o aluno, segundo F. Hernández (2000), requer que o professor “possa explicar
e introduzir os estudantes no mundo social e físico e ajudá-los a construir por eles mesmos uma infraestrutura epistemológica para interpretar os fenómenos com os quais se relacionam.”9 Sendo que esta
atitude reverte a favor da construção da identidade do aluno, não a confundindo com desenvolvimento
da inteligência direccionado para o objectivismo e um modelo lógico de raciocínio, mas sim dando
relevância ao subjectivismo como experiência construtora dessa identidade.

Arte-de-hoje na educação para o reforço da identidade
Há uma premissa de que partimos para a análise da Educação Artística, que é a de que o contexto actual
nos remete para uma arte contemporânea – que nós designamos de arte-de-hoje10; e de que esta não
é circunscritível, seja ao nível conceptual seja aos meios usados para abordar a conceptibilidade. Na
realidade de hoje, a arte não se destina à contemplação estética do receptor, ela constitui um discurso
susceptível de interpretações – é esse o preceito dos artistas. Arte-de-hoje seria, na asserção de A.
Efland, “… uma forma de produção cultural destinada a criar símbolos de uma realidade comum.”11 E
o seu valor era o de “melhorar e aprofundar o nosso entendimento do panorama social e cultural.”12 O
que nos desvia da auto-expressão e formalismo da arte moderna.
Desta perspectiva não são dissociáveis a psicologia, a antropologia, a psicanálise; no fundo, tudo o
que contribua para o entendimento do comportamento dos indivíduos. Poder-se-ia mesmo afirmar que
a arte seria um estímulo à consciencialização ou esclarecimento dos comportamentos das pessoas –
que normalmente se diluem e ocultam no anonimato das massas, como se estas se orientassem num
mesmo sentido sem que nenhum de nós se apercebesse disso. A arte seria, mais do que isso, um
meio em si de interagir com o mundo exterior e que nos levaria a conhecer o nosso mundo interior.
A obra de arte era apenas o testemunho conjuntural desse percurso. Mas a arte não é o produto,
mas sim o percurso interactivo do eu psicológico com o meio sociocultural, onde se experimenta a
consciencialização das emoções, onde se confrontam sentimentos e pensamentos, que nos levam a
um devir questionante a que se chama acto artístico mais do que objecto artístico.
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A arte-de-hoje pode induzir o indivíduo, através da interpretação, ao seu auto-conhecimento, e, por
consequência, a um maior discernimento da realidade envolvente. Sendo que essa interpretação tem
a ver não só com significantes e respectivos significados, mas mais com signos cujo entendimento
exige, numa experiência (inter)activa, uma exteriorização autobiográfica do receptor, mesmo que não
seja manifesta. Neste contexto, a interpretação deve induzir-nos à indagação dos porquês das formas
e como são entendidas as realidades socioculturais do presente e do passado. Uma atitude que faz
um percurso, tendencialmente, do egocêntrico para o “sócio-cêntrico”. O que requer uma interligação
9
Fernando Hernández, ob. cit., p.57.
10
Designação com a qual nos queremos referir à arte que se faz hoje, em substituição de arte contemporânea dado o seu
sentido polémico e não consensual.
11
Arthur Efland, ob. cit., IX.
12
Arthur Efland, ob. cit., IX.
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entre o ver e a respectiva verbalização associada a uma averiguação da causalidade cultural do produto
da Cultura Visual – mas, sublinhe-se uma causalidade que se quer actualizada.
Na investidura desta análise, que conectaríamos à livre associação de significados em resposta aos
porquês, encontrar-se-á um sentido para os comportamentos partilhados pela sociedade que comunga
da mesma cultura, assim como os valores subentendidos. Esta postura direcciona-nos, então, para
uma leitura aberta, não estagnada nem hermetista de carácter universalista relativa à estética formal
da arte moderna.
Não partimos só do princípio de que a, designada por nós, arte-de-hoje tem um propósito diferente do
ortodoxo, assume-se que também a forma de entender a arte do passado exige outros critérios – os da
Cultura Visual – que se regulam pelos porquês à luz da realidade actual, mas incidindo na averiguação
do contexto particular sociocultural donde imanam os produtos e onde vigoram determinados valores
e ideologias. De forma inquestionável, F. Hernández (2000) concretiza muito claramente os critérios da
análise no âmbito da Cultura Visual:
“Poderiam ser estudadas também diferentes estratégias de compreensão [das obras e
representações visuais] vinculadas a determinados temas e problemas relacionados com a história
da arte (o corpo, a paisagem, a morte, o dinheiro, as relações sociais, etc.), a estética (mudanças
nas apreciações e critérios sociais de gosto), o estudo das mediações (presenças, ausências,
retóricas, apropriações, transgressões), ou tratar de aproximar-se da compreensão dos objectos
de outras culturas, não a partir de uma visão estética universalista, mas sim desde seu contexto de
produção. Outro tema a explorar seria a relação entre os fenómenos e significados visuais e a própria
identidade (de alunos, docentes, famílias, etc.) dado que a identidade individual e de grupo é um dos
significados que circulam nas manifestações actuais da cultura visual”13
Por consequência, no contexto escolar, segundo Arthur D. Efland (1996), não se deveria avaliar a
originalidade e criatividade de um aluno, ou a sua capacidade de apreender os seus estados
emocionais e expressá-los, nem, muito menos, avaliar a destreza para representar fielmente a natureza
através de imagens realistas (no âmbito de uma arte pré-moderna). Na opinião deste autor, os artistas
contemporâneos, e, por consequência, os alunos, devem praticar uma criação e interpretação da arte
que se aproxime mais da contextualização cultural temporal e espacial onde nos inserimos.
A arte-de-hoje é entendida no contexto da significação e é por esta orientação que a compreensão
e produção artística devem ser proporcionada na escola; mas na qual não se dispensaria como
complemento a exploração da criatividade sob o ponto de vista formal e expressivo, sublinhe-se,
não com um carácter exclusivo, mas sim integrado no campo de exploração que nos descreve F.
Hernández (2000) e A. Efland (1996).
Já não se trata da transmissão de conhecimentos – sejam eles puramente teóricos, sejam eles de
aplicação prática –, mas sim de gerar questões a que devemos dar significado – construído de dentro
(do espectador ou do aluno) para fora, e não o contrário. Do que resulta uma experiência exterior
(F. Hernández, 2000). Não será útil uma aproximação conjectural ao que presumivelmente o autor
do acto artístico pretendeu, mas será útil uma atitude artístico-interpretativa em que se pretende
gerar a posteriori, fora da intenção do artista, mas tentando averiguar que ideologias, que valores,
que concepções de religião, de morte, de vida, de sexo, de necessidade, estarão implícitas na obra
da cultura visual – não que elas tenham sido aí depositadas, mas que emergem em nós no acto de
interpretação crítica numa abordagem comparativa e associativa no contexto de outras culturas sob o
filtro da nossa própria cultura.
Este carácter aberto da obra não nos direcciona aos pensamentos do artista. Ou melhor, na
recepção do objecto, gera-se uma experiência artística, não porque a nossa interpretação perceba as
13
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intenções e estados psicológicos ou conceptuais do artista. Pelo contrário, o que nós designaríamos
interpretação-experiência proporciona-nos uma aprendizagem objectiva, pois não tenta ir ao encontro
da subjectividade do artista – intento que, em si, já é demasiado subjectivo. A nossa própria identidade
constrói-se pela criação de um discurso objectivo, mas que envolve uma transformação do subjectivo
em objectivo; não a multiplicação do objectivo, nem a aproximação ao subjectivo de outros, mas a
aproximação dos factores que condicionam o nosso subjectivo e que são os mesmos que condicionam
o subjectivo dos outros. Daí a arte-de-hoje não se identificar com o autor e sua alegada superioridade
intelectual e sensível.
O importante é que, na relação com os objectos, se giram significados com sentido para nós. A interpretaçãoexperiência perante os objectos da Cultura Visual é em si uma experiência artística, tanto quanto mais se
aproxime, não do consenso, mas de um discernimento perante a cultura. Nessa medida, a arte passa a ser
relacional, deixa de ter como objectivo a criação de um objecto mágico e revolucionário. A arte é o resultado
de uma relação sistémica da pessoa com os objectos culturais. Pode não haver uma experiência artística
mais ou menos válida, mas existe uma interpretação-experiência que, libertando-se do poder egocêntrico e
entnocêntrico, se aproxima mais ou menos da compreensão com maior clarividência.
Não obstante este presumível maior sentido, não se pretende hierarquizar os níveis de consciência que
envolvem a interpretação-experiência na arte. O propósito da arte é a compreensão da Cultura Visual, e, por
consequência, proporcionar à sociedade e aos indivíduos que a compõem uma conquista de identidade.
No fundo, a arte em geral, e na escola em particular, teria um efeito sobre o crescimento da consciência da
pessoa ou, para usar uma designação de António Damásio, o Sentimento de Si.
O objecto de arte ou da Cultura Visual será tanto mais eficaz quanto maior a capacidade apelativa. O que não
tem a ver com a susceptibilidade para juízos de gosto, nem juízos de valor, mas sim com o poder que tem de
gerar interesse para a sua interpretação. No fundo, a apelação tem a ver com a criação de uma necessidade
no espectador de resolver um problema: uma inquietação interior provocada pelo processo relacional com
a obra, em que as necessidades internas são mexidas. Numa palavra, é criado um problema no próprio
receptor que requer uma solução que, por sua vez, passa pela exteriorização do que se sente14 perante o
objecto. Uma tal exteriorização onde não se tem como fim ir às profundidades do interior do artista, mas sim
transformar o que actualmente é subjectivo em objectivo.
Poderíamos mesmo concluir que a arte-de-hoje se consubstancia num processo de interpretação-experiência
activa, mais do que na leitura-fruição passiva. A obra de arte veicula um conjunto de ideologias, valores,
conceitos intrínsecos originários de uma cultura própria. O importante é perceber essa conjuntura e de que
forma a sua percepção revela a características dos sujeitos e de nós próprios no exercício de interpretação
– pois o relato desta, apesar de se referir a algo exterior a nós, fala de algo interior a nós. O que requer uma
sintonia com o produto com que nos deparamos e que nos criará a necessidade de uma interpretação que
nos conduz à compreensão (de nós próprios).
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Complementaridade entre a perspectiva do pré-moderno, a perspectiva moderna e a perspectiva pósmoderna no contexto de uma interpretação-experiência
A arte-de-hoje, no âmbito da prática da aprendizagem, não se direcciona, como vimos reiterando, para o
formalismo ou expressionismo, o que, segundo F. Hernández (2000) e segundo A. Efland (1996), não se
compaginam com a educação artística de hoje. Em contrapartida, nós vemos na arte pré-moderna, na arte
moderna e na arte-de-hoje uma complementaridade. A última não deve menosprezar as duas anteriores, pelo
que é indispensável não nos centrarmos exclusivamente, em nenhuma delas em especial, e introduzirmos,
reestruturadamente, a visão de uma arte pós-moderna (que nós designamos arte-de-hoje). Isto é, ajustar a
habilidade manual, a estética formal, a expressão, e a interpretação-experiência-produção de significados
14

Não nos refiro a sentimentos, mas aos significados que sentimos necessidade de fazer emergir, de fazer objectivar

# 53

numa abordagem global, aplicável ao ensino das artes visuais.
Segundo os dois autores, não se trata de criar objectos artísticos que provoquem uma experiência estética no
espectador, ou de servir de terapia libertadora sobre o autor e/ou o espectador, nem de libertar a sociedade
das representações repressivas da classe média conservadora.
No entanto, é importante reforçar a ideia de que há a necessidade de coadunar as três perspectivas, sempre
que se faça à luz dos valores e ideologias actuais do indivíduo/aluno produtor fruidor dos objectos da cultura.
Isto, partindo do pressuposto de que o indivíduo pertence a uma estrutura cultural e/ou ideológica vividas
(A. Efland, 1996). Mas isto deve ser entendido partindo da premissa de que a relação do indivíduo com o
objecto da cultura, mais do que empatia, envolve interesse; mais do que a sua contemplação, envolve a sua
averiguação; mais do que sensação, envolve a provocação; mais do que transmitir um valor, impele-nos à
análise de valores.
A obra da cultura emerge de um contexto onde predominam valores e poderes. Nestas circunstâncias, essa
obra é uma intriga, pois ela leva-nos a averiguar, pela criação de um discurso, quais são esses valores e
de que forma exerceram um poder sobre a criação, e que afinidades têm com o poder intrínseco de nós
próprios. Mas essa averiguação requer uma racionalidade que se sobreponha a preconceitos, premissas e
pressupostos, que formam a nossa mente e limitam o alcance da nossa compreensão.
Precisamente a interpretação-experiência constitui um exercício para transpor as predefinições. Daí a
experiência artística ser um factor de conquista de identidade, assim como de uma consciência alargada, ou
melhor, do Sentido de Si.
Neste sentido, assim como não partilhamos a ideia de que se deva querer atingir a ideia de valor estético
universal, também não somos da opinião de que uma interpretação-experiência seja conduzida no sentido
de um qualquer valor de alegada categoria superior, porque isso implicaria que o indivíduo seguisse um
qualquer ideal fora de si e não a sua própria realidade psicológica actual.
A interpretação requer, contudo, uma orientação própria, sob pena de não se tornar profícua, e que pressupõe
uma reestruturação das nossas ideias ou uma reformulação dos nossos preconceitos. Isto não quer dizer que
estes sejam anulados, mas que com base nestes seja feita a mudança de perspectiva sobre o (nosso) ser,
transformando-os (aos preconceitos), pois “A interpretação é também a confirmação de um preconceito”15
e “Ninguém pode libertar-se de seus julgamentos prévios que, além do mais, são condição da experiência,
mas a submissão aos mesmos reduz a interpretação ao rotulado, a um conhecimento defeituoso”16. Tanto
o estigma como o ideal são preconceitos que procuramos para conseguir uma pseudo-segurança. Não se
quer dizer que os não sigamos, mas que se deve ter consciência deles e que devem ser confrontados com
os dos outros, e perceber que valores causam essas nossas formas de ver o mundo.
Nesta medida, a arte-de-hoje (a arte pós-moderna), no seu contexto de Cultura Visual, não é um mero
pretexto para a manifestação de um juízo de gosto ou juízo de valor, isso tornaria esses objectos da cultura
numa asserção bipolar de belo/feio e bom/mau, respectivamente – a qual torna a nossa mentalidade pouco
expansiva, ou pior ainda, torna-a limitativa. A arte-de-hoje deve, pelo contrário, criar o desejo de criação
de um discurso que, na interpretação-experiência, se transforma numa experiência artística geradora de
significados e ampliação da nossa consciência, além da própria criatividade.
O que aqui se explana, relativamente à concepção da obra de arte e respectiva recepção, tem um contexto,
quanto à noção de progresso, que convém clarificar. Do ponto de vista da modernidade, a cultura e a
sociedade desenvolvem-se progressivamente e evolutivamente, acompanhando o adiantamento da ciência
e o exercício da razão humana (A. Efland, 1996). Mas tal asserção é questionada pelo pós-modernismo, na
medida em que não é assumida uma efectiva evolução da cultura tal como os modernistas a descrevem. A.
Efland (1996) refere, de certa forma, que a noção de cultura pós-moderna (arte-de-hoje) pressupõe como
alicerce a averiguação genealógica dos sentidos das coisas: “A concepção pós-moderna da cultura radica no
presente mais do que no futuro. Debruça-se sobre o passado para estabelecer a genealogia dos problemas
15
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do presente e descobrir até que ponto se relacionam com as ilusões herdadas do passado.”17
Por essa razão, a arte deve ser entendida, no contexto da cultura de origem – o que contraria a perspectiva
universalista do modernismo. Por outro lado, a cultura gera sujeitos e vice-versa. Na verdade, o sujeito é
parte integrante e estruturante (pela sua vivência) de uma cultura e de ideologias. Poder-se-á mesmo afirmar
que é interagindo, com o recurso a imagens e linguagens, que o indivíduo gera discursos, gerando-se, por
consequência a si próprio, alimentando o fluxo anímico.
Daí a importância de induzir os alunos a criarem discursos através da interpretação e criação da arte. Ou
melhor, da gestação de significados múltiplos, conforme a sua idiossincrasia, mas segundo a percepção do
contexto cultural onde é originada, seja a sua própria cultura – no caso de conceber a arte –, seja doutras
culturas – no caso da recepção das obras de arte. Porém, tal atitude implica aplicar a noção de cultura numa
relação de presente-passado (A. Efland, 1996).
Conclusivamente, sublinhando mais uma vez, está fora de questão abordar a arte e o seu ensino numa
perspectiva só pré-moderna, só moderna, ou só pós-moderna; as três complementam-se, e é nessa
circunstância que se estará a contribuir para o crescimento integral do aluno, uma vez que engloba a Cultura
Visual de uma forma abrangente, onde o ser integral se manifesta.

Cultura Visual: a simbiose entre o fazer e a crítica
A. Efland (1996) introduz-nos numa perspectiva de arte que não é conciliável com a recepção passiva e
universal da arte. A arte-de-hoje subentende uma interpretação múltipla adequada ao contexto cultural de
concepção e de recepção. Mas, essa multiplicidade de interpretações não significa um princípio do aleatório.
De facto, requer-se uma integração do passado e o presente, uma análise crítica actual da forma como a
cultura envolvente se repercute sobre a actividade artística.
Paul Duncum põe a tónica num fazer na expressão visual, mas da qual não dissocia uma perspectiva crítica.
Na realidade, não é profícuo, na sua perspectiva, que um indivíduo (aluno, neste caso) conceba algo, tendo
como propósito constatar um significado predefinido, seja ele de que origem for (do professor, da instituição,
da história). Pelo contrário, o indivíduo deverá ser estimulado a descobrir significados sob a sua livre
espontaneidade. Isto, no sentido em que o indivíduo gira o seu conhecimento de dentro para fora e não de
fora para dentro – não se quer com isto dizer que o conhecimento provenha só dos recursos subjectivos, mas
sim que há a necessidade de transformar essa subjectividade em objectividade pela experiência de autoria
e não de reprodução. Esta atitude não anula a concepção, mas implica, além dela, uma permanente crítica.
Sendo que a capacidade crítica também se aprende pela sua prática em associação com a experiência de
vida no contexto sociocultural onde se insere. Referimo-nos a uma crítica em que, em oposição à recepção
passiva dos legados, se invista na análise segundo um questionamento activo dos porquês das verdades
institucionalizadas e instauradas na sociedade.
De acordo com esta perspectiva crítica, A. Efland (1996) remete-nos para a arte como forma de crítica cultural.
Uma perspectiva de interpretação que tem um carácter inclusivo, pelo que não menospreza as características
sociais que acompanharam a produção formal e a produção expressiva da arte. A inclusão é um factor
determinante no entendimento da Cultura Visual, porque se trata de que qualquer um, independentemente
da sua condição social e pessoal, possa produzir ou receber a cultura, desde que o faça com base numa
postura crítica, distanciando-se dos preconceitos herdados ou adquiridos, apreendidos ou impostos pela
geração anterior ou presente.
Nessa medida, é pertinente uma educação de incitação à interpretação e não à recepção passiva de legados
históricos, assim como faz sentido que essas interpretações na arte se remetam à averiguação do contexto
cultural que originou os objectos de arte em questão. Isto, não com o propósito de emitir um juízo de valor
17
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bom/mau, mas para uma sua compreensão contextual, como o sugere A. Efland (1996): “A arte é um forma
de produção e reprodução cultural que só se pode entender tendo em conta o contexto e interesses de suas
culturas de origem e recepção.”18
O delineamento para uma educação com base na Cultura Visual ultrapassa o mero modelo expressivo, como
vimos reafirmando. A Cultura Visual conduz-nos para uma dialéctica ensino-aprendizagem orientada por um
projecto em que se descobre, planeia, faz e avalia, no sentido de que a interacção com o visual proporcione
alterações efectivas na consciência do indivíduo e respectiva (posterior) vida pessoal e social. O que colide
com o elitismo e valoração quantificada, e que nos dirige para uma avaliação formativa (por excelência).
Neste contexto, a importância da actividade artística para a estruturação da identidade do indivíduo
(F. Hernández, 2000) amalgamado no meio onde se insere. Mais do que uma evolução cognitiva ela expande
a consciência, a clarividência, e, acima de tudo, o indivíduo adquire uma identidade. A identidade na nossa
opinião remete-nos para o nosso papel interventivo e efectivo na construção da sociedade, no contexto de
uma dialéctica indivíduo/sociedade.
Na produção artística, como na sua recepção, subentende-se, como se vem sublinhando, a crítica acrescida.
Mas esta crítica não consiste num juízo de valor; ela acompanha a produção e recepção, dando-lhes
um carácter de discernimento ajustado ao indivíduo, e uma capacidade de, através da compreensão da
sociedade, se compreender a si próprio.
Perante o poder que a imagem exerce sobre nós, reclama-se não a sua recepção passiva, mas a nossa ideia
recorrente da necessidade de uma análise crítica da mesma. O que envolve não só as imagens diversificadas,
mas também a multiplicidade de imaginários que estão ocultos nas imagens e na forma de as observar.
Logo, não nos estamos a referir a uma leitura formal da imagem, mas compreender os significados latentes
que elas traduzem (ou traduziram) e que contribuem para uma clarificação da forma como nos vemos, da
qual não se poderá dissociar a visão do mundo mais ou menos local – uma tal visão que afecta a nossa
visão do mundo, que absorvemos através da educação que a sociedade e a família efectuaram e através da
interacção com os meios de comunicação, com os média, com os mecanismos de consumo e da economia,
com a religião, com a política, e que transporta um conjunto de visões da realidade, que construíram a nossa
maneira de ver os outros e a nós próprios. Esta construção é feita de uma forma mais ou menos automática e
que requer uma desmontagem no sentido de que a nossa identidade adquira um corpo genuíno que permita
regenerar a sociedade no sentido do progresso, através da análise crítica da realidade presente e passada.
Trata-se de questionar os conceitos institucionalizados, e abordá-los critica e comparativamente – o que nos
dirige para directrizes sob as quais a emergência da potencial sociedade na escola se deveria reger, e que
F. Hernández (2000) sintetiza como sendo as seguintes:
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“Adquirir um conhecimento de si mesmo e do mundo; Contribuir para estruturar o conhecimento por meio
de experiências em outras matérias escolares; Favorecer as atitudes de interpretação, relação, crítica e
transferência em relação ao mundo que os rodeia; Estar em processo de constante aprendizagem.”19
Tais propostas levam-nos a evocar o entendimento de cognição de Kincheole e Steinberg (1993), que A.
Efland (1996) refere, e que compreende: a etimologia, a pauta, o processo e a contextualização. A etimologia
refere-se à origem do conhecimento; a pauta diz respeito à investigação do conhecimento tendo em conta as
influências implícitas; o processo origina a desconstrução dos textos através da associação, ultrapassando as
relações directas de causa-efeito; e a contextualização que induz ao entendimento do contexto envolvente,
das relações de poder e da relação entre o particular e o geral. Tudo isto, na nossa opinião, seria acrescido
à produção e, portanto, não se limitaria à compreensão.
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Conclusão
Tentamos, nesta análise reflexiva, sublinhar a necessidade de que Portugal e outros países ajustem os
princípios orientadores das práticas educativas à conjuntura social antropológica em que hoje vivemos,
muitos de nós, acriticamente.
É nesse contexto que devemos abordar a imagem. Esta seduz o espectador/consumidor pelos interesses
económicos e ideológicos, a partir dos quais se tenta conquistar a hegemonia exercendo um poder de
exclusão do dominante sobre o dominado. O espectador/consumidor, por sua vez, deixa-se seduzir, pois a
sua necessidade de poder e de prazer conduzem-no para a apelação ilusória da imagem mediatizada.
É nesta medida que a Cultura Visual deve direccionar o ensino, não no sentido de uma produção acrítica,
mas proporcionando ao espectador/consumidor condições para ser crítico. Isto, porque este tem a
susceptibilidade de se tornar vulnerável e passivo na recepção do que se produz sob a forma mediática.
Logo, em vez de levarmos a que os indivíduos, já na escola, sejam exclusivamente leitores do que herdamos
da cultura, sob a forma patrimonial, devemos também introduzi-los no que faz parte da Cultura Visual: os
produtos de promoção de consumo e de ideologias, os produtos que intentam a conquista de poder político,
religioso, económico, etc.
Perante isso, urge um discernimento que se pode concentrar numa perspectiva de interpretação crítica dos
produtos culturais. Só em função disso é possível criar criticamente “novos” produtos culturais, onde se
intersectam, interdisciplinarmente, áreas de saber, onde se comparam criticamente os valores e ideologias
próprias dos diferentes géneros, classes, identificações sexuais, identificações raciais e os nossos próprios
“pré-conceitos” e que regem as nossas experiências comportamentais quotidianas.
Nesse processo, proporciona-se não só o entendimento da cultura, mas um discernimento mais significativo e
clarividente dos porquês das formas como a cultura se produz, assim como o conhecimento de nós próprios.
O que constitui um passo no sentido do que nós estamos convencidos ser a verdadeira experiência estética,
a que vem do interior para o exterior numa dualidade, e não no sentido unívoco do exterior para o interior.
No fundo, entendemos a abordagem da Cultura Visual como meio estruturante de reforço à identidade –
onde a construção do eu não passa por uma estrita auto-reflexão, mas sobre uma compreensão do eu pela
compreensão da cultura gerada pelos outros.
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A Cultura Visual, neste contexto, e complementarmente à perspectiva pré-moderna – onde se valorizava a
tradução fiel e habilidosa da realidade – e à perspectiva moderna – onde se valorizava a libertação emocional
pela expressão e a experiência estética universal pela exploração da forma pela forma – seria um modo de
conduzir o indivíduo/aluno à interpretação de produção de significados, mas não se excluindo a produção
criativa de produtos segundo diversas tecnologias. Estamos convencidos de que nesta complementaridade
deveriam residir as verdadeiras prioridades da prática pedagógica dos professores das artes visuais, no
sentido de contribuir para o principal desígnio da educação: o reforço da Identidade.
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Aprendizagem significativa e criatividade
Fernando Rodrigues *

Resumo
Neste texto apresentam-se algumas leituras e reflexões sobre As artes na educação: contextos de
aprendizagem promotores da criatividade1. Pretende-se expor um olhar sobre esses contextos em artes
visuais, numa perspectiva de educação que valoriza a aprendizagem significativa, a compreensão, o
espírito crítico e a autonomia.
A ampliação da capacidade de criar é um dos objectivos da educação, nos vários graus de ensino e ao
longo de toda a vida. De igual modo, a promoção do pensamento criativo, em todas as crianças desde
as primeiras fases, e a criação de ambientes e contextos propícios à criatividade, surge como uma
questão central na resposta que a escola deve dar aos desafios da sociedade. No entanto, continuamos
com uma escola centrada na transmissão e recepção acrítica da informação.
Na nossa actuação, educação em artes, necessitamos de um novo enfoque para desenvolver
a criatividade, uma nova maneira de fazer as coisas, um sistema operativo baseado na motivação
intrínseca, assente no fazer as coisas porque são interessantes; porque gostamos delas; porque são
parte de algo importante na nossa vida, resultando assim, numa aprendizagem significativa para o
aluno.
Palavras-chave: aprendizagem significativa; contextos educativos; olhar; criatividade

Meaningfull learning process and creativity
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Abstract
This text presents some reflections upon Art in Education: learning contexts which foster creativity. Our
aim is to give an insight of these contexts in visual arts, in an educational perspective which values a
meaningful learning process, comprehension, critical spirit and autonomy.
The increase of the creative competence is one of the goals of education in the various school levels
and throughout the whole life. The promotion of the creative thinking in all children since an early age
and the creation of environments and contexts which foster creativity is a central issue, as far as the
answers which the school has to provide to the challenges of our society are concerned. However, the
school is still centered on the transmission and reception of information lacking any critical sense.
Our society needs a new direction to develop creativity, a new way of doing things, an operational
system based upon intrinsic motivation. Things need to be done because they are interesting, because
you like them, because they are part of something important, being the result a meaningful learning
process for the pupil.
Keywords: meaningful learning process; educational contexts; to look; creativity

1
Comunicação revista da apresentação no 22º Encontro Nacional da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual e 1º Encontro Internacional da Associação Nacional de Animação e Educação. Óbidos 7,8 e 9 de Maio de 2010.
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INTRODUÇÃO

A criatividade consiste apenas em perceber o que já está lá.
(Bernice Fitz-Gibbon)

No Ano Europeu da Criatividade e Inovação (decisão n.º 1350/2008/CE do Parlamento Europeu)
enfatizou-se a “promoção do pensamento criativo em todas as crianças desde as primeiras fases”
e a “criação de ambientes” propícios à criatividade. O desenvolvimento da capacidade de criar é um
dos objectivos da educação nos vários graus de ensino e ao longo de toda a vida. Na escola, “para
preservar o que é novo e revolucionário em cada criança, a educação deve ser conservadora. Ela deve
proteger a novidade e introduzi-la como uma coisa nova no mundo velho...” (Arendt et al., 2000: 47).
Mas, todos sabemos, é ténue a fronteira entre inovação, acto singular, e as actividades que se esgotam
em experimentalismos, sem que cheguem a significar, a transformar.
Parece consensual que a criatividade se refere à capacidade que possuímos de gerar novas ideias, de
olhar de forma distinta para os problemas, de produzir novas combinações ou produtos, “o processo
que leva a um produto novo, o qual é aceite como útil, convincente ou agradável por um número
significativo de pessoas num dado tempo” (Stein apud Morais, 2001: 35). Criar é uma necessidade.
“Criar é o que existe de mais elevado na vida. E também o mais natural. É estar vivo! Cria-se porque o
que está feito não nos preenche” (Braumann, 2009: 27). É uma competência que envolve a capacidade
de ousar fazer diferente, de suportar o incerto e, ainda assim, conseguir exprimir uma identidade própria.
O progresso das tecnologias, da ciência e das novas formas de aprendizagem tem vindo a provocar
mudanças, nas concepções e paradigmas, no que diz respeito à educação e à aprendizagem. A actual
sociedade “da modernidade líquida” solicita à escola, ainda ancorada num “modelo industrial de
educação”, que apresente linhas inovadoras nas suas práticas e dê respostas ajustadas aos diversos
contextos emergentes. Capacidade de mudança, de adaptação e a apresentação de soluções criativas
serão doravante determinantes.
O conhecido sociólogo Zygmunt Bauman propõe o conceito “modernidade líquida” para definir o tempo
presente, em vez do termo “pós-modernidade”. Como refere o autor, são as características dos líquidos
e dos fluidos que melhor ilustram a etapa actual da Modernidade. Os fluidos movem-se facilmente,
“fluem”, “escorrem”, “esvaem-se”, “transbordam”, “inundam”, “borrifam”, são “filtrados”, “destilados”.
Diferentemente dos sólidos, eles não são facilmente contidos, eles contornam os obstáculos, dissolvem
outros e invadem ou inundam o seu caminho (vd. Bauman, 2001: 2). Do confronto com os sólidos
emergem intactos, enquanto os sólidos que os defrontaram, se continuarem sólidos, serão alterados:
ficam molhados ou encharcados. A excepcional mobilidade dos fluidos é o que os associa à ideia
de “leveza”. Aliamos a “leveza” ou “ausência de peso” à mobilidade e à inconstância: sabemos pela
prática que quanto mais leve viajamos, com maior facilidade e rapidez nos movemos (idem).
No período da modernidade líquida, segundo Bauman, a sociabilidade humana experiencia uma
transformação. No âmbito da nossa reflexão interessa destacar os aspectos dessa mudança
consubstanciados nos seguintes processos: o indivíduo em busca de afirmação no espaço social;
a passagem de estruturas de solidariedade colectiva para as de disputa e competição, gerando
um ambiente de permanente incerteza; a colocação das responsabilidades cada vez mais no plano
individual e o fim, em muitos sectores da sociedade, da perspectiva “a longo prazo”.
A desmaterialização do real, gerada pelas tecnologias da informação e da comunicação - presentes
nas nossas vidas a todos os níveis - actua seguramente sobre a esfera educativa. A Modernidade
Líquida é a do software, em oposição ao hardware, a do tempo instantâneo que pouco se preocupa
com o espaço/lugar. Os saberes em “bruto”, fornecidos por todo o tipo de dispositivos tecnológicos,
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ao mesmo tempo que facilitam as aprendizagens colocam a descoberto a relação desprotegida, e sem
mediação, do educando com esses meios. Essa relação encerra duas reflexões imediatas: 1. a função
do professor, que no modelo tradicional de ensino detinha o monopólio da intermediação; 2. o papel do
educando, que agora deve ter competências, anteriormente desconsideradas, de construção pessoal
e de saberes.
Assim, as formas tradicionais de desenvolvimento curricular estão desfasadas das actuais dinâmicas
de ensino. Complexidade, diversidade, mobilidade, conectividade, escolha e multicultura originam
pressões de mudança, no modo como a escola está organizada (Carneiro, 2000: 11). Numa ambiência
de sociedade da informação, o aluno pode aprender quase tudo, em qualquer parte, a todo o momento
e de forma personalizada. Contudo, e apesar do poder deste mundo tecnológico, a interacção social
e as relações pessoais continuam a ser ingredientes essenciais de construção e de descoberta do
conhecimento (fig. 1). Os conteúdos ainda que excelentes, e transmitidos por poderosos meios de
comunicação, só se efectivam verdadeiramente pela mediação do educador e pelo significado que
adquirem dentro de contextos apropriados.
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Relações pessoais, contextos e conteúdos, afiguram-se indissociáveis no processo de aprendizagem,
aos quais acrescentaríamos a capacidade que essas aprendizagens têm de gerar significado. O
processo criativo, porque é de criar que se trata, dificilmente se efectiva sem o surgimento de uma
vontade no sujeito. Nestes contextos a educação depende em muito da pessoa do professor que,
segundo Nadal e Xavier (1998), é detentor de um saber maior, um saber estético, com o qual tem uma
relação de intimidade e que seduz a atenção dos outros.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
O indivíduo, alheado da sua condição de “sujeito”, submerge-se cada vez mais perante o caudal
de solicitações oriundas de uma figuração que o deslumbra e entorpece. A proliferação da imagem,
“encarada como instrumento de informação, precipita a tendência do homem moderno para a
passividade”, pois “o regime contemporâneo de imagens é de um excesso de visibilidade que produz
a cegueira” (Huyghe, 1998: 10).
Ensinar a olhar é função primordial da educação (Rodrigues, 2009: 64 ss). Como bem ilustrou Marcel
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Proust, a verdadeira viagem do descobrimento não consiste em buscar novas paisagens, mas novos
olhares. A arte é comunicação, excede a expressão pessoal, abrindo ao “outro” possibilidades de
aprendizagem seja na criação ou fruição. Pressupõe uma atitude dialógica: “aesthetic experience is not
subjective but essentially dialogical” (Heywood, 1999: 21).
Quando a escola elege reportórios estereotipados limita as respostas singulares dos alunos (Cunha,
2006: 10). Professores e alunos acomodam-se à banalidade, porventura o maior entrave à criatividade.
Neste processo, o espaço para a surpresa e para a interrogação é mínimo. O olhar construído nestes
lugares — rápido, amestrado e conformado — é o de um apressado produtor-consumidor de “qualquer
coisa”, faminto, navegante, que não fixa detalhes, não discrimina, não questiona. As possibilidades de
reelaboração divergente e de crescimento pessoal ficam estagnadas.
As aprendizagens implicam uma variabilidade no comportamento visual. O pensamento humano requer
uma intencionalidade, é consequência de distintos modos de estar e de sistemas específicos de
atribuição de sentido (Sicard, 2006). Nunca vemos nem ouvimos indiscriminadamente. Em cada situação
seleccionamos os aspectos que nos são mais significativos, pois os olhos não estão condenados a uma
linearidade estanque. A forma de apreciação não é a mesma “quando se trata de uma pintura clássica,
de uma obra de Fra Angélico, de Breughel, de Picasso ou de Mondrian” (Vigouroux, 1999: 147). Numa
perspectiva de sujeito actuante, o nosso desempenho depende do desfecho pretendido e só em função
dele organizamos a nossa actividade. Os nossos movimentos acompanham as motivações internas:
os olhos e as mãos demoram-se nos pormenores que apreciamos mas deslizam rapidamente pelos
outros.
Assim, fazemos continuamente escolhas, avaliando “apenas aquelas características dos instrumentos
que nos convêm para obter o resultado desejado: as outras características são-nos indiferentes e
nem sequer existem para nós” (Mukařovský, 1993: 121). Pessoas com profissões diferentes, quando
se relacionam com o mesmo material, vêem-no cada uma à sua maneira: para o guarda-florestal, o
bosque é uma cultura vegetal; para o carpinteiro ou o tanoeiro, é um depósito vivo de madeira; para o
caçador, é o refúgio dos animais; para as crianças, o local onde crescem os cogumelos (idem).
A nossa atitude perante o mundo assume distintas posições: prática, teórica, cientifica... Ter uma
atitude organiza e dirige a consciência: “é estar favorável a” ou “desfavorável a” (Stolnitz, 2007: 45-60).
Numa atitude prática de rotina, eu vejo e ouço do mundo exterior somente aquilo que os meus sentidos
escolhem no imediato, todas as outras impressões se esbatem na minha consciência. Por outro lado,
numa atitude cognoscitiva, a realidade tomada para objecto do conhecimento não é um fim em si
mesma, nesse momento aspiro ir além da realidade que possuo à minha frente.
Para compreender o processo do conhecimento teremos de perceber o significado da aprendizagem
significativa: a aquisição de conhecimentos, através da experiência e do ensino, com sentido,
importância e clareza. O verdadeiro valor da aprendizagem surge quando se consegue compreender
e interpretar o significado daquilo que se memorizou. A aprendizagem significativa contrasta com a
aprendizagem por memorização, embora não se excluam.
A educação, nestes moldes, seria menos o equivalente ao desenvolvimento de meras operações
mecânicas, numa transmissão e recepção acrítica de informação, e passaria a condicionar-se pelo
surgimento de pessoas que convivem agilmente com as aprendizagens, que dominam diversas aptidões
e que estão preparadas para dar sentido a um mundo de complexidade e incerteza.
Na conhecida concepção de Carl Rogers, esta aprendizagem é mais do que um acumular de factos,
provoca uma transformação no indivíduo ao nível do comportamento, da acção futura, das atitudes e
da personalidade (1970, 253). A aprendizagem significativa torna a pessoa mais confiante e autónoma,
leva-a a aceitar mais abertamente os outros e a ser mais flexível nas suas percepções (fig.2). Proporcionar
a diversidade de trajectos educativos, estimular a criação de espaços de pertença, gerir fluxos de
informação e favorecer personalidades emocionalmente amadurecidas, são propósitos importantes
para a obtenção de resultados educativos equilibrados (Carneiro, op. cit., 12).
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As actividades na educação artística, como indica o Currículo, devem visar “a aquisição de competências e o
uso de sinais e símbolos particulares, distintos em cada arte” e requerer “o entendimento de uma obra de arte
no contexto social e cultural que a envolve e o reconhecimento das suas funções nele”. Esta literacia funda-se
em quatro eixos de competências: a apropriação das linguagens elementares das artes; o desenvolvimento
da capacidade de expressão e comunicação; o desenvolvimento da criatividade; a compreensão das artes
no contexto (DEB, 2001: 151 e ss).
Práticas que deveriam fazer despertar o aluno para olhares próprios, implicando o abandono do “ornamento”,
do “vazio de sentido” e do pré-conceito, proporcionando acções em que o criar se manifesta e a identidade
do sujeito se assume em permanência (cf. Savater, 2006: 148 ss.) (fig.3).
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É um acto de consideração — “considerar é ajudar cada aluno a ser o que é e não o que outros querem que
ele seja” (Carneiro, 2004: 176). Um processo que não é neutro e que radica no pensamento de Paulo Freire:
“a educação deve ser um processo que ajude cada pessoa a ler e a escrever a sua própria vida, em vez de
ser lida e escrita por outros”. Acto de respeito, e recuperação, dos saberes que o interlocutor transporta, da
sua vida pessoal, da sua comunidade.

CONTEXTOS PROMOTORES DE CRIATIVIDADE
Encontramos benefícios da utilização de técnicas promotoras da criatividade em diversos sectores da
sociedade. Todavia, o desenvolvimento da nossa criatividade não depende só delas. Existe um processo
atitudinal que precisa ser trabalhado pelo educador, pois o que para muitos pode ser considerado um

# 53

problema para outros revela-se como uma nova oportunidade.
Vemos sobretudo o que sabemos e imaginamos das coisas. Ver é compreender. É a coordenação consciente
dos vários olhares, das diferentes percepções e das memórias (Arnheim: 1996, inum). Para educar a visão é
forçoso criar contextos que façam avançar o olhar “sobre o mundo visível, saltar ao seu encontro, diversificar
a incidência de cada ponto de vista” (Sousa, 1995: 44); olhar tudo com desassombro; criar dinâmicas
educativas reveladoras da dimensão estética, atribuir significados poeticamente, ultrapassar a lógica utilitária.
Mas, como desenvolver esse olhar e criar? É necessário pensar. Mas, “antes de pensar, é preciso estudar”
(Bachelard apud Carvalho, 2001: 48), ter referências de História de Arte, Estética, Design, Física, Informática...
“Conhecer é construir, descobrir, desvendar territórios e tempos, espaços e possibilidades, mas é também,
com certeza, encontrar obstáculos, fronteiras, enigmas e mistérios (...) pensar é passar; é interrogar”
(Carvalho, idem).
Contrariamente a uma ideia generalizada na sociedade, e na escola, a aprendizagem em artes exige
conhecimentos: “o saber”. Não basta o “fazer”. Diversos autores têm abordado o pensamento em artes.
David Perkins em Learning to think by looking at art (Intelligent Eye, 1994) lembra que para observar arte
é preciso pensar, é uma forma de desenvolver a inteligência. Para pensar pelo contacto visual deveríamos
dar tempo ao olhar; tornar o olhar vasto e audaz; tornar o olhar limpo e profundo e, por fim, tornar o olhar
organizado.
Igualmente, Alfredo Bosi (1988: 84-85), citando Simone Weil, refere que “sem a luz da atenção a vontade esvaise em veleidade”, tal como a “imaginação quando apropriada por uma subjectividade dispersiva, prepotente
ou caprichosa”. A prática da atenção/olhar assenta em quatro dimensões estruturais: 1. A perseverança.
A atenção deve vencer a angústia da pressa. Só na medida em que o olho se detém e permanece junto
ao objecto, ele pode descobrir os seus múltiplos perfis e recuperar a sua unidade; 2. O despojamento. “A
atenção é uma escolha, logo é uma ascese. Quem prefere, pretere”; 3. O trabalho. “A atenção é um olhar que
age”. O olhar atento é em si mesmo operante, trata-se do trabalho da percepção. 4. A contradição. Todas as
coisas vistas uma só vez parecem mais simples. “O olhar atento exerce-se no tempo”.
Em oposição à estafada ideia romântica dos sujeitos “iluminados”, assistimos finalmente ao desempenho de
todos daqueles que têm “momentos de inspiração”, não decorrentes de algo “sobrenatural”, mas de uma
preparação anterior. De acordo com Gil e Cristóvam-Bellman (1999: 19), no centro da criatividade podemos
compreender a qualidade de pensar de uma forma inovadora, desenvolvendo o sentir e o agir, provocando
transformações e fazendo do velho novo.
Carl Rogers indica como característica do indivíduo criativo a abertura à experiência, “uma perda da rigidez
e uma permeabilidade maior nos conceitos, nas opiniões, nas percepções e nas hipóteses” (1970: 305).
Considera ainda que deve ter a capacidade de lidar com elementos e conceitos, ter “destreza em manusear
espontaneamente ideias, cores, formas, relações”. Obrigando os elementos “a justaposições impossíveis,
formulando hipóteses, tornando problemático o dado, exprimindo o ridículo, traduzindo uma forma noutra,
transformando improváveis equivalências” (ibidem, 306) (fig.4).
Existem práticas e métodos específicos, que podem despertar a criatividade, como o “método dos seis
chapéus para pensar” de Edward De Bono. Segundo De Bono (1995: 227), “creativity is no longer a matter
of messing around and hoping that ideas will emerge”. O autor desenvolve a ideia de pensamento paralelo,
aquele que não segue regras e procura soluções criativas, em oposição ao pensamento vertical, que segue
proposições lógicas: “parallel thinking simply means laying down ideas alongside each other (…) There is
instead a genuine exploration of the subject” (1995: 36).
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A preocupação na escola com a aquisição passiva de competências, colocando a tónica nos verbos
compreender e aplicar, tem inviabilizado um desempenho mais activo dos alunos. Por isso, “importa
investir em práticas que procurem atingir acções como visualizar, antecipar, comparar, escolher, julgar,
criticar, associar, reflectir, abstrair, inovar, transformar, generalizar” (Bahia e Gomes, 2010: 61).
Acções que permitam aos estudantes trabalharem os seus interesses, obviamente dentro de limites,
com um grau de intencionalidade e de exigência. Exercícios de desvio da direcção inicial, que facilitem
a construção de narrativas, em exposições (que surpreendam), explanações ou portfolios enriquecidos
pela poética do seu fazedor. Produções cuja tradução é significativa, antes de mais, para quem as
construiu (fig.5). A lista de actividades envolvendo inteligências múltiplas (Gardner, 2000) é infinita:
associando a expressão plástica, escrita, motora, musical, a dramática; usando as novas tecnologias;
partindo da utilização de sons, imagens, mímica, textos, objectos. Actividades extra-curriculares:
caminhadas, workshops, realização de filmes, entre outras.

32

Independentemente da idade das crianças ou dos jovens desbloquear a criatividade pode sempre
começar pelo contar de uma história (Santos, 2008: 36-37). O momento em que o professor conta a
história da obra, do autor, da época, é verdadeiramente mágico. Principia-se por oferecer qualquer
coisa passível de ser explorada plasticamente (imagens, histórias, filmes, relatos, objectos, um
pensamento, etc.). Enriquecer o “património de ideias”, visuais mas não só, dos alunos aumenta o
leque de possibilidades de escolha.
O objectivo é criar um “constrangimento” que funcione como desafio. A finalidade é que conversem,
desenhem, pintem, escrevam, estudem, construam, criem, cumprindo o desafio que lhes foi colocado.
Deve ser valorizado aquilo que provoca uma diferente associação de ideias, a utilização de uma
linguagem ou num registo que não lhes é comum. Perante a dificuldade o aluno não consegue ir a direito,
tem de desviar-se do caminho que habitualmente percorre. A intenção é desenvolver condições para
que se exceda o universo limitado e repetitivo que geralmente traça. Depois de se descobrirem esses
caminhos, permanecem as memórias e, noutras circunstâncias, recorre-se aos mesmos processos.
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CONCLUSÃO
A importância da criatividade é consensual em diversos domínios. Ela assume-se sempre como condição
de existência das artes. A Lei de Bases do Sistema Educativo (1986), no artigo 7º defende que um
dos desígnios do ensino básico será “assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses
que lhes garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de
raciocínio, memória e espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética”.
De igual modo, o Currículo Nacional do Ensino Básico (2001) apela à criatividade, declarando que no
final do ensino básico o aluno deve “realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa”
o que pressupõe abordar “métodos de trabalho, numa perspectiva crítica e criativa” e “valorizar a
realização de actividades intelectuais, artísticas e motoras que envolvam esforço, persistência, iniciativa
e criatividade”. A análise deste documento orientador revela uma perspectiva integrada das teorias
de arte, estética e educação a literacia em artes. Um discurso, inspirado em Arnheim, Barret, Eco,
Efland, Eisner, Gardner ou Moles, concentrado nas competências essenciais da Educação Artística e
da Educação Visual, sem subjugações ao decorativismo.
Todos os indivíduos são criativos em diferentes graus e todos têm o direito ao pleno desenvolvimento
das suas melhores capacidades e de as verem reconhecidas, independentemente da área de estudos.
Grande parte dos cidadãos não ousa inovar e decidir autonomamente, foram formados para convergir
numa resposta única. Nas suas trajectórias desenvolveram mais o lado esquerdo do cérebro,
especialista no texto, em ler, escrever, calcular, compreender o discurso dos outros, apreender os
pormenores, analisar os detalhes. O hemisfério esquerdo é sequencial, lógico e analítico. O direito é
simultâneo, intuitivo e holístico (Pink, 2009). Hoje, é evidente a importância das capacidades do lado
direito, especialista no contexto, em sintetizar a imagem por inteiro, em centrar-se nas relações, nas
expressões não verbais, nas emoções, interpretações simultâneas e, em grande parte, na criatividade.
As novas aprendizagens situam-se num contexto de educação ao longo da vida e num ambiente de
sociedade de informação.
As formas tradicionais de práticas lectivas e abordagem curricular estão em exposta discordância,
com as actuais dinâmicas do conhecimento e da aprendizagem, num mundo fortemente mediatizado
que é o dos nossos alunos. Os “novos media” interactivos, em associação com as vastas bases de
dados dos “velhos media”, susceptíveis de rápida digitalização, estão a revolucionar os tradicionais
conceitos sobre educação e tornam possíveis novos contextos sociais e culturais de aprendizagem.
O conteúdo multimédia é hoje acedido numa variedade de plataformas tecnológicas, o binómio
educação/entretenimento combina divertimento e aprendizagem, enquanto qualquer um se pode
transformar num construtor e fornecedor de conteúdos formativos, acrescentando valor sobre a
grande quantidade de materiais facilmente acessíveis na Net (Carneiro, 2001: 11). Neste fluxo, o papel
regulador dos professores e educadores é fundamental. Contudo, num contexto social caracterizado
pela fragmentação, incerteza, competição e predomínio do consumo, o educador, as escolas e as
instituições educativas são repetidamente enfraquecidos por contradições e limitações ao exercício
das suas funções tradicionais.
O professor do futuro terá certamente de considerar, mais do que hoje, múltiplos contextos de formação
e de educação, e ultrapassar as vigentes dicotomias entre educação/formação, educação formal/ não
formal ou formação geral/ profissional, pois estas separações, sobretudo no campo das artes, são
agora absolutamente ilusórias. Um sistema de ensino descentrado onde exista a reflexão, a prática e
o desenvolvimento do pensamento, seja na oficina, no atelier, em contextos de formação profissional
ou associativos, seja nas oportunidades da revolução tecnológica em curso. Não se poderá continuar
a insistir na primazia dos “conteúdos” sem reconhecer que eles só fazem sentido se desenvolvidos em
contextos de interacção e actividade criteriosamente concebidos. A qualidade das aprendizagens não
depende em exclusivo dos conteúdos mas do trabalhar dos mesmos em ambientes culturalmente ricos,
criativos e estimulantes.
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As visualidades cinematográficas não estavam lá: experiências
vividas, memória e reflexão
Ms Henrique Lima Assis *

Resumo
Este artigo apresenta reflexões relacionadas ao lugar, ou melhor, ao não-lugar das imagens
cinematográficas no contexto do ensino e da aprendizagem em artes visuais em escolas estaduais
de Goiânia, Goiás, Brasil e nas minhas relações com as visualidades. As reflexões, apresentadas
neste artigo, partem da análise de dez planejamentos curriculares da disciplina artes visuais para o
ensino médio e da escrita/sistematização das memórias dos meus encontros com as visualidades,
o que resultou na minha escolha pela profissão docente. Esse contexto motivou o desenvolvimento
de um conjunto de aprendizagens envolvendo os primórdios da cinematografia nas aulas, em suas
dimensões artísticas e estéticas, tendo como pano de fundo as imagens construídas pelos irmãos
Lumiére e Georges Méliès. Nesta direção, nas interlocuções estabelecidas como discente do Programa
de Pós-Graduação em Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, utilizei como aporte teórico
e metodológico os conceitos e procedimentos da Pesquisa-ação e da Pesquisa Docente objetivando
refletir e compreender os modos como organizo e aprendo ao ensinar arte.
Palavras-chave: Planejamentos curriculares; Pesquisa-ação e Pesquisa Docente; Experiências vividas;
Memória
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Meus encontros com as imagens
Como um indivíduo que interage, identifica e se constrói culturalmente a partir da relação com as
visualidades, o objetivo deste artigo é compartilhar algumas de minhas aprendizagens, que envolvem as
visualidades cinematográficas na minha prática docente e na minha vida. As reflexões são formuladas
a partir das ideias de Nóvoa (1992), que considera impossível separar o pessoal do profissional. Assim
sendo, este texto é um desenho urdido com fios coloridos da memória das experiências vividas com as
imagens que me motivaram escolher a profissão docente de artes visuais.
Meus encontros com as imagens tiveram início na infância, incluindo as várias atividades grafo-plásticas
desenvolvidas em casa e na escola. Neste contexto imagético, destacam-se, em especial, as artes
plásticas: as paredes de minha casa eram e são ocupadas por pinturas a óleo, elaboradas por uma tia
materna que sempre presenteava minha mãe com suas produções.
Lembro-me bem de algumas pinturas que representavam casarios coloniais e paisagens rurais.
Frequentemente, eu ficava por ali, envolvido por suas formas e sensações, tentando imaginar como
foram compostas aquelas imagens. Estes pensamentos eram aguçados ainda mais quando eu viajava
a Brasília e me hospedava na casa de minha avó, pois lá existiam muito mais imagens. Havia quadros
que ocupavam as paredes da sala, dos quartos e corredores. Outros ficavam empilhados em algum
canto, no chão. Deslumbravam-me tantas cores e texturas. Em algumas, conseguia reconhecer os
objetos e demais figuras, em outras não. Achava tudo muito bonito, encantador, mágico até! Minha
tia trancava-se no quarto com uma tela em branco, pincéis, tintas; e, horas depois, quando de lá saía,
nos apresentava uma nova pintura. Como gostaria de ficar com ela no quarto, no momento daquele
ritual, mas era expressamente proibido, e, talvez fosse esse “mistério” o que me fascinava, seduzia e
* Mestre em Cultura Visual e Licenciado em Artes Visuais/UFG, Especialista em Métodos e Técnicas de Ensino/UNIVERSO;
Professor e Coordenador Pedagógico do Centro de Estudo e Pesquisa “Ciranda da Arte”/Seduc. Rua 227-A nº 60, Setor Leste
Universitário, Goiânia – GO, henriquelima2008@gmail.com.
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despertava o desejo de também pintar.
Essas viagens ocorriam sempre nas férias escolares. Lembro que por volta dos meus nove anos de idade,
retornando de uma dessas viagens, pedi aos meus pais que comprassem materiais de pintura, porém o
contexto socioeconômico familiar e a situação precária do comércio de Jataí-GO, onde residíamos, não
permitiram que meus pais realizassem o meu desejo. Diante disto, minha mãe, sensibilizada, conseguiu
disponibilizar materiais alternativos, e comecei a pintar em tecido. Lembro-me do prazer desfrutado
naquela experiência! Já me sentia um artista!
No tocante às visualidades cinematográficas, o prédio que abrigava a única sala de projeção em
minha cidade era construído em estilo art déco e tinha capacidade para abrigar um grande número de
espectadores. Infelizmente, frequentei-o muito pouco, pois ele foi ocupado por uma igreja evangélica,
recordo-me de ter assistido apenas dois filmes; sendo um dos Trapalhões, na infância e, na adolescência,
Filadélfia, com Tom Hanks.
Na Universidade, meu repertório artístico foi significativamente ampliado, porque tive acesso a espaços
artísticos consagrados pelo circuito artístico nacional e visitei exposições de arte indígena, africana,
goiana, brasileira e também do circuito internacional. Nas ocasiões de exercício de interpretação e
compreensão crítica das obras visitadas, os quais se davam na mediação estabelecida por nossos
professores da graduação, pude entender os conceitos, procedimentos, materiais e instrumentos,
técnicas e vocábulos pertinentes à arte em suas diversas modalidades, incluindo a arte tecnológica,
performances, instalações, assemblagens, interferências. Passei a trabalhar com informações, até
então desconhecidas, como curadorias, circuitos culturais e marchands.
Como docente, a escola se constituiu em outro espaço para a ampliação e enriquecimento dos meus
repertórios imagéticos, porque passei a elaborar inúmeros projetos de trabalho, dentre eles, ‘Cemitério
Santana: mediando o ensino e a aprendizagem das artes visuais’, ‘Aprendendo arte com Tarsila, Siron
e Poteiro’, ‘Do figurativo ao abstrato: uma experiência com Mondrian’. Estes temas fizeram parte de
minhas escolhas pedagógicas e comprovaram que as visualidades cinematográficas não estavam lá,
ou seja, a hegemonia das imagens tradicionais e fixas nos meus planejamentos curriculares1.
Nesta constatação tornou-se evidente, para mim, a necessidade de discutir a prevalência das imagens
fixas e tradicionais na prática educativa, partindo do pressuposto que o ensino de artes visuais na
atualidade tem como desafios a representação/produção, a interpretação e a compreensão crítica
do mundo. Neste sentido, além das visualidades fixas e tradicionais da história da arte, as imagens
multiculturais, híbridas, populares e publicitárias, bem como a linguagem cinematográfica podem e
devem integrar os currículos de arte.
Após a conscientização desta ausência nos planejamentos curriculares organizados por mim, quis
verificar como os outros professores de artes visuais do ensino médio formulavam os seus. Para
iniciar a pesquisa, busquei, na Subsecretaria2 Metropolitana de Educação de Goiânia, planejamentos
curriculares direcionados à disciplina arte para verificar o modo pelo qual meus colegas selecionavam
e organizavam seus currículos.
Então, fundamentado, principalmente, em Moreira e Macedo (2001), Sacristãn (1995) e Silva (1999),
compreendo o currículo como uma seleção da cultura, que enfatiza, em um universo mais amplo de
possibilidades, certos elementos em relação a, ou mesmo, em detrimento de outros. Compreendo,
também, o currículo como campo de significação, território, documento, rede de relações, poder,
trajetória, autobiografia, que, por meio das disputas, tanto individuais quanto coletivas, contribui para
a produção ou revela identidades culturais.
Para a análise dos referidos documentos, fiz uma seleção que atendia a dois critérios: 1) pertenciam
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1
É importante esclarecer que planejamentos curriculares são entendidos como um conjunto de alternativas alusivas a uma área de conhecimento, com os
seus desdobramentos nos espaços institucionalizados da aula. Assim, o pressuposto era que todos os documentos analisados evidenciassem a visão dos educadores
sobre as relações entre ensino e aprendizagem. Desse modo, são entendidos, também, como uma parcela do currículo escolar
2
A Secretaria de Estado da Educação em Goiás – SEDUC/GO para melhor acompanhar os trabalhos das 1200 escolas, distribuídas nos 246
municípios do Estado, criou 38 Subsecretarias Regionais. Estas Subsecretarias tem como função acompanhar os processos e relações pedagógicas e
administrativas.
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ao ensino médio e eram representativos das diferentes regiões da capital e 2) estavam estruturados de
modo semelhante, constando, todos, dos seguintes itens: justificativa, objetivos, conteúdos, processos
didático-metodológicos, recursos materiais e bibliografia.
Organizei as informações, contidas nesses documentos, num gráfico (figura 01) com três colunas
referentes aos conteúdos do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, respectivamente, e
uma quarta coluna referente aos processos metodológicos utilizados para o desenvolvimento destes
conteúdos nas salas de aula. A análise dos dados teve como objetivo central identificar as presenças
e as ausências contidas nestes desenhos curriculares, pois tanto as presenças quanto as ausências
carregam, em si, significações que dizem muito das concepções sobre arte, educação e arte educação,
que são legitimados pela escola e deflagradores das identidades forjadas pelos quotidianos escolares.
O gráfico que segue apresenta como exemplo, os conteúdos de apenas um dos currículos analisados.
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Logo nas primeiras leituras do gráfico confirmei a presença hegemônica das imagens fixas,
tradicionalmente reconhecidas pela história da arte, em que prevalecem imagens relacionadas com
a Antiguidade Clássica, o Barroco, a Arte Brasileira e Goiana, a Arte Moderna, dentre outros. Ainda,
integram os planejamentos, aprendizagens de técnicas variadas das artes plásticas, o domínio dos
elementos da linguagem visual, leitura e releitura imagética, que confirmam o desconhecimento
etimológico e até mesmo o caráter de modismo novidadeiro de tais designações. Também, merece
destaque a presença do teatro e da música sendo discutidos e desenvolvidos por um único currículo e,
consequentemente, pelo mesmo professor, com orientação polivalente, evidenciando a concomitância
de concepções e práticas da modernidade e pós-modernidade do ensino de arte.
Estas foram algumas das mais evidentes concepções e atitudes que apareceram nos dez planejamentos
curriculares analisados, o que possibilitou o reconhecimento da presença acanhada das imagens
técnicas, em especial, das imagens em movimento. Contudo, ficou constatado que tanto nos meus
arranjos curriculares quanto nos de outros professores que a cinematografia em sua dimensão artística
e estética, como linguagem portadora de história, de aspectos técnicos e materiais, com vocabulários
próprios não eram discutidos.
Confirmando o peso dessa ausência, apenas um dentre os dez currículos apresentou conteúdos ligados
à análise e à produção cinematográfica, conforme a figura 01. Nos demais, a utilização dessa linguagem
dava-se de modo didático, ou seja, apropriando-se das visualidades fílmicas como recursos didáticoinstrumentais ou como elemento ilustrador, rico em informações da vida e obra de artistas ou de outros
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conteúdos escolares em pauta. As obras cinematográficas aparecem como suporte de conteúdos
escolares que poderiam ser apresentados, também, em livros ou outros meios, não importando as
peculiaridades da linguagem veiculadora, tampouco seus aspectos estéticos.
Nessa mesma perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM (1999)
apontam para uma gama de possibilidades de compreensão, interpretação e produção imagética,
orientando para que os estudantes realizem trabalhos artísticos, tais como desenhos, pinturas,
gravuras, modelagens, esculturas, fotografias, reprografias, ambientes de vitrines, cenários, design,
artes gráficas, incluindo “novas mídias e artes audiovisuais-vídeo” (idem, p. 179), conscientizando-os
acerca dos meios visuais e audiovisuais de representação, comunicação e informação.

A pesquisa docente: possibilidades de aprendizagem
O ato de refletir é uma das possibilidades que os docentes possuem para a construção de saberes
relacionados à educação. A prática reflexiva tem sido utilizada por inúmeros investigadores, o que tem
resultado em diferentes modos de ver a escola, o professor e a relação de ensino e aprendizagem.
Nestes termos, motivados pelas análises reflexivas dos professores sobre suas práticas, novos olhares
são construídos, criando, fortalecendo ou rompendo práticas escolares.
As terminologias, a seguir, apontam o cenário de investigações e atitudes em relação ao professor como
profissional reflexivo, que aprende ao ponderar sua ação, que aprende ao perceber seus equívocos,
que aprende quotidianamente mediado pelos estudantes e ações que desenvolve.

prática reflexiva, formação de professores orientada para a indagação, reflexão-na-acção, o professor
como controlador de si mesmo (Elliot), professores reflexivos (Cruicksank & Applegate; Zeichner),
o professor como pessoa que experimenta continuamente (Stratemeyer), professores adaptativos
(Hunt), o professor como investigador na acção (Corey & Shumsky), (...)
(GARCIA, 1992, p. 59).

38

Esses termos apontam os inúmeros estudos sobre a reflexão do professor. O ato de refletir é uma
das principais características dos seres humanos. A princípio, todos os seres humanos são reflexivos
e pensam sobre o que fazem. Aproximando este conceito do universo escolar, uma prática reflexiva
decorreria da autoanálise contínua, da interpretação dos professores sobre suas próprias ações, da
possibilidade de debruçar sobre suas idéias e concepções, de olhá-las, examiná-las, combiná-las,
recombiná-las, modificá-las, de voltar atrás e de pensar sobre si mesmos, no e sobre o exercício de
suas profissões.
O exercício de refletir ou a reflexividade, como denominou Libâneo (2002), pode ter pelo menos três
significados que se encontram distintos entre si. Com característica introspectiva, o primeiro significado
do conceito de reflexividade se liga ao desempenho da reflexão a partir da consciência dos seus atos,
na possibilidade que o docente tem de pensar sobre si mesmo, de pensar sobre os conteúdos, as
crenças, os valores e as concepções que regem suas práticas.
O segundo sentido está diretamente relacionado entre a reflexividade, ação introspectiva, e as situações
práticas. Agora, o ato de refletir não é introspecção, mas algo que emana das ações, construindo uma
rede de significados no decurso das experiências. Nessa concepção, os docentes podem aprender
durante e depois de seus exercícios profissionais, pois a capacidade reflexiva começa numa conjuntura
concreta ou externa.
E a terceira possibilidade da reflexividade é a reflexão dialética. Para este sentido, acredita-se que,
anteriormente à ação docente, há uma realidade dada, que independe da reflexão de qualquer professor,
mas que pode ser capturada por ele e adquirir sentido com a ação humana. Considerando que essa
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realidade é o mundo dos fatos, dos processos, da cultura, que se encontram em movimento constante,
essa realidade é apreendida pelo pensamento, pela teoria, pela reflexão. Assim, imbricados realidade e
pensamento, subjetividade e cultura, podem construir um ponto de vista, um caminho, um olhar, uma
explicação do real.
Na perspectiva de Shön (1992), denominada reflexão-na-ação, um profissional reflexivo é aquele que dá
vez e voz a seus estudantes, que busca familiarizar-se com seus saberes, ouvindo-os, surpreendendose ao prestar atenção a suas falas; procurando as razões que os levam a dizer o que dizem ou a fazer
o que fazem. Para esse autor, esse perfil profissional esforça-se para compreender suas realidades
escolares, e vai ao encontro de seus estudantes, buscando apreender seus ritmos e modos como
processam ou constroem suas aprendizagens, ajudando-os a relacionar o conhecimento-na-ação com
o saber oferecido pela escola.
Esta relação de ensino e aprendizagem é um modo de reflexão-na-ação que desenvolve no professor
a possibilidade de individualizar os processos cognitivos, de dar atenção especial a cada estudante
em suas particularidades, e de obter noção do seu grau de compreensão, dos seus limites e das suas
capacidades. Assim sendo, uma escola pautada na reflexão-na-ação está aberta à possibilidade de
se surpreender com o que os estudantes digam ou façam, refletindo, pensando sobre o fato ou sobre
o que foi dito ou feito, concomitantemente. É preciso, também, buscar compreender a razão ou o
porquê da surpresa. Nesta perspectiva, a escola reformula o acontecido e propõe novas experiências
objetivando a comprovação de seu novo modo de ver os percursos de aprendizagem e de entender os
estudantes, problematizando e questionando o quotidiano escolar.
Outra dimensão da reflexão-na-ação, proposta por Shön (1992), consiste nas emoções cognitivas,
ou seja, tem como pressuposto o sentimento de confusão e incerteza. Ele afirma que “é impossível
aprender sem confusão” (p. 85). Qualquer aprendizagem tem sua fase de confusão, enfrentada pelos
estudantes e também pelos docentes reflexivos. A confusão desconstrói as certezas, suscita dúvidas,
questionamentos e modifica o modelo de educação que concentra na pessoa do professor a função de
transmitir ou ensinar os saberes.
Nesta perspectiva, selecionei a pesquisa docente como uma das orientações metodológicas, desta
investigação, por acreditar que o exercício docente amparado na reflexão-na-ação e sobre-a-ação
resultará em aprendizagens mais significativas sobre minha própria prática docente, oportunizando a
produção de conhecimentos sistematizados. Neste sentido, as aprendizagens mediadas pelas análises
e interpretações de minha prática em sala de aula permitiram rever minhas próprias concepções,
equívocos e erros; e o que considero mais significativo e especial é a possibilidade de ouvir meus
estudantes, ou melhor, “aprender a fazer da escola um lugar no qual seja possível ouvir os estudantes”
(SHÖN, 1992, p. 87).
No Brasil, o educador Freire (1982) também propõe a ação pedagógica reflexiva, a qual é denominada
como ação-reflexão-ação, e cujo objetivo é a formação de uma consciência política dos envolvidos
no processo educacional. Popularizado como método Paulo Freire, esse método enfatiza que uma
análise crítica dos eventos cognitivos somente será possível mediante um distanciamento do contexto
concreto; afastamento esse sempre mediado pela significação das situações existenciais e diárias dos
educandos.
Ao compreender ação-reflexão-ação como unidades, como processos, como dependentes, como
complementares, Freire (1982) afirma que a reflexão só é fidedigna “quando nos remete (...) ao concreto,
cujos fatos buscam esclarecer, tornando assim possível nossa ação mais eficiente sobre eles” (p.
135). No meu caso, posso afirmar que a reflexão sobre minha prática pedagógica evidencia que a
seleção das visualidades cinematográficas, possibilitou a ampliação das aprendizagens estéticas dos
estudantes e suas interações com o mundo. Possibilitou, também, verificar e reconhecer os modos
como são gestados e organizados minhas práticas curriculares.
Enfim, acreditando ser a realidade um emaranhado de relações entre a teoria e a prática, pretendo, com
uma postura reflexiva em torno das concepções que orientam minha prática docente e, em especial,
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sobre as implicações do ensino de artes visuais mediado pelas imagens cinematográficas, construir
uma práxis crítica, dialética, auto-reflexiva.

A Pesquisa-ação: possibilidades de intervenção
Ao escolher a pesquisa-ação e a pesquisa docente como bússolas orientadoras do processo de
investigação, fiz por compreendê-las a partir de seus objetivos reflexivos, práticos e de construção
de conhecimentos, pois permitem um ambiente privilegiado à interação, à sensibilidade e à reflexão
humana no processo de construção de conhecimento. Fiz, também, por considerar que as metodologias
nunca são neutras e pressupõem escolhas de cunho subjetivo, relativas aos contextos e condições de
pesquisa.
A pesquisa-ação é, assim, caracterizada por Michel Thiollent (2004), como sendo:
um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação
com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os
participantes representativos da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo ( p. 14).
Além disso, a pesquisa-ação não é apenas uma orientação de ação emancipatória, libertadora ou
encaminhadora de resolução para as problemáticas dos grupos das classes dominadas. Apesar desse
engajamento sociopolítico, ela é discutida em outras esferas sociais como as de arranjo técnicoorganizativa, no ambiente da educação, em instituições de comunicação, difusão de tecnologia e
militâncias políticas e sindicais com o intuito de tomada de consciência sobre a realidade observada
que necessita de uma intervenção transformadora. Thiollent (2004) assegura que, por meio de
pesquisas orientadas pelas concepções teórico-práticas da pesquisa-ação, é possível compreender a
não neutralidade das ações e das escolhas e, também, estudar as dinâmicas dos problemas, decisões,
ações, negociações, conflitos, com possibilidade de tomada de consciência entre os agentes durante
o processo de transformação da situação.
Nesta escolha pela pesquisa-ação, foi necessário relacionar os objetivos de ordem pragmática e
transformadora com os de construção de conhecimentos em torno das inúmeras possibilidades de
discussão e interpretação das imagens cinematográficas no ensino de artes visuais. Nessa perspectiva,
podemos progredir tanto na construção dos conhecimentos como na “resolução dos problemas práticos
sem a qual a Pesquisa – ação não faria sentido e não haveria participação” (THIOLLENT, 2004, p. 52).
Assim sendo, um conjunto de aprendizagens envolvendo as narrativas visuais dos irmãos Lumière e de
Georges Méliès foi elaborado com a intenção de inserir as visualidades cinematográficas no ensino de
artes visuais, no ensino médio. Esta ação transformadora objetivou a verificação do que se aprende ou
se pode aprender, tanto com as narrativas visuais produzidas historicamente, quanto com as que são
produzidas pelos estudantes.
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O Conjunto de Aprendizagens: o que aprendi com as visualidades elaboradas pelos estudantes?
Motivado pela confirmação de que as visualidades cinematográficas não estavam lá, nem nos meus
encontros com as imagens, nem na minha prática educativa e nem nos planejamentos curriculares
analisados, desenvolvi um conjunto de aprendizagens envolvendo as narrativas visuais dos irmãos
Lumière e de Georges Méliès, cujos objetivos foram a) a inserção das visualidades cinematográficas
no ensino de artes visuais, oportunizando aos educandos envolvidos outros modos de ver, interpretar,
compreender seus quotidianos e aprender artes na escola e b) o entendimento e a reflexão sobre minha
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própria prática docente, sobre as concepções que a têm orientado, sobre o modo como construo meu
currículo e sou por ele construído, quais identidades culturais busco forjar por meio dele, como abordo
os conceitos nele selecionados, como e quais relações são estabelecidas entre os estudantes, a escola
e eu mesmo e como construo minha identidade no quotidiano de minha profissão.
Esse conjunto de aprendizagens foi estruturado seguindo o modelo de planejamento curricular
discutido e aprendido na faculdade, na disciplina Prática Pedagógica II, ou seja, com o pressuposto
de organização do tempo e do espaço das aulas de arte a partir de unidades temáticas, em que cada
conceito teórico, imagético ou pragmático pudesse ser ampliado na aula seguinte e sucessivamente.
Estas aprendizagens consistiram em assistir – interpretar e compreender criticamente – os filmes dos
irmãos Lumière e de Georges Méliès e a criação videográfica, em que, necessariamente, seriam buscadas
aproximações com alguns elementos da obra desses pioneiros do cinema. Ou seja, as formulações
artísticas dos estudantes consistiram em apresentar registros documentários e narrativas ficcionais
sobre o universo sócio-cultural da escola, a partir de alguns padrões analisados nas produções dos
“cineastas” acima citados.
Organizei o conjunto de aprendizagens em vinte aulas, o que equivaleu a um semestre no contexto
do ensino médio. Na primeira aula, o objetivo foi compreender o contexto das pesquisas tecnológicas
no qual se originou o cinema, conhecendo a mecânica da lanterna mágica, do fuzil fotográfico, do
quinetoscópio, do teatro óptico, dos vidros ilustrados, que resultaram no cinematógrafo. As três aulas
seguintes foram planejadas para que pudéssemos assistir e conversar sobre as narrativas visuais e
conhecer o contexto sócio-cultural e econômico no qual os irmãos Lumière se inseriam.
Nestes encontros, foi possível compreender melhor as técnicas, por eles, desenvolvidas e reconhecer
os reflexos do contexto cultural e do espírito investigativo, curioso e sensível que os animavam. Elaborar
um roteiro que apresentasse o quotidiano da escola, distribuir as funções, compreender o significado
delas, entender as etapas de realização de um filme, escolher os melhores enquadramentos, o local
exato, capturar as imagens, assistir aos documentários e conversar sobre eles, foram atividades
desenvolvidas nas aulas de número quatro a nove.
Na sequência, entrou em cena o contexto em que Méliès viveu. Passamos, então, a compreender a sua
contribuição na história do cinema, as características que marcaram sua personalidade de fantasia,
brincadeira, magias e imaginação. Nas aulas de números dez a treze, observamos, em suas criações,
os vários truques, os efeitos de fade in, as sobreposições, os cenários e figurinos encantados, as
narrativas ficcionais e representações de mundos fantásticos que habitavam o imaginário popular
francês no final do século XIX e início do século XX. Já nas aulas de números quatorze a dezoito, foram
estruturados os figurinos e os cenários, distribuição das funções, elaboração, preparação e gravação
do roteiro.
Nas aulas dezenove e vinte, assistimos e discutimos as narrativas elaboradas pelos estudantes. Por
várias vezes, assistimos os curtas e, logo após, abrimos uma roda para conversar sobre o que agradou
ou não. Nos primeiros diálogos, nossos olhares estavam centrados nos enquadramentos, no roteiro,
no tempo, nas funções exercidas por cada um, nas imagens capturadas, se a câmera permaneceu
fixa ou em movimento, nos espaços da escola que se tornaram cenários, na possibilidade de produzir
representações visuais a partir de aparelhos técnicos. Eram momentos nos quais se misturavam
aprendizagem, afetividade, satisfação, curiosidade, estranhamento, desejo de refazer, de mudar o
ângulo, o cenário, o tema ou de apresentar a criação à comunidade escolar.
Após esses primeiros contatos com as obras, transcendemos o nosso olhar entusiasmado sobre as
imagens, passando, então, a interpretá-las. Procuramos compreender e desenvolver os significados das
narrativas, estabelecendo conexões com outras situações e experiências vividas. Para esse momento,
preparei questionamentos que inicialmente foram debatidos oralmente. As reflexões posteriores foram
redigidas.
O questionário, que tinha por objetivo orientar as aproximações com as narrativas visuais, consistiu nos
seguintes pontos: o que estes curtas permitem você pensar? Quais relações você pode estabelecer?
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O que eles falam de você? Assim, variados olhares, reflexões, apontamentos e interpretações puderam
ser estabelecidos.
Não somente como parte diretamente envolvida na ação pedagógica, mas, sobretudo, como responsável
pela sua proposição e desdobramentos, fui também afetado pelas narrativas visuais desenvolvidas
pelos estudantes participantes. Tais visualidades, num primeiro contato, encheram-me de alegria e
encantamento, sobretudo, pelo reconhecimento de um trabalho desenvolvido com responsabilidade.
Num segundo momento, elas me propiciaram refletir sobre meu quotidiano profissional, trazendome inúmeros questionamentos acerca de minha atuação como profissional docente, do modo como
configuro minha identidade cultural a cada temática desenvolvida e, sobremaneira, como contribuo
para a configuração identitária dos educandos.
Pude, além disso, pensar sobre as implicações das condutas metodológicas por mim concebidas e
praticadas: o modo como organizo o currículo, como abordo os conteúdos, quais recursos materiais e
imagéticos são escolhidos e utilizados e como desenvolvo os processos avaliativos. Ao mesmo tempo,
pude perceber, também, os modos como vou, a cada encontro, tecendo uma teia de relações que, de
certa maneira, colabora para a construção dos saberes, num processo sempre aberto e incompleto.Por
meio das visualidades produzidas pelos estudantes, tive mais uma vez confirmada a ideia de que uma
educação que se deseja reflexiva, democrática e transformadora necessita estabelecer-se dialógica em
cada atividade proposta. Acredito que, mediados pelos exercícios da interação e do diálogo, conceitos
novos são acomodados, no primeiro instante, e desestabilizados, no segundo, acomodados novamente
e sucessivamente. Então, a respeito dos três curtas3 produzidos pelos alunos, pude observar que os
educandos representaram, ali, alguns de seus sonhos, desejos e pensamentos sobre a escola, as aulas
e as relações entre professores e alunos e sobre a vida.
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Em primeiro lugar, senti como uma espécie de desabafo ou reivindicação ou desejo que eles nutrem
por se aproximarem de nós, os seus professores. Esse anseio ganhou visibilidade na ausência do
professor no curta Cadê o Professor. Entendo que eles apontaram muito mais do que a ausência do
professor motivada por um comportamento irresponsável; eles narraram a carência das relações de
afetividade e de diálogo que, quotidianamente se fazem sentir nos ambientes escolares, e trataram, do
mesmo modo, da dependência ou centralidade dos educadores como elo de ligação entre quem ensina
e quem aprende.
Em minhas interpretações dos curtas A saída da rosa e a entrada do cravo e A mágica dos professores
nos quais se problematizaram a duração das aulas, as falas apresentaram, mais uma vez, a necessidade
de atenção, afeto e carinho. Então, imbuídos do desejo de obter o zelo, por parte dos educadores,
os educandos desenvolveram imagens que, no primeiro curta, enquadraram a troca abrupta dos
professores de uma aula para a outra, denunciando que aquele não era o exato momento para a
troca, pois estavam envolvidos numa aprendizagem que até aquele instante não havia sido por eles
apropriada; sendo assim, por que instaurar um novo processo cognitivo? Ou por que fragmentá-lo?
3
Este conjunto de aprendizagens foi desenvolvido em quatro salas do segundo ano do ensino médio, tivemos, ao todo, aproximadamente quinze
curtas. Esses curtas refletem inúmeros conflitos, anseios e questões do quotidiano da escola. Entretanto, para este artigo, apresento apenas os curtas, as
reflexões e falas dos estudantes que compõe a sala D.
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No curta, A mágica dos professores, os docentes, de costas para os estudantes, são substituídos em
velocidade e frequência excessivas. E mais, todos os docentes de costas! Essa fotografia assusta e
expressa toda a concepção e valores educacionais a que os alunos não desejam mais se submeter. Para
eles, o processo educacional pode se estabelecer a partir do debate, tanto em círculos, semicírculos,
quanto em pequenos grupos, não mais enfileirados como mercadorias.
Nos diferentes sentimentos, em mim, suscitados pelas visualidades, pude interpretar que os estudantes
demonstraram a necessidade de se tornarem co-autores de seus processos educacionais, agindo,
interferindo, sugerindo, acompanhando ou desenvolvendo atividades que lhes fossem mais significativas
e úteis. Verifiquei, de certo modo, a aspiração de que suas falas fossem mais ouvidas e que houvesse
algumas mudanças no sistema escolar, tais como: a revisão do tempo de cinquenta minutos para cada
aula, pois essa organização compartimenta e fragiliza a estruturação dos conceitos apresentados e
deixa suas “mentes confusas para o mundo”.
O que as imagens falam de mim, professor de artes visuais? Elas falam do ambiente onde trabalho, da
forma autoritária com que penso, escrevo e desenvolvo meus desenhos curriculares, pois em momento
algum recordo de ter organizado ações para ouvir os anseios, as necessidades e saberes já construídos
pelos alunos. Desse modo, ao identificá-los, poderia, de modo mais significativo, confrontá-los ou
agregá-los aos conhecimentos historicamente desenvolvidos, pensados e previstos nos currículos.
Em suma, acrescento que as visualidades falaram, também, de uma das minhas inquietações referentes
ao modo como a escola contemporânea tem se organizado. Qual seja, o tempo escolar fragmentado
em aulas de apenas cinquenta minutos e, para o caso das artes, o que considero inconcebível são as
matrizes escolares que constam de uma única aula semanal. Nesse contexto, em tão curto espaço
e com inúmeros ementários artísticos, como desenvolver uma educação estética mais consistente,
crítica, ativa e política?
43
Apontamentos conclusivos
Constatar a presença tímida e instrumental do cinema nos currículos escolares e em minha história
de vida, compreendendo sua relevância para a educação do olhar, deflagrou na ação, ou melhor,
no conjunto de aprendizagens desenvolvido com estudantes do ensino médio, ligado às imagens
cinematográficas. As reflexões sobre essa experiência resultaram na dissertação Outros Modos de Ver:
imagens cinematográficas no ensino de artes visuais. Assim sendo, consegui ampliar as aprendizagens
estéticas, os olhares, as representações, a cultura, construindo outros modos de ver, tanto dos
educandos, que vivenciaram o conjunto de aprendizagens, quanto da minha prática docente.
Mais um encontro com as visualidades! Merece destaque relatar/chamar atenção que ao escrever esse
conjunto de aprendizagens, pude compreender, aos poucos, as riquezas e sutilezas das imagens em
movimento. Preparando as aulas, fui descobrindo o universo sócio-cultural desses precursores do
cinema, os desejos que os impulsionaram a construir, cada qual, o seu cinematógrafo, os recursos
tecnológicos que empregaram em suas obras, as características principais de suas visualidades e os
reflexos do seu cinema nas visualidades da atualidade. Assim, considero a importância das visualidades
produzidas pelos irmãos Lumière e por Georges Méliès, pois, atualmente, dentre as várias possibilidades
de manifestações da cinematografia, pelo menos duas categorias tiveram neles seu nascedouro: o
cinema de documentário e o de ficção. Nesta direção, a afirmativa inicial, que intitula este artigo, mudou
de as visualidades cinematográficas não estava lá para as visualidades cinematográficas, finalmente,
chegaram às minhas aulas de arte!
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Pedagogia Não Tóxica e Pedagogia Crítica na Formação de
Professores
Genoveva Oliveira *

Resumo
Pedagogia Crítica e Pedagogia Não Tóxica são duas linhas de pensamento, a partir das quais delineamos
o nosso trabalho em educação artística com professores do Pré-escolar e do 1º Ciclo. Neste Congresso
propomos proferir uma comunicação sobre a realidade portuguesa, nestes dois níveis de ensino, da
nossa experiência como formadores partilhando que existe uma enorme falha na formação ao nível
da educação artística e no desenvolvimento de um pensamento crítico e construtivo. A necessidade
de diferenciar manualidades de educação artística e História de Arte/Cultura Visual, a importância da
articulação do ensino formal com a partilha de experiências nos museus e galerias de arte, a urgência
da construção de uma identidade a partir da educação artística/educação patrimonial são as questões
que fundamentam as nossas preocupações como ser humano, mulher, professora, investigadora e
cidadã portuguesa.
Abstract
Critical Pedagogy and Pedagogy not toxic are two lines of thought, from which we outline our work
in arts education with teachers in Kindergarten and Primary school. In this Congress we propose to
explain the Portuguese reality, about these two levels of education, sharing our experience as trainers
art education that there is a huge flaw in the training level of art education and developing critical and
constructive thinking. The need to differentiate art craft education/ art education and Art History /
Visual Culture, the importance of the articulation of formal education with the sharing of experiences in
museums and art galleries, the urgency of building an identity / artistic heritage education are the issues
that underlie our concerns as a human being, woman, teacher, researcher and citizen of Portugal.
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Palavras-chave: Pedagogia Critica, Pedagogia Não Tóxica, Pensamento Critico, Identidade,
Cultura Visual
Key Words: Critical Pedagogy, Pedagogy No Toxic, Thought Critical, Identity, Visual Culture

Introdução
A nossa investigação pauta-se pela fundamentação em duas teorias que se cruzam e se completam:
a Pedagogia Não Tóxica e a Pedagogia Crítica. Consideramos essencial a fundamentação no nosso
trabalho com os professores tendo como linha condutora de trabalho a reflexão sobre uma análise da
sociedade que parte do local para o gobal (Local+Global=GLOCAL) e como através destes princípios
podemos encontrar a identidade da escola onde trabalhamos e produzimos, um trabalho contínuo
de educação artística. Destacamos como é fundamental um processo incessante de formação dos
professores para reavaliarem a sua actividade docente, estarem atentos às novas correntes de
pensamento e poderem agir e interagir com os seus alunos e a comunidade de uma forma mais crítica,
ágil e tolerante.
* Universidade de Évora, doutoranda em História de Arte/Museologia | genovevaoliveira@gmail.com
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Pedagogia Não Tóxica
Na opinião de Maria Acaso (2009:24), a linguagem visual está seriamente ameaçada por um processo
interno de hiperdesenvolvimento, a pedagogia está ameaçada pela Pedagogia Tóxica, uma metodologia
educativa que vive nos tempos actuais um grande progresso, pois as artes sofrem de um sistema de
espectáculo sem precedentes. É esta sociedade com as suas características que nos transmite um
novo tipo de linguagem visual, que temos de estar atentos, reflexivos, mas que por outro lado nos
pode ser útil como forma de interpretação da sociedade onde vivemos e onde se consolidam nos
processos de linguagem artística. Passamos de um desenvolvimento da Linguagem Visual para um
hiper desenvolvimento da Linguagem Visual e três factores foram decisivos: o desenvolvimento da
técnica, a espectacularidade das mensagens visuais e o desenvolvimento do hiperconsumo (Maria
Acaso; 2009: 27). Nesta sociedade, a nossa existência torna-se passiva adquirindo a maior parte de
produtos possível e a vontade de os exibir imediatamente.
Como educamos os nossos estudantes do ensino do pré-escolar ao secundário? Serão eles felizes?
Serão eles felizes por escolha própria ou serão eles felizes porque nós decidimos como eles deviam ser
felizes de acordo com modelos familiares e locais ou modelos globais? As mentiras da linguagem visual
preocupam-nos no sentido de estarmos desinformados, bem como os nossos alunos, deseducados em
relação à leitura de imagens. Estaremos a educar analfabetos visuais que ao desconhecerem a potência
da imagem visual, vai consumi-la sem tréguas. Para que o hiperdesenvolvimento da linguagem visual
tenha alguma placidez necessita de uma aliada como a educação. Através da linguagem escrita, oral
e especialmente através da linguagem visual, decidimos o que não podemos gritar, mas que expressa
quem somos através de símbolos como a nossa roupa, o nosso carro, a nossa casa e muitas vezes é
essa informação sobre quem aparentemente somos que decide tudo. Frequentemente, a informação
explícita, a que comunicamos de forma consciente, fica em segundo plano. Numa sala de aula,
inconscientemente ou não, sempre privilegiamos uns em detrimento de outros, o que muitas vezes
acontece por critérios de preferência pessoal. O curriculum oculto é sub-reptício desempenha um
escondido manifesto que é preciso descortinar e analisar com um diferente ponto de vista. Através da
observação, constatamos comportamentos de repetição, de conformidade, assimilando apenas uma
forma de ser e a cultura gerada pela instituição. Há muitos curriculuns ocultos dentro de uma instituição
e como formadores de professores temos de alertar para como esse curriculum pode ser um obstáculo
a uma aprendizagem dentro do conceito da liberdade e cidadania. Quando os processos educativos são
manipulados, não geram conhecimento. O grupo de poder institui como legitimo o modelo no contexto
educativo, a pedagogia tóxica. O objectivo é que os estudantes tenham o conhecimento importado,
através de metanarrativas e sejam incapazes de gerar conhecimento novo. Utiliza-se a mesma linguagem
visual oral e escrita como a televisão, mas quem transmite é o professor e os contextos educativos. A
impossibilidade do desenvolvimento da criatividade e a consolidação da repetição é real. A pedagogia
tóxica tem como objectivo converter os estudantes em peões e consumidores. Os estudantes são
tratados como objecto de consumo e simultaneamente ensina-se que se devem converter em sujeitos
consumidores, criando-se uma sedução pela educação. A Pedagogia tóxica auxilia somente os
alunos determinados, relegando para segundo plano todos os outros, criando aquilo que Zygmunt
Bauman refere como o “Síndroma da Impaciência”, tornando-se numa circunstância intolerável. Robert
Beaugrande fala-nos na “educação bulimica” em que o estudante consome conhecimento, alimenta-se
de factos, que despeja no momento da avaliação, não o recicla e acaba por deitar fora sem ter realizado
uma análise e reflexão.
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Pedagogia Crítica
Pedagogia Crítica tem um enfoque nas artes visuais, é uma prática que pretende uma dissidência não
violenta, o desenvolvimento de uma filosofia de uma praxis revolucionária guiada por um humanismo
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marxista, o estudo e o pensamento revolucionário dos movimentos sociais e a luta por uma democracia
socialista, sendo contrária à democracia liberal, que serve apenas para facilitar a reprodução do capital
(Peter Mclaren, 1995) Defende um movimento multiracial social, dedicado a combater o racismo
imperialista, o capitalismo (tanto na propriedade privada como forma de propriedade estatal), o sexismo,
heterossexismo, as hierarquias baseadas em classe social e outras formas da opressão. Inspira-se em
filósofos da práxis revolucionária, como Paulo Freire, Raya Dunayevskaya e outros filósofos, teóricos
sociais e activistas políticos e todos aqueles que anseiam e lutam pela liberdade. A pedagogia crítica é
a oposição ao terrorismo do estado como os actos de terrorismo individual com especial atenção para a
actual crise do capital globalizado e a sua reestruturação, o emergente Estado autoritário e um sistema
de classes raciais, um meio de crítica explicativa (ganho conhecimento histórico da totalidade social)
e de uma acção revolucionária (possibilidades de intervenção política). Natallia Jaramillo (Congresso
de Educação Artistica e Visual, Malaga, 2010) defende ser uma dialéctica que ocorre de dentro para
fora começando por criticar as pedagogias tradicionais e o capitalism. Baseia-se num modelo entre um
desejo pedagógico (sob a influência de Baudrillard) e uma pedagogia critica (Karl Marx). Relativo ao
primeiro, esta manifesta-se por uma transferência, a capacidade de ser revolucionário, o que permite
aos docentes interrogar os seus alunos, mas os conceitos não são relevantes. O mais importante é o
que sentem e não como pensam. Não é a compreensão, mas a emoção, é uma inversão do ensino e
do poder, é sobre a expressão livre. Por outro lado, a Pedagogia Critica refere-se à transformação do
conhecimento, não é sobre a liberdade do desejo, está assente no amor e tolerância no que se pode
sentir pelas pessoas e entre as pessoas livres e não oprimidas.

A Formação de Professores
Peter Mclaren (Congresso de Educação Artística e Visual, Málaga, 8-10 de Abril de 2010) defende que
a Pedagogia Crítica não se pode implementar na sala de aula, é uma filosofia de vida e de trabalho,
produzindo uma perspectiva crítica criando uma massa social pensante contra a epistemologia
imperialista, é uma prática de liberdade. O que acontece na formação de professores no sistema
português? Lamentavelmente, a formação de professores no sistema português de educação deu
pouca atenção à educação artística nas ultimas décadas, privilegiando as tecnologias. O estado actual
de formação dos professores está aquém do desejável, pois os Centros de Formação de Professores,
no país, não conseguem corresponder às exigências da oferta. Na maioria dos casos continua a
privilegiar-se as acções de formação ligando a tecnologia à arte, mas esquecendo ou colocando num
plano secundário as novas correntes de pensamento a nível mundial e a necessidade de se observar/
analisar questões tão pertinentes como a Pedagogia Tóxica, o curriculum oculto. Verificamos também
que a maioria dos professores participantes nas acções de formação fazem as acções obrigatórias pelo
Estado que são grátis, mas não procuram, na maioria dos casos, outra formação complementar, o que
origina por vezes, uma massa pouco critica de professores e pouco informada relativamente às novas
teorias de pensamento crítico.
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Educação artistica/educação patrimonial, o património de Ernst Korrodi
Porque é que a educação artística é importante para os nossos alunos e escolas? Com esta questão
começamos o nosso trabalho de reflexão com os professores do Pré-escolar e do 1º Ciclo. Como
articular a identidade da comunidade com um projecto de educação artística? Estas são algumas
das questões que analisamos ao longo da formação. Partindo da riqueza patrimonial da cidade onde
nos situamos, Leiria, Centro de Portugal, com a marca de importantes arquitectos na organização
urbanística, como Ernst Korrodi, desafiamos os professores perante um novo olhar sobre a arquitectura

# 53

na procura da identidade da cidade. Como uma casa solarenga ou importantes edifícios públicos
como a Câmara Municipal ou o Castelo podem ser o ponto de partida de um trabalho em sala de
aula, conectando os percursos pedestres no espaço urbano e na natureza. Aliamos as artes visuais, à
história, à cultura, numa atitude reflexiva de pensamento crítico e atento.

Conclusão
A tomada de consciência da suma importância dos níveis etários do infantil e primária é fundamental,
para que os professores entendam a necessidade em se actualizarem de forma permanente. Utilizando
as premissas de uma dialéctica que ocorre de dentro para fora, criticando as pedagogias tradicionais,
desenvolvendo uma prática do SER, e entendendo que os alunos não são seres vazios. A Pedagogia
tem de ser relevante para ser Critica. A principal questão não é: “Quem sou eu?”, mas sim: “Onde estou
eu?”, estou aqui em solidariedade contigo, no sentido de transformar o mundo, sendo esse o principal
objectivo da Pedagogia Crítica. Partindo de uma identidade local, mas num mundo global abre-se um
caminho para os professores na reflexão sobre si mesmos, dentro da profissão e na sua relação com
os alunos.
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Vamos contactar com a Arte
Dóris Santos* e Felisbela Carvalho**

Vamos contactar com a Arte – um projecto de descoberta participada
e de relação entre a Escola e o Museu

Resumo
Este artigo visa divulgar o projecto “Vamos contactar com a Arte” (2007-2009) e reflectir sobre as
potencialidades educativas derivadas do acerto estratégico entre Escola e Museu, no desiderato de
introduzir os jovens na linguagem artística, nas suas múltiplas formas expressivas.
Numa parceria entre a Escola Secundária de Bombarral e o Museu José Malhoa, envolvendo alunos do
3º Ciclo do Ensino Básico das disciplinas de Educação Visual e Artes, o projecto estendeu-se por dois
anos lectivos e confirmou a mais-valia educativa de ambas as entidades concertarem as suas missões
no ensino da leitura da obra de arte, concorrendo para a percepção das aptidões criativas inerentes ao
ser humano, na sua individualidade. De forma planeada e processual, a Escola, empenhada na missão
pedagógica, e o Museu, “repositório” do objecto artístico, devem aproximar as suas metodologias, em
prol do crescimento criativo dos alunos, potenciais cidadãos esteticamente interessados e críticos.

Palavras-chave: escola, museu, obra de arte, educação artística, experiência
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1. Antecedentes e fundamentação teórica
Ir a um museu faz parte dos hábitos culturais de uma sociedade dita desenvolvida. A realidade, porém,
faz-nos admitir que ainda é mínima a percentagem de pessoas que o fazem realmente como hábito
cultural, resultado de uma vontade movida por desejo de enriquecimento pessoal, de prazer e de
deleite.
Curiosamente, o número de museus tende a aumentar a passos largos e são já múltiplos os exemplos
cumpridores do propósito de se libertarem da sua propensão genuinamente teórica. Pelo menos, há
uma consciencialização geral para a necessidade de aproximar as colecções da comunidade, sem ser
exclusivamente através da exposição de objectos mais ou menos exóticos e raros.
Interessadas em tornar a ida ao Museu num momento expressivo e, mesmo único, várias instituições têm
vindo a desenvolver uma actividade educativa que procura responder à preocupação acima enunciada.
Numa sociedade saturada de informação ao limite do cansaço visual e auditivo, a focalização em
objectos particulares poderá resultar numa experiência mais significativa, com efectivas consequências
em termos comportamentais.
A evolução do entendimento acerca de quem pode constituir o público e como comunicar com ele
(Alonso Fernandez, L., 1999) e, sobretudo, o seu reconhecimento como essência de um museu,
alterou o próprio entendimento de objecto. Ao valor artístico, juntou-se a sua qualidade documental,
testemunho de uma sociedade, de uma cultura e de uma ideologia. Por outro lado, o conceito clássico
de observação do objecto foi substituído pelo de participação do sujeito. Se, outrora, para a elite
esclarecida, a visita se baseava na admiração, gradualmente registou-se uma evolução no sentido da
participação do visitante na procura de mais informação sobre o objecto; por outro lado, passou-se a
* Directora do Museu Dr. Joaquim Manso, ex-Técnica Superior do Museu José Malhoa
** Prof. Educação Visual na Escola Fernão do Pó do Bombarral
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considerar que este não se explica por si próprio, necessitando de materiais, recursos e actividades
que facilitem a sua interpretação.
No entanto, sobretudo ao nível dos museus de arte, ainda permanece muito a ideia de que esta se
explica por si mesma, herança de uma tradição que, durante séculos, valorizou a obra pela sua mestria
e a considerou entendida por todos.
Por outro lado, os serviços educativos dos museus, pressionadas por avaliações estatísticas,
frequentemente enredam-se em esquemas de “show off” e “actividades em série”, que relegam para
segundo plano a autêntica missão de qualquer museu – fazer “com que as obras funcionem, quer dizer,
que sejam percebidas e compreendidas pelo público” (cit. in Hernández Hernández, F., 1998, p. 91).
As visitas individuais ou escolares a museus que nos atreveríamos a apelidar de “massificados” (elevado
número e concentração de visitantes), sem deixarem de aportar benefícios pela qualidade das suas
colecções, degeneram com assiduidade em experiências pouco gratificantes, em que se “vê muito”,
mas não se observa, não se contempla, não se “vive”… o objecto artístico.
Ora, os museus de arte devem questionar o que os distingue de outras realidades de educação artística,
de animação ou ocupação de tempos livres. Deve subjazer a toda a sua planificação a valorização do
artístico e a sua apreensão como motivos de desenvolvimento da sensibilidade e do conhecimento,
necessários para uma formação integral do indivíduo (Aguilera, C. & Villalba, M., 1998). A obra de arte
em contexto museológico assume-se como um importante recurso para a aprendizagem artística –
“arte pela arte”, complementar ao ensino leccionado na sala de aula.
“Vamos contactar com a Arte” foi um projecto exemplar a este nível. Decorreu nos anos lectivos de
2007/2008 e 2008/2009, numa parceria entre o Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, e a Escola
Secundária de Bombarral, no Bombarral, envolvendo várias turmas do 3º Ciclo do Ensino Básico, das
disciplinas de Educação Visual e Artes.
Foi um projecto que permitiu a reflexão sobre as potencialidades educativas derivadas do acerto
estratégico entre Escola e Museu, no desiderato de introduzir os jovens na linguagem artística, nas
suas múltiplas formas expressivas.
Entre os antecedentes deste projecto deve-se mencionar a conferência “Museus para quê?”, realizada
pelo Serviço Educativo do Museu José Malhoa na Escola Secundária de Bombarral, no âmbito das
comemorações do Dia Internacional dos Museus de 2007. Motivada por um convite desta última
instituição, esta palestra tencionava sensibilizar os docentes para as múltiplas vertentes educativas
dos museus, particularmente os de arte, e incentivar estratégias extra-curriculares onde as instituições
museológicas pudessem surgir como parceiros activos. Quando a Escola e o Museu se conectam e
intersectam, seguindo no entanto os seus objectivos e metodologias específicas, resulta uma maisvalia educacional, que merece particular interesse na formação artística.
De acordo com uma lógica de investigação-acção, em que todos os intervenientes são construtores de
um projecto colectivo e interdisciplinar, o Serviço Educativo do Museu José Malhoa (Colaço, C., 1996)
tem pautado por dinamizar projectos de continuidade ou de longa duração, que exigem a definição
prévia e conjunta de objectivos, metodologias, critérios de execução e avaliação, e que estendem a
relação público / museu para além da tradicional visita orientada ou de actividades complementadas
por oficinas. Estas, são vitais pela sua capacidade constante de atrair visitantes, de dinamizar a
interpretação das colecções e de as tornar mais acessíveis a públicos diversos; mas, esgotam-se
numa aproximação mais ou menos pontual. Os projectos de parceria e continuidade, pelo contrário,
possibilitam uma dinâmica de descoberta, uma relação processual duradoura, donde poderão sair
vínculos, gostos, hábitos, “espíritos” mais reflectidos e críticos. Encarados na sua diversidade e nas
várias etapas da sua vida, todos os participantes são chamados a cooperar activamente ao longo de
várias sessões, comungando de princípios e de linhas de acção comuns. Estes projectos acentuam a
dimensão comunitária do Museu e demais entidades parceiras, responsabilizando cada elemento pelo
seu andamento e sucesso.
Por sua vez, num quadro escolar em que os objectivos são transversais a várias turmas e cada vez mais
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se comprometem com a comunidade, tem sido orientação da Escola Secundária de Bombarral (Escola
Básica e Secundária Fernão do Pó, desde 2008/2009) implementar dinâmicas que veiculem o contacto
directo dos alunos com a realidade social, económica e cultural.
É neste entendimento que se delineou o projecto “Vamos contactar com a Arte”, de que se sistematizam
os vários critérios da sua programação:
1. Definição clara da missão da Escola e do Museu
2. Definição de objectivos para ambas as instituições parceiras
3. Identificação do público-alvo
4. Selecção das obras a analisar
5. Programação da(s) metodologia(s) ou estratégia(s), recursos humanos e materiais
6. Calendarização
7. Meios de divulgação
8. Resultados esperados
9. Avaliação
10. Resultados para o futuro

A principal finalidade do projecto “Vamos contactar com a Arte” foi sensibilizar os alunos do 3º Ciclo do
Ensino Básico para a Arte, através do contacto directo com objectos artísticos e da experimentação de
várias técnicas e linguagens artísticas. Associaram-se os objectivos de 1) estimular o espírito crítico e
a criatividade dos alunos, 2) tornar o ensino mais ligado com a realidade e 3) contactar com diferentes
artistas plásticos.
Ao nível do desenvolvimento pessoal, um aluno do 3º ciclo do Ensino Básico está a iniciar uma etapa de
afirmação do seu espírito crítico, de perturbante auto-descoberta da individualidade, de necessidade
premente de estar em sociedade e de esboçar um projecto (profissional e de vida), através do qual
possa futuramente intervir como cidadão responsável.
O ensino artístico através do contacto directo com a obra de arte e do “fazer criativo” contribui, de
modo indubitável, para o desenvolvimento das competências de apreciação estética, o conhecimento
da cultura e o respeito pelos outros povos. Através da arte, facilita-se a abertura a todo o tipo de
aprendizagem (Beal, N., 2001).
O projecto “Vamos contactar com a Arte” desejou promover a observação e imaginação dos seus
participantes, a sua capacidade de manifestar opinião de forma estruturada, por meio da contemplação
da obra de arte, com a qual se familiarizaria. Destarte, não se centrava na transmissão de conhecimentos
teóricos sobre a história da arte, o pintor, a obra, a cronologia, etc., mas queria ensinar os alunos a
“respeitar o bem comum mediante um comportamento cívico” e fazê-lo “pensar perante a obra de arte”
(cit. in Aguilera, C. & Villalba, M., 1998).
A partir dos interesses dos alunos, visava-se atrai-los para os museus e para a arte, assim se
cumprindo as missões de ambas as instituições enquanto formadoras de cidadãos mais conscientes
do seu património e da arte como integrante do quotidiano, da sua personalidade e do modo de ver e
interpretar o mundo.
“A arte ensina a criança a entender o seu mundo”; é acerca das suas próprias experiências de vida, o
que constitui um alerta para os educadores que tendem a apresentá-la através de um conceito adulto.
Esta tendência pode, no entanto, ser superada se iniciarmos pelas suas vivências, daí retirando as
inferências para os objectivos estabelecidos (Beal, N., 2001).
Por outro lado, no sentido da formação integral da personalidade, várias teorias da educação, que
têm vindo a contaminar igualmente os museus, propõem métodos que permitem às crianças e jovens
expressarem livremente as suas capacidades artísticas, através de materiais diferenciados e da própria
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experimentação. “A arte convida-os a tocar e experimentar, explorar e transformar” (Beal, N., 2001).

2. Etapas e metodologias
Este foi um projecto faseado e processual. Para o seu desenvolvimento, efectuou-se uma análise das
facilidades logísticas, materiais e humanas, bem como impôs-se acompanhar todo o processo através
de uma avaliação contínua.
O princípio que norteou todo o projecto foi a constante articulação entre a Escola e o Museu, entre os
objectivos disciplinares e a colecção de arte. A responsabilidade da sua coordenação passaria pela
conjugação das perspectivas pedagógicas e museológicas.
A metodologia compreendeu a delineação de várias fases:
1)
2)
3)
4)

visitas a museus de arte (com colecções de arte naturalista, moderna e contemporânea);
realização de trabalhos individuais e em grupo, em aula;
exposição em unidade museológica;
animação da exposição através de actividades da responsabilidade / interesse dos alunos.

As linhas didácticas das várias etapas caracterizaram-se por: multiplicidade de sub-projectos; variedade
de experiências; imaginação e criatividade; observação / investigação / participação individual ou em
grupo; responsabilização pela construção do projecto.
No ano lectivo de 2007/2008, a população-alvo do projecto incidiu nos alunos de Educação Visual /
Artes das turmas 7ºC, 8º B e 8º E, 9º A e 9º D, a que se juntariam posteriormente outras turmas de Artes
(docente Diná Nunes). Partindo da visita ao Museu José Malhoa, todas as turmas realizariam trabalhos
inspirados na pintura de José Malhoa, “Lendo o Jornal” (1905), de acordo com opções pessoais
orientadas pela sua sensibilidade, estruturando-se em competências pessoais prévias e cruzando
várias técnicas e linguagens.
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2.1 Visita a museus de arte
Para a maioria dos alunos, a visita ao Museu José Malhoa, então instalado num Núcleo Provisório
durante as obras de remodelação do seu edifício, constituiu o primeiro contacto directo com o objecto
artístico. Por conseguinte, o propósito de transmitir conhecimentos sobre a vida e obra do pintor José
Malhoa (1855-1933) submeteu-se ao objectivo principal de problematizar o pré-conceito “O que é a
Arte”.
A visita assentou numa metodologia activa que, por um lado, partiu dos conhecimentos e apetências
dos próprios alunos, para se concentrar na especificidade da colecção a analisar e, por outro lado,
convidou-os a serem agentes da descoberta da informação.
Os protagonistas foram, de facto, os alunos. Era desígnio provocar, sensibilizar e, a partir daí, conduzir
ao conhecimento, com uma palavra final da competência da técnica do Serviço Educativo do Museu
e da professora. Nesta orientação, acredita-se que a educação artística é sem dúvida mais eficaz
(Aguilera, C. & Villalba, M., 1998).
As visitas de cada turma iniciaram pela apresentação de materiais e instrumentos inerentes ao acto
pictórico; depois, pelo reconhecimento de técnicas e temáticas.
Uma obra de arte encontra-se inegavelmente marcada por uma realidade estética, por um mundo
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simbólico e imaginário. Para além do conhecimento sobre os aspectos formais e técnicos, e da mera
contemplação, a sua plena compreensão exige que se interprete a sua mensagem. Daí que para
Dufrenne, na sua famosa obra Fenomenologia da Experiência Estética (1982), o objecto estético tenha
necessidade de um público, alcançando a sua plenitude graças a este último, que o conduz à sua
“consagração e acabamento”. Neste propósito, a exploração da pintura de José Malhoa incluiu o
desafio de aliar sentimentos e simbolismos a cores e pinceladas (uma cor / uma ideia / uma obra /
uma pergunta), passando por trabalhos de grupo para análise de uma obra de arte (ficha técnica;
elementos formais da linha, cor, luz, volume, composição, pincelada; descrição; enquadramento
histórico; interpretação).
Exercícios individuais, a lápis de pastel sobre papel, associaram a cor, a linha e a música e estabeleceram
a “ponte” entre a percepção realista do Naturalismo e as linguagens do Cubismo, Abstraccionismo
e Expressionismo, com as quais os alunos iriam contactar nas sequentes visitas a museus de arte
moderna e contemporânea.
Posteriormente, os alunos visualizavam pequenos filmes de animação realizados por alunos do Curso
de Artes Plásticas da Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha (IPL), incidentes na obra
de Malhoa. A visita concluía-se com o filme “Uma Aventura no Museu José Malhoa”, da autoria da
Ânimo Leve (MJM/2007), que transporta a irreverência do universo juvenil para o interior das salas do
Museu, através de técnicas de animação diversificadas, que comprovam a importância da criatividade
na apreensão da realidade.
Um “guião de ideias” entregue a cada aluno incluía sugestões para a segunda fase do projecto, de
realização de trabalhos em aula inspirados na pintura “Lendo o Jornal”: novas soluções visuais,
representações através de recortes de imprensa, redacção de uma notícia, leitura de textos literários,
pesquisa na Internet, criação de um blogue, dramatização, produção de uma exposição, dança, música,
…
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Desde finais do século XX, o ensino nas escolas de arte passou a colocar em relevo a descoberta da
personalidade artística que melhor se ajusta ao artista. Esta ênfase na individualidade (Bell, J., 2001)
pressupõe que, ao nível da escolaridade obrigatória e básica, o ensino artístico proporcione ao aluno
o contacto com várias interpretações, dotando-o de uma noção diacrónica sobre a evolução artística
e de uma postura despreconceituosa em relação à arte, nomeadamente a arte contemporânea, cujas
obras são tantas vezes reflexões sobre a própria definição de arte, e não tanto representações do
mundo ou do ser humano (Millet, C., 2000).
Acompanhadas pela docente responsável e pela técnica do Serviço Educativo do Museu José Malhoa,
as visitas a outros museus de arte (Museu Berardo, Museu e Centro de Arte Moderna da Fundação
Calouste Gulbenkian e Museu do Chiado) permitiram actualizar a análise da pintura naturalista do
museu caldense e concluir das rupturas operadas pela arte contemporânea, a saber: quebra perante
orientações normativas e académicas; distanciamento da tradicional visão mimética da natureza;
grande individualidade do artista; indefinição / combinação de técnicas e interacção entre as várias
manifestações artísticas; reconhecimento do “artista-criador”, que não é necessariamente o “artistaque-realiza”; e, finalmente, o espectador enquanto actor no próprio objecto artístico.

2.2 Realização de trabalhos em aula
Em contexto escolar, os alunos definiram áreas de trabalho, seleccionaram técnicas e materiais e
cruzaram linguagens mais próximas das tendências juvenis e hodiernas. Daqui resultaram interpretações
originais em pintura, desenho, colagem, vídeo, teatro, dança e escrita.
Alguns alunos iniciaram-se na tradicional pintura a óleo sobre tela e no desenho a carvão; outros
materializaram tridimensionalmente as representações visuais do plano. Alguns trabalhos revelaram a

# 53

exploração dos elementos formais da composição e distanciaram-se da mimése inicial, centrando-se
exclusivamente na temática e actualizando-a pelas vivências do século XXI. Finalmente, alguns grupos
experimentaram o vídeo ou interligaram a mensagem da pintura “Lendo o jornal” com textos literários,
produzindo pequenas representações dramáticas.
Em resumo, os trabalhos desta segunda fase do projecto, realizados individualmente ou em grupo
pelas várias turmas, espelham dois campos essenciais de análise de uma obra de arte, segundo os
quais podem também ser agrupados:
a) exploração de elementos plásticos e formais da pintura seleccionada;
b) reflexão sobre o tema e a sua inserção no contexto histórico-social.

2.3 Exposição no Museu José Malhoa
Em Maio de 2008, todos os trabalhos foram expostos no Núcleo provisório do Museu José Malhoa,
perto da pintura “Lendo o jornal”. Estas experiências, ainda que simples e académicas, convidaram
os visitantes a olhar a colecção através da sensibilidade juvenil e de uma abordagem mais próxima da
realidade coeva.
Doze trabalhos foram apresentados ao concurso “A minha Escola adopta um Museu” (Direcção-Geral
de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC) / Ministério da Educação e Instituto dos Museus
e da Conservação / Ministério da Cultura), onde alcançaram o 1º prémio Vídeo da Categoria 3º Ciclo
do Ensino Básico e três Menções Honrosas na categoria Artes Visuais 3º Ciclo do Ensino Básico.
2.4 Apresentação dos trabalhos pelos alunos
54
A inauguração da exposição “Vamos contactar com a Arte” decorreu na Noite dos Museus 2008. Cada
um dos alunos foi convidado a revelar as suas capacidades e os seus interesses artísticos, mobilizando
para a iniciativa outros colegas e docentes que, desta forma, se integraram no entusiasmo do projecto,
vieram ao Museu e o humanizaram.
A crítica e a comédia da representação dramática relacionada com a pintura “Lendo o jornal”, os sons
e os movimentos do hip hop, as palavras da poesia portuguesa, as vozes e o ritmo das várias bandas
e músicas juvenis, a harmonia clássica do piano e a força vibrante dos instrumentos de percussão,
animaram o serão, na presença de professores, familiares e amigos, que encheram por completo a sala
do Núcleo provisório.

3. Vamos contactar com a Arte II
Perante a motivação dos alunos e a avaliação muito positiva desta estreita colaboração entre o Museu
e a Escola, o projecto teve continuidade no ano lectivo de 2008/2009, com os alunos do 9º A e 9º E;
posteriormente, juntaram-se as turmas 9º C, D e F (docente Paula Rito).
“Vamos contactar com a Arte II” prosseguiu a exploração do Naturalismo de Malhoa e incluiu vários
sub-projectos:
1º Período – Trabalhos colectivos de interligação da obra de José Malhoa com a temática natalícia,
apresentados numa exposição escolar;
2º Período – Visita ao Museu José Malhoa (após a sua reabertura, a 19 Dezembro 2008) e visita de
estudo a Londres (Março de 2009);
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3º Período – Pintura sobre tela; desfile “Vamos vestir a Rainha do século XXI” e exposição “Olhares
sobre Malhoa”.
A visita de estudo a Londres, preparada ao longo do ano lectivo, com envolvimento dos próprios alunos
na composição de roteiros e angariação de fundos, incluiu as visitas à Tate Modern e à National Gallery.
Com uma temática centrada na importância da luz e da cor na pintura do século XIX, a visita guiada a
este último museu estabeleceu a ligação entre a pintura europeia e a pintura naturalista do Museu José
Malhoa, nomeadamente do seu patrono. Da viagem à capital inglesa resultaram trabalhos em tela, que
combinaram um elemento de uma pintura observada nas visitas aos museus londrino e caldense.
No 2º período, baseados na análise da pintura de José Malhoa, “Rainha D. Leonor” (1926), na ideia
subjacente à publicação interactiva “Se eu vestisse a Rainha…” (MJM/2007) e na investigação sobre
estilistas nacionais e internacionais, os alunos projectaram e concretizaram vários figurinos para uma
hipotética Rainha D. Leonor do século XXI. Estes modelos foram elaborados em grupo, com materiais
reciclados, e respeitaram as linhas características do estilista previamente seleccionado – vestido,
manto, coroa e acessórios foram os elementos obrigatórios e transversais a todos os exemplares.
Inserindo-se no programa dos 75 anos da inauguração do Museu José Malhoa, no dia 29 de Abril de
2009, o desfile “Vamos vestir a Rainha do século XXI” revelou publicamente os cerca de 15 figurinos.
Com ele, encerrou-se o projecto numa noite que incluiu novamente momentos musicais e de poesia da
responsabilidade dos alunos, a que se associou a exposição “Olhares sobre Malhoa” – painel colectivo
de pintura a acrílico sobre tela, que interliga obras de Malhoa com pinturas de autores portugueses e
estrangeiros, representantes de outras linguagens artísticas (9º C, D e F, com orientação da docente
Paula Rito).
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4. Concluindo
Durante dois anos lectivos, este projecto foi a linha norteadora do programa das disciplinas de
Educação Visual e de Artes. Graças à sua estrutura, os alunos aprenderam a analisar a obra de arte,
no que concerne aos seus elementos formais, iconográficos, temáticos e simbólicos. Conheceram
os seus próprios limites e capacidades. Tornaram-se criadores e ousaram um primeiro contacto com
várias técnicas artísticas, destinado a estimular o acto criativo e, por outro lado, a sensibilizá-los para
a riqueza inerente ao entendimento das múltiplas linguagens artísticas.
“Vamos contactar com a Arte” comprovou a importância:
a) do ensino artístico se realizar mediante o contacto com o objecto artístico e seus autores;
b) da ligação dos museus e das escolas neste desiderato;
c) desta aproximação prolongar, no 2º e 3º ciclo do ensino básico, um trabalho habitualmente iniciado
no ensino pré-escolar e no 1º ciclo, sob a feição de projectos de continuidade;
d) da reflexão constante sobre as metodologias e os valores da aprendizagem lograda pelo projecto.
Na perspectiva museológica, o projecto serviu não apenas para ensinar a valorizar o nosso passado,
o nosso património artístico, a nossa herança cultural, mas certamente proporcionou a aprendizagem
de “saber estar” nos museus e contribuiu para “desmistificar” a visão distanciada que os conotava
com acessos limitados a públicos eruditos. Consciencializar os alunos como futuros guardiães destes
“tesouros” artísticos, assumidos como pertencentes a todos, responsabilizou-os também como
potenciais futuros autores de novos “tesouros”.
“Vamos contactar com a Arte” afirmou o interesse de concertar ambas as entidades na tarefa educativa
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de, por um lado, ensinar a “ler a obra de arte” e, por outro lado, tornar os alunos em agentes da
descoberta das suas aptidões criativas. A Escola, empenhada na missão pedagógica de estimular a
criatividade dos alunos e os sensibilizar para a Arte; o Museu, enquanto “repositório” de Arte, ávido
em partilhar uma herança e potenciar futuros cidadãos culturalmente críticos; ambas as instituições
cooperaram em prol do crescimento criativo dos intervenientes.
As estratégias diversificadas (repartidas por várias sessões conjuntas), a multiplicidade de trabalhos
executados (com a referência permanente à pintura de Malhoa) e a duração de dois anos lectivos,
resultaram numa efectiva aproximação à realidade museológica, desmistificando pré-conceitos,
trazendo a arte para as vivências juvenis; enfim, promoveram o “contacto com a arte” para muitos
alunos que, até então, a entendiam como ininteligível, árida e descontextualizada da vida.
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Evocação de Grão vasco - Um projecto Educativo entre
Escola e Museu
Teresa Torres de Eça e Elvira Morais

Resumo
Este artigo relata os antecedentes da exposição ‘Evocação de Grão Vasco’, uma mostra de pintura em
azulejo pelos alunos do Clube do Azulejo da Escola EB 2/3 Grão Vasco dinamizado pela professora
de Educação Visual e Tecnológica Elvira Morais. Tratou-se de mais uma actividade levada a cabo no
âmbito de um vasto projecto pedagógico que, sob a responsabilidade desta mesma professora, se
desenvolve desde há vinte anos em parceria entre esta Escola e o Museu Grão Vasco com o objectivo
de divulgar a obra e a vida do pintor viseense Vasco Fernandes e, ainda, chamar a atenção para
a importância que a criatividade e a expressão e comunicação visual têm no contexto do sistema
educativo.
Esta exposição esteve patente ao público no Museu Grão Vasco de Viseu e no Museu de Lamego
entre 18 de Novembro de 2008 e 23 de Março de 2009 e foi a conclusão de um vasto projecto de
sensibilização para a Educação Visual, iniciado pela necessidade de fortalecer e dignificar uma área
normalmente considerada de menor importância no currículo do ensino básico e secundário.

Palavras chave: Educação Visual, Grão Vasco, Projecto educativo, Interdisciplinaridade, Museus
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Quando tomei conhecimento deste evento, preparado durante seis anos no espaço do Clube de Pintura
em azulejo, actividade extracurricular da Escola EB 2/3 Grão Vasco em Viseu, já o projecto pedagógico
estava na fase final, ou seja na exposições dos trabalhos dos alunos nos museus de Lamego e de
Viseu. Fiquei fascinada com a qualidade pedagógica e educacional do projecto. Pareceu-me que
como investigadora e como Presidente da Direcção da Associação de Professores de Expressão e
Comunicação Visual tinha a responsabilidade de dar visibilidade a esta experiência, fazer com que ela
não caísse no esquecimento dos museus e das escolas.
Então contactei a professora Elvira Morais, co-autora deste artigo e coordenadora do evento. Juntas
analisámos os dados sobre as diferentes fases do trabalho, as intenções, os problemas, as situações
de aprendizagem e a maneira como a comunidade aderiu ao projecto. De facto, o que primeiro me
interessou foi o impacto do projecto na comunidade: personalidades de realce na cidade, professores,
alunos, pais, responsáveis pelos museus, historiadoras de arte foram motivados pelo alcance da
actividade. D. Ilídio Pinto Leandro, Bispo de Viseu escreveu no catálogo da exposição:
“Com gosto me associo a este trabalho, com fins e objectivos tão particulares e
tão dignos. A particularidade leva a centrar numa figura, tão marcante e especial,
o desafio à criatividade e à expressão da beleza que as crianças têm no coração e,
certamente, se sentem desafiadas a revelar.”
D. Ilídio Pinto Leandro
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D. Ilídio compreendeu como se tinha conseguido estimular ‘a riqueza interior’ dos alunos, ajudando-os
a pensar e a exprimir-se. A obra de Grão Vasco, um recurso educativo local serviu de ponto de partida
para uma vivência particular de re-memória da história, da arte, do país e da região. Ao serem dadas
aos alunos as ferramentas para pesquisar e exprimirem-se em azul-cobalto sobre azulejo branco de
vidro cru, foi-lhes também proporcionada uma experiência que eles nunca mais esquecerão, ajudandoos a encontrar-se como pessoas, cidadãos conscientes do seu património, da sua história, capazes de
se escreverem e de mostrarem aos outros, à comunidade, o resultado do seu trabalho.

Figura 1 - ‘Apresentação’, Vasco Fernandes ( 1501-1506) , Museu Grão Vasco
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Figura 2 - Cartaz da Exposição ‘evocação de Grão Vasco’
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É de realçar o apoio que o director do Museu de Lamego Dr. Agostinho Paiva Ribeiro, que na altura
também estava a dirigir o Museu de Viseu, prestou a esta iniciativa. Esse apoio abriu as portas do museu
aos alunos como produtores de cultura e isso foi essencial para que a aprendizagem fosse completa.
Soube que o Dr. Agostinho Paiva Ribeiro como pessoa sensível e profissional, consciente da importância
da interacção entre os Serviços Educativos e as Escolas, prontamente se disponibilizou a participar
com entusiasmo. Ele sabia o quão importante é apostar cada vez mais no contacto directo com as
obras de arte, e considerava esse contacto como um meio para estimular a criatividade e desenvolver
as capacidades estéticas dos alunos. Foi admirável saber que o Dr. Agostinho proporcionou aos alunos
da Escola EB 2/3 Grão Vasco uma experiência extraordinária: ver expostos os seus trabalhos nos
espaços mais nobres dos dois museus que superiormente dirigia, em salas de exposição permanente
da obra do Grande mestre da pintura renascentista portuguesa, Vasco Fernandes, valorizando, deste
modo simbólico, a criatividade e a capacidade de expressão e comunicação visual dos jovens.
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Figura 3: Exposição Evocar Grão Vasco no Museu de Lamego
A anterior directora do Museu Grão Vasco, historiadora de arte, Dr.ª Dalila Rodrigues, também
reconheceu a importância do projecto, classificando-o de ‘um projecto educativo exemplar’.
“…. Inspirando-se na obra de um dos mais interessantes pintores portugueses de todos
os tempos, as peças em exposição, para além de outras possibilidades de leitura e
interpretação, são um valioso testemunho do modo como a relação com a arte, mediada
pela prática, produz conhecimento e significado. Conhecendo nós a pouca apetência do
público pelo património artístico português, quer do que vemos no espaço público, quer
dos tesouros artísticos que se guardam nos nossos museus, não temos qualquer dúvida
acerca do alcance imediato deste tipo de projectos, assim como das suas consequências
futuras. E se pensarmos na sua perdurabilidade, se pensarmos que se trata de um projecto
que continuamente tem vindo a ser realizado, se relembrarmos o trabalho e as exposições já
anteriormente realizadas, a notabilidade, o mérito e o sentido de oportunidade saem ainda
reforçados. Enquanto historiadora, e também no contexto das responsabilidades públicas
que assumi, muito especialmente enquanto directora do Museu Grão Vasco, no período de
Março de 2001 a Outubro de 2004, revejo-me neste projecto que configura ideias e práticas
que penso ser obrigatório promover.”
Dr.ª Dalila Rodrigues; texto retirado do catálogo da exposição
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No texto do catálogo da exposição a Drª Maria de Fátima Eusébio, responsável pelo Departamento dos
Bens Culturais da Diocese de Viseu contextualizava em palavras simples , porque dirigidas para um
público especial, a importância da obra de Vasco Fernandes, a sua função comunicativa para veicular
as mensagens bíblicas :
‘…. Vasco Fernandes, através da sua pintura, foi um mediador entre a Palavra
escrita e os fiéis. Através das suas pinturas as igrejas foram valorizadas na sua
dimensão estética, ficaram mais belas, mas também mais acolhedoras para os
fiéis, enquadrando-os de forma mais efectiva na Palavra de Deus. As “histórias”
representadas assumiam uma importante função evangelizadora, pelo que o seu valor
pedagógico não era descurado. O poder inventivo, o processo criativo do artista e
o programa iconográfico encontram-se articulados de forma coerente nas pinturas
de Vasco Fernandes, correspondendo às intenções estéticas e formativas dos
encomendantes’.
Drª Maria de Fátima Eusébio; texto retirado do catálogo da exposição
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Figura 4 : Exposição Evocação de Grão Vasco no Museu de Lamego

Figura 5: Exposição Evocação de Grão Vasco no Museu Grão Vasco em Viseu
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Figura 6			

Figura 7				

Figura 8

Para além desta exposição, muitas outras actividades se realizaram desde há duas décadas, no âmbito
do projecto acima referido, o qual se centra na interacção Escola/Museu, considerando este como espaço
privilegiado para a aprendizagem e crescimento pessoal. Dessas actividades quero salientar as seguintes:
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Exposição ‘Expressão Visual da Criança no rasto de Grão Vasco’, duas vezes na casa Museu
Almeida Moreira em Viseu e na Casa Museu Vieira Guimarães em Tomar, anos lectivos 1992/1993;
19993/1994. Esta exposição teve uma nomeação para o prémio ‘Acontecimento Cultural do Ano’,
pela revista “Anima’Arte”; GICAV.
Representação teatral alusiva ao quadro ‘Adoração dos Magos’, numa casa de espectáculos de
Bruxelas, Bélgica, com distribuição de autocolantes para uma plateia com mais de 500 pessoas Projecto premiado com o 2º lugar entre concorrentes dos 12 países que na altura integravam a CEE.
Tapete de maçãs com representação de uma caravela quinhentista (25 m2) na Grand Place de Saint
Trond, Bruxelas, Bélgica , 1994.
Exposição ‘Grão Vasco viu através dos Oceanos. As Crianças vêem através de Grão Vasco’, No
Museu Grão Vasco’, 1998.
Exposição “Portugal 150- A Moda e os Oceanos” no Concurso Rede –escolas, Expo 98 e no Museu
Grão Vasco em Lisboa, 1995 , comem parceria com a professora de EV, Isabel Medeiros.
Na Internet : Apontamentos sobre a Exposição “Grão Vasco viu através dos Oceanos. As Crianças
vêem através de Grão Vasco”, 1998.
Filme “Fuga para o Egipto: Pequenas Histórias no Museu Grão Vasco”, em parceria com a professora
de EVT, Lucinda Costa, 2000.
Publicações de trabalhos originais dos alunos feitos em programa de desenho vectorial no
computador para o jornal trimestral da Escola “O traquinas” e “Mimos e Letras” de Junho de 1997
a Junho de 2001.
Exposição na Escola do um painel de azulejos com 16 m2 intitulado: ‘”Vem ao Museu Grão Vasco
ver a Adoração dos Magos, o quadro mais representativo dos Descobrimentos” , aquando da
reabertura do Museu Grão Vasco em 2001
Candidatura ao Concurso “ Valorização Estética das Escolas” em 2005. Para o qual foi elaborado
um projecto para um painel de azulejos de 16 m2 alusivo ao quadro “Apresentação no Templo”. A
candidatura foi desqualificada por alegada ‘ falta de qualidade estética’. O projecto foi exposto na
Escola.
Participação no concurso “A Minha Escola Adopta o Museu”, promovido pelo Ministério da Educação
em 2006. Tendo sido apresentado um DVD com retrospectiva deste grande projecto da escola com
o museu e ainda um desdobrável A3.
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•
•
•

Artigo na revista Imaginar nº 46 , com colaboração dos professores Celso Martins (EVT) e Margarida
Corte Real (Língua Portuguesa).
Visita ao Museu de Arte Sacra da Sé de Viseu com orientação da Directora do Museu.
“ Evocar grão Vasco” no Museu Grão Vasco de Viseu e no Museu de Lamego entre 18 de Novembro
de 2008 e 23 de Março de 2009. A imprensa local divulgou esta exposição, sendo de destacar
a notícia sobre o seu prolongamento a partir de 13 de Fevereiro de 2009 no Museu de Lamego
em vários órgãos de comunicação social nomeadamente o ‘Notícias do Douro’ que apresentava
ilustração adequada.

Em 1995, foi atribuído nome de EB 2/3 de Grão Vasco à Escola , então chamada C+S de Viseu. Através
do Despacho 117SSEH/95 de 10 de Janeiro do Diário da República, tendo em conta “… a profunda ligação
entre esta Escola e a obra e vida de Vasco Fernandes…”

Vasco Fernandes : O projecto pedagógico
As actividades deste projecto inicialmente eram concebidas e dinamizadas no âmbito do Clube de Artes
Visuais - até 2003-2004 - mas a realização dos trabalhos foi muitas vezes feita ao nível das disciplina de
EVT e de EV e, ocasionalmente, com a colaboração da disciplina de Português. Elas envolveram muitos
professores e centenas de crianças e jovens que cresceram a ‘aprender a ver’, a ‘aprender a compreender’
através das obras do Grande Mestre Vasco Fernandes. Relativamente à exposição ‘Evocação de Grão
Vasco’ preparada no Clube de Pintura em Azulejo, os alunos que o frequentavam nos seus tempos livres
faziam, durante o ano lectivo, visitas de estudo ao museu Grão Vasco e, no dia dos Museus, iam para o
Museu, expor os seus trabalhos e mostrar o seu saber ao nível da pintura em azulejo de vidro cru. O azul era
a cor predominante nas pinturas.
O interessante do projecto foi, precisamente, a divulgação dos trabalhos finais no Museu. Os alunos
tornavam-se assim divulgadores da cultura. Outras crianças e jovens visitaram o museu e viram como Grão
Vasco tinha sido evocado, usavam os seus desenhos como ponto de partida para actividades do museu.
Então, os alunos eram produtores de material pedagógico. Isto é verdadeiramente inovador num mundo
onde as hierarquias do professor e do técnico da visita orientada não deixam espaço para diálogos abertos
nem leituras diversificadas.
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Figura 9: verso da adoração
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Figura 10: frente da adoração

Figura 11.1: verso da apresentação
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Figura 11.2: frente da apresentação
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Este projecto, na minha opinião, abre novas perspectivas para o que pode ser o trabalho interactivo
entre escolas e museus. Perspectivas únicas onde se reposiciona o aluno como produtor de cultura e
como facilitador de aprendizagem tanto da sua como dos outros.

Figura 12: Alunos numa visita à exposição Evocação de Grão Vasco no Museu de Lamego
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Projectos como estes valem a pena serem investigados, talvez por algum jovem investigador, aluno de
curso de mestrado ou doutoramento que queira aprender com a experiência e ver como as praticas
pedagógicas de muitos professores se entrelaçam com teorias contemporâneas da educação através
das artes, da educação para a cidadania e para a compreensão do património. Esses professores são
herdeiros da escola moderna, aquela escola sem portas onde havia lugar para a vida real e para a
aprendizagem na realidade. É pena que as escolas hoje fechem as portas e os ouvidos ao ensinamento
das teorias educativas do principio do século vinte, ciosas das suas quatro paredes, das suas regras,
das suas burocracias, das sua rigidez que torna a escola numa prisão, alheia ao mundo, à comunidade
e à vida que passa ao lado. Hoje, levar os alunos a um museu é uma tarefa complicada, cheia de
pedidos e autorizações e mudanças de aulas. Os professores e as escolas fizeram do ensino uma
máquina terrível de compartimentos estanques, de ofícios, de regras, de medidas de segurança.
De igual modo os museus, são castelos impenetráveis, cheios de regras, medidas, controles, horários,
tempos. Enfim inflexibilidades! Muitos museus não servem verdadeiramente as suas comunidades,
parecem ser visitados apenas por turistas, visitas de estudo de crianças de outras cidades ou de
instituições para idosos. Os museus são ilhas na cidade que os abriga e que lhes deu vida. Seria bom
se fossem casas comunitárias, lugares de encontro e lugares de reencontro. Seria bom que abrissem as
portas à comunidade de um modo colaborativo, sem impor programas centralizados que nem sempre
correspondem às expectativas da comunidade onde se inserem.
Trabalhar com escolas e com museus é tão difícil como fazer uma ponte entre o ministério da cultura e
o ministério da educação, quer dizer quase impossível a partir do topo, mas viável a partir da base: dos
funcionários dos museus e dos professores. A realização deste projecto provou que isso é possível,
sobretudo pela vontade que houve em tornar Grão Vasco uma referência para muitas crianças e jovens
de Viseu.
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Educação Visual
Por último queremos destacar o papel a Educação Visual na dinamização de projectos interdisciplinares
e inter- institucionais. Não queremos deixar de fazer uma referência particular às disciplinas de
Educação Visual como catalizadoras neste processo de abertura e de intercâmbio entre a Escola e o
Museu, uma vez que houve a circunstância de todo este projecto ter sido concebido e desenvolvido,
ao longo dos anos, sob a responsabilidade de uma professora de Educação Visual e Tecnológica, no
âmbito não só das actividades extracurriculares como nas aulas de Educação Visual e Tecnológica.
Deste modo, entendemos ser necessário continuar a reflectir sobre a Educação Visual num mundo
globalizado e mediatizado no qual ‘o saber usar as imagens’ tem um papel de primordial importância no
desenvolvimento integral do indivíduo e na sua adaptação harmoniosa à vida em sociedade. Impõe-se,
outrossim, uma atenção especial para o desempenho desta disciplina em todas as suas vertentes ao
nível das Escolas, procurando dignificar as práticas de ensino nesta área e promover o enquadramento
mais adequado nos programas curriculares do Sistema Educativo.
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O Museu espaço de diálogo e pesquisa
Luzia Lourenço *

Como parceiro privilegiado da escola, o museu deve ser considerado um espaço de prolongamento da
mesma no que se refere à assimilação de conhecimentos.
Os objectos guardados nos espaços museológicos suscitam curiosidade e interesse, quando
visualizados nas visitas de estudos ou interagindo noutro tipo de actividades.
Para a comunidade, sobretudo a mais jovem, os museus apresentam, hoje, um conjunto de actividades
que os transformam num espaço vivido, muito diferente de outros tempos.
“Se trata pues de entender la instituición museística como una organización
dinãmica y multicultural a favor de la educación permanente
dentro de la sociedad”
Mº Inmaculada Pastor Homs
Pedagogia museística, Nuevas perspectivas y tendências actuales (pág.20)

Lembro-me da primeira vez que entrei num museu…frequentava a antiga segunda classe e fomos em
visita de estudo ao Museu Nacional de Arte Antiga.
A imagem do Presépio de Machado de Castro ficou guardada até hoje na minha memória, bem como
a imagem de quem guiava a visita, pela forma eloquente com que comunicava.
Foi um admirável começo… em mim, perdurou esta recordação… do que vi, do que mais gostei, das
histórias que ouvi contar à volta dos objectos observados.
Desta fruição de artefactos, captamos informações de carácter histórico e artístico, aprendendo
assim a perceber a relação dos objectos com a época que os “produziu”. Contribuindo para a causa
pública, o museu ensina a respeitar os testemunhos do passado valorizando objectos e enaltecendo
acontecimentos, ligados ao percurso das peças que guarda.
Assim, todo este património tem a função de nos surpreender, de nos relacionar com o passado,
apresentando soluções para situações, cujo poder criativo se encontra condicionado pelo gosto, pelos
materiais e pelas necessidades de uma época.
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“Rothenstein, que, en el año 1973 (citado en A.Wittlin,1970), apunta la
necessidad de definir los objectivos del museu y que afirma sus más importantes
funciones han de ser las de hacer que el hombre de la calle sea consciente de
su património y ayudarle a comprenderlo y utilizarlo para su enriquecimiento”
Mº Inmaculada Pastor Homs
Pedagogia museística, Nuevas perspectivas y tendências actuales (pág.29)

À escola cabe, entre outros, o papel de divulgar, perante os alunos, a instituição museu, não só porque
sabemos que nem todos têm, em família, vivências culturais que lhes facilitam o acesso a espaços
museológicos, como ainda certas matérias poderão ser complementadas com o auxílio de uma visita
guiada. Os departamentos educativos dos museus cientes da sua crescente importância têm vindo a
mostrar cada vez mais interesse pelo intercâmbio com as escolas, implementando e divulgando cada
vez mais actividades.
* Prof. de Desenho e de História da Cultura e das Artes; Esc. Sec. Monte de Caparica
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“ …los museus, de ser depositários pasivos de unos objectos que
eran todo lo que interesaba a sus custodiadores, pasaram a ser
entidades activas gestionadas por profissionales que trabajan com
el objectivo de interrelacionarlos com el mundo exterior para el beneficio
de la comunidad en general”.
Mº Inmaculada Pastor Homs
Pedagogia museística, Nuevas perspectivas y tendências actuales (pág.31)

Desta forma os departamentos de educação transformam-se em aliados das escolas na grande tarefa
de ensinar.
É com base nestes princípios que gostaria de salientar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido
pelo Museu Nacional de Arqueologia e pelos seus responsáveis da área da educação1. Para além das
inúmeras actividades que fazem parte do seu calendário anual, a disponibilidade para receber novas
propostas de intercâmbio com as escolas têm-se feito sentir através do trabalho que em conjunto
temos vindo a realizar.
Tendo como objectivos, não só a divulgação e sensibilização do património, levar os jovens ao museu,
serve também para mostrar qual a função especifica desempenhada por cada elemento que compõe
uma instituição do género. As aptidões académicas necessárias para se trabalhar num museu são
variadas e essa percepção pode ser explicada e percebida no interior dos espaços de exposições,
como também nos seus bastidores através da visita aos laboratórios ou às reservas.
Após reunião previamente agendada com os elementos do departamento de educação do museu, a
fim de se eleger um tema de exploração e as estratégias mais adequadas para o abordar, estipulam-se
prazos de realização e define-se um espaço para uma possível exposição.
A criatividade dos alunos é posta à prova através de desenhos desenvolvidos a partir da pesquisa
histórica e de imagens recolhidas durante este percurso.
Definem-se conteúdos, determinam-se estratégias e elegem-se materiais. Porque a concepção de um
objecto artístico é sempre uma oportunidade de enriquecimento cultural e ponto de partida para uma
nova aventura.
De todos os projectos até aqui elaborados com o museu, saliento o trabalho realizado pelas turmas de
11º e12º Anos, nas disciplinas de Desenho e História da Cultura e das Artes, cujo tema foi dedicado ao
fundador do museu, José Leite de Vasconcelos.
Tendo por base uma breve explicação na aula de História da Cultura e das Artes sobre a vida e obra
de José Leite de Vasconcelos, os alunos “partiram em pesquisa”. Além disso uma palestra cujo tema
“Correspondência de José Leite de Vasconcelos”2 foi uma preciosa ajuda para perceberem melhor as
características da personalidade desta figura da nossa cultura.
Como fontes de pesquisa, os alunos serviram-se da internet, da biblioteca da escola, da Biblioteca
Municipal e do Arquivo Histórico de Almada, para além de alguma documentação trazida pelos
professores para as aulas. As exigências de carácter artístico, basearam-se em procedimentos próprios
da linguagem visual, imposto pelos programas que seria necessário utilizar no objecto final, realizado
em suporte de papel A1. Utilizando vários materiais e técnicas, desde as grafites de várias densidades,
ao pastel seco, de óleo ou ecolines.
Dos elementos recolhidos, foi necessária uma criteriosa selecção, elegendo o que mais interessava,
dadas as características e preferências pessoais de cada aluno e a possível solução. Nesta fase do
trabalho, os alunos começam a ter em mente algumas ideias para resolver o que foi pedido.
1

Quero aqui agradecer ao Director do Museu Dr. Luís Raposo e a toda a equipa do Departamento de Educação.

2

Palestra dada pela Dra. Amélia Albuquerque, professora e investigadora.
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Começam a surgir alguns esboços… e por fim ideias mais definidas.
O espaço e o tempo viveu na memória através das impressões que captaram e das histórias que
ouviram contar.
Produziram testemunhos do que mais os impressionou, misto do que procuraram saber desses tempos
longínquos, confrontando com vivências da actualidade.
Os trabalhos executados foram expostos no Salão Nobre do museu, para serem apreciados por pais,
alunos, professores e público em geral, a partir da inauguração, de 18 de Maio, Dia Internacional dos
Museus.
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Rui Catalino, 12º Ano 2007/08
Suporte de papal fabriano A2
Grafites

Fábio Lima, 12º Ano, 2007/08
Suporte de papel fabriano A2
Colagens com papel, desenho a caneta de aparo, ecolines
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Davi Campos, 12º Ano, 2007/08
Suporte, papel fabriano A2
Canetas de feltro, tinta

		

Maria Costa, 12º Ano, 2007/08
Suporte, papel fabriano A2
Grafites, pastel seco, ecolines e lápis de cor

Em Ucanha, terra de José Leite de Vasconcelos, na torre medieval, o Museu Nacional de Arqueologia
fez uma exposição retrospectiva sobre a vida e obra do seu fundador e completou este evento expondo
os desenhos dos alunos no segundo piso da torre.
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Pintar a cidadania
Maria Flor Correia Gomes

Resumo

Apresento o resultado de uma investigação / acção realizada na minha actividade profissional de
professora de Educação Visual e Tecnológica na Escola EB2,3 de António Feijó em Ponte de Lima, que
se intitulou Pintar a Cidadania.
Escolhi para trabalhar com os meus alunos o tema Cidadania, por verificar que é um tema muito
debatido actualmente, através dos meios de comunicação, no meio político e nas escolas. Acreditei
que trabalhando este tema teoricamente nas aulas de Formação Cívica, poderia dar aos alunos, novos
conhecimentos e conceitos dos valores e direitos humanos, a fim de os preparar para a parte criativa de
pintura nas aulas de Educação Visual e Tecnológica (EVT). Os objectivos deste projecto foram de carácter
pedagógico, uma vez que todos eles foram trabalhados ao longo das aulas. Utilizei também a minha
experiência de pintora, para motivar os alunos e para eles se sentirem mais perto de uma realidade.
A metodologia que adoptei para a realização deste trabalho foi uma investigação acção. A investigação
– acção, foi desenvolvida com uma turma de 5º ano, com 22 alunos, crianças de 10 anos de idade, de
nível sócio económico e social médio. Tive a oportunidade para analisar, o trabalho e o envolvimento
das crianças ao longo do projecto. Observei como o conceito surgiu nas representações pictóricas das
crianças. A sensibilização para o tema, foi através de imagens e textos. Outras formas também foram
utilizadas, como leitura de jornais e revistas, pesquisa na internet, exercícios práticos e diálogos de
partilha de experiências em sala de aula. Seguiram-se exercícios de desenho, de valores humanos ao
estilo de cinco pintores contemporâneos e depois de seleccionado o preferido passou-se à pintura em
tela com tinta acrílica.
O resultado final, foi uma Exposição de 22 telas na Escola Superior de Educação de Viana do Castelo.
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Abstract

I present the result of an action research conducted in my occupation as a teacher of Visual and
Technological Education in School EB2, 3 António Feijó in Ponte de Lima, which was titled Painting
Citizenship. I chose to work with my students the theme of Citizenship, to see that is an issue much
debated today by the media, the political environment and schools. Believed that this issue theoretically
working for teaching Civics, could give students new knowledge and concepts of values and human
rights in order to prepare them for the creative part of painting classes in Visual and Technological
Education (EVT). The objectives of this project were educational in nature, since they were all worked
during the lessons. Also used my experience as a painter, to motivate students and for them to feel closer
to a reality. The methodology I adopted for this work was an investigation action. Research - Action,
was developed with a group of 5th year with 22 students, children 10 years of age, socio economic and
social medium. I had the opportunity to review the work and the involvement of children throughout the
project. I watched how the concept originated in pictorial representations of the children. Awareness of
the issue was through images and text. Other forms were also used, such as reading newspapers and
magazines, internet research, practical exercises and dialogues to share experiences in the classroom.
There followed years of design, human values to the style of five contemporary painters and after
selecting the favorite went to the paint on canvas with acrylic paint. The end result was an exhibition of
22 paintings in the School of Education of Viana do Castelo.
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Palavras chave: Cidadania, Interdisciplinaridade, Pintura e Valores Humanos.
Este relatório apresenta a descrição do projecto “Pintar a Cidadania”, que foi realizado na Escola EB2,3
de António Feijó, Ponte de Lima, com uma turma do 5º ano, nas aulas de Formação Cívica, Área de
Projecto, Educação Visual e Tecnológica e foi apresentado numa exposição na Escola Superior de
Educação de Viana do Castelo, no dia 22 de Janeiro de 2010.
Escolhi para trabalhar com os meus alunos o tema Cidadania, por verificar que é um tema muito
falado na sociedade, através dos meios de comunicação, no meio político, nas escolas, etc… mas
nem sempre os alunos percebem o que é exactamente este tema e o que nele está inerente. Senti
que trabalhando este tema teoricamente nas aulas de Formação Cívica, poderia dar aos alunos, novos
conhecimentos e conceitos dos valores e direitos humanos, a fim de os preparar para a parte criativa
de pintura nas aulas de Educação Visual e Tecnológica. Nas aulas de Área de Projecto, foi feita a ponte
entre Formação Cívica e EVT, trabalhando os valores humanos através da música visto que o Professor
de Educação Musical foi o meu par pedagógico e aceitou o desafio de trabalhar o tema com a turma.
A grande motivação que encontrei, foi o entusiasmo dos Encarregados de Educação, quando no início
do ano lectivo lhes apresentei o projecto e que aderiram e confiaram de imediato. A partir daí, todos os
alunos se empenharam muito e foi uma experiência muito gratificante. O projecto foi na mesma altura
apresentado ao Conselho de turma e este também aderiu ao projecto, tendo todos os professores
participado na pintura de uma tela, assim como três professoras de Conselho de turma se voluntariaram
a organizar uma visita solidária ao lar de idosos na época de Natal, levando gorros cachecóis e luvas
para oferecer aos idosos.

Descrição detalhada do Projecto
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Objectivos:
- Sensibilizar alunos, Encarregados de Educação e professores do Conselho de Turma, para
trabalhar em conjunto no projecto;
- Motivar os alunos para a investigação e pesquisa sobre os direitos humanos e valores humanos;
- Fazer os alunos sentir, o que representam os valores, através de histórias de vida e exemplos das
suas vivencias diárias;
- Motivar os alunos para a investigação e pesquisa de cinco artistas contemporâneos;

Envolvimento pessoal e artístico
“Arte é a forma de transcendência do ser humano na terra, é por aí que se consegue a sublimação de
cada um de nós e se atinge o máximo da expressão de cada um de nós”. ( Lúcio,L.2008). Esta frase de
Laborinho Lúcio foi referida na apresentação do seu livro, Educação Arte e Cidadania em Paredes no
mês de Maio de 2008.
Concordando e considerando eu, que as Artes Visuais, são um meio de excelência, para o desenvolvimento
integral do ser humano, usei a arte neste projecto para levar os alunos a melhor interiorizarem os
conceitos de Cidadania e valores humanos.
Para o desenvolvimento desta Unidade Didáctica com os alunos, e com a sugestão dos meus professores,
resolvi usar a minha experiência pessoal artística de pintura, assim como os meus trabalhos, além de
lhes apresentar outros pintores contemporâneos, sendo eles: Picasso, Miró, José de Guimarães e
Paula Rego.
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Foram escolhidos estes artistas porque me pareceram os mais adequados para atingir os meus
objectivos. Picasso escolhi-o por ser, um nome muito conhecido e pela variedade da sua obra, mas
especialmente pela figuração cubista muito apreciada pelas crianças. A escolha de Miró teve a ver com
a linguagem poética das formas e cores de um onírico quase infantil que é também muito apreciado
nesta faixa etária. Quanto à escolha de José de Guimarães, foi por ser um pintor português, que ainda é
vivo, que usa as figuras esquemáticas carregadas de simbologia e leva as crianças a imaginar. A escolha
de Paula Rego foi também por ser portuguesa e ainda viva. A sua pintura narrativa realista, aborda
histórias pessoais e da literatura infantil, que é sempre um mote para os alunos se entusiasmarem,
assim como as suas imagens monstruosas, gordas, com corpos de animais que os levam a usar o seu
imaginário, desenvolvendo também a sua criatividade.
Considerei estas escolhas as mais indicadas, pois pela sua diversidade de estilos, poderiam contribuir
para o aumento do reportório gráfico, plástico, criativo e histórico (história da arte) dos meus alunos.
Cada artista foi apresentado aos alunos, através de Power Points, devidamente preparados, com a
biografia e obra de cada artista. Foi para os alunos, uma surpresa muito grande, quando lhes apresentei
o meu trabalho pessoal, nos mesmos moldes dos outros artistas e também um grande entusiasmo
porque sentiram que estavam perto de uma pintora e o trabalho não seria assim tão difícil pois teriam
o meu apoio.
Além de serem apresentados aos alunos os artistas (pintores), foram trabalhados com eles muitos
conceitos de valores humanos como: Solidariedade, Paz, Liberdade, Amizade, Amor, Tolerância, União
entre os povos etc… levando os alunos a ilustrar esses valores ao estilo dos artistas. Seguindo os
seguintes passos:
- Distinguir as obras e os estilos dos artistas;
- Desenhar ao estilo de cada artista os valores da Solidariedade, Paz, Liberdade, Amizade, 		
Amor, Tolerância; União entre os povos, etc…
- Seleccionar o desenho que caracterizar melhor o artista e o valor;
- Escrever o que representa a sua imagem e o que sentiu ao desenhar;
- Reproduzir o desenho seleccionado para uma tela;
- Pintar a tela com tinta acrílica, seguindo as instruções dadas pelos professores;
- Cantar em público uma canção sobre Amizade intitulada “Amigos para sempre”
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Envolvência pedagógica em contexto escolar
Este projecto teve uma grande envolvência pedagogia, uma vez que envolveu alunos, Encarregados de
Educação e os professores do Conselho de Turma. Os Encarregados de Educação foram muito presentes
ao longo de todo o processo de trabalho, manifestaram sempre curiosidade em saber resultados e em
ajudar no que estivesse ao alcance deles, que neste caso foi mais a ajuda monetária para adquirir os
materiais de pintura. Os professores do Conselho de turma, envolveram-se no projecto, colaborando
na pintura de uma tela, onde foram desenhadas figuras criadas pelos alunos ao estilo de cada artista.
Ou seja, a tela dos professores teve trabalho também dos alunos. O professor de Educação Musical,
nas aulas de Área de Projecto ensaiou a canção ”Amigos para sempre” à turma, para apresentar na
inauguração da exposição. As professoras de Língua Portuguesa, Inglês e História e Geografia de
Portugal, organizaram uma visita a um lar de idosos, na época de Natal, para os alunos lhes oferecerem
uma canção de Natal em Inglês, cachecóis, luvas e gorros. (figs.1, 2, 3 e 4)
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Calendarização das várias fases
Este projecto iniciou no mês de Outubro de 2009, depois de ter sido apresentado ao Director da Escola
EB2,3 de António Feijó, de Ponte de Lima, aos Encarregados de Educação e Conselho de Turma.
Abriu nas aulas de Formação Cívica e Área de Projecto e a partir de Dezembro em Educação Visual e
Tecnológica, tendo concluído em 20 de Janeiro de 2010 e tornado público em 22 de Janeiro de 2010
às 18h.
Nos meses de Outubro e Novembro, foram apresentados e trabalhados em texto e em desenho os
conceitos de Cidadania, Direitos Humanos, valores humanos.
No mês de Dezembro, seleccionou-se e passou-se o desenho para a tela, aprenderam-se técnicas de
pintura em acrílico, iniciou-se a pintura da tela em acrílico. Visitou-se o lar de idosos.
No mês de Janeiro, concluiu-se a pintura da tela, montou-se a Exposição na ESEVC no dia 22 de
Janeiro de 2010 e inaugurou-se a mesma às 18h., cantando a canção “Amigos para sempre”.

Produção
Exposição de pintura “Pintar a Cidadania”, na ESEVC, no dia 22 de Janeiro de 2010, às 18horas.
Esta exposição foi composta por 22 telas pintadas pelos alunos da turma e cada tela era acompanhada
por um cartão onde estava escrita a explicação da pintura pelo autor. Estava exposta também uma
tela, pintada pelos professores do Conselho de Turma, assim como um painel explicativo da exposição
criado por mim.
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Quadros pintados pelos alunos e explicação dos mesmos
Harmonia
Ana Sofia pinta ao estilo de Flor Gomes
“O meu desenho representa a Harmonia. Tem um pau,
passarinhos, notas musicais, flores e um céu azul e
o vento a soprar. Os passarinhos estão a piar e as
notas musicais significam a música que sai do canto
dos passarinhos. As flores estão a abanar por causa
do vento mas também estão a dançar ao som do pio
dos pássaros. A artista que eu escolhi é Flor Gomes.
A artista Flor Gomes é minha professora, que se
apresentou no dia 2 de Dezembro como uma grande
pintora. Escolhi-a porque o seu estilo era muito bonito.
Tinha alguns riscos e sarrabiscos, mas quase todos
os desenhos tinham imensas cores da natureza. Eu
adorei pintar ao estilo de Flor Gomes e espero ser tão
boa pintora como ela.” (Ana Sofia)
Bruna pinta ao estilo de Flor Gomes
“Neste desenho que eu fiz tentei representar a
Harmonia entre a música e os seres vivos como as
plantas e os pássaros. Usei a natureza, porque a artista
Flor Gomes, tem muitos quadros com a natureza
representada. Usei cores vivas para dar mais cor ao
desenho que vou representar na tela. Neste desenho
está representada uma árvore e três pássaros. Gostei
muito do estilo da minha professora/artista Flor gomes.
Espero que no dia 22 de Janeiro, consiga apresentar
uma obra magnífica.” (Bruna)
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Amor

Catarina pinta ao estilo de Paula Rego
“Escolhi este desenho porque Paula Rego
desenha tudo às curvas e os desenhos dela
são cheios de rugas, com as caras más
e com as caras muito feias. Eu gostei de
desenhar ao estilo de Paula Rego.” (Catarina)
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Amizade
Gonçalo pinta ao estilo de Picasso
“eu neste desenho simbolizei a amizade com dois
amigos a jogarem à bola sem haver pegas por causa
das faltas. Eu desenhei ao estilo de um pintor espanhol
que é muito famoso e o seu nome é Pablo Picasso. Os
estilos de Picasso eram muitos, mas o que o marcou
mais foi o cubismo e eu escolhi também o cubismo
para pintar.” (Gonçalo)

Inês Fernandes pinta ao estilo de Joan Miró

Alegria

“Este desenho representa o valor da obediência. Está
nele representado um bicho bastante esquisito, esse
é o pai. Tem orelhas compridas, apenas um olho e a
língua de fora. O seu olho é cor de rosa, a sua língua
e os seus lábios são verdes e as suas orelhas são cor
de rosa claras e azuis escuras. Tem um braço que
se solta perto da orelha, é verde e em um bico azul
na vertical. Tem outro braço verde que também tem
um bico azul mas está a sair do corpo. O seu corpo
é de cor amarela. Ele tem as orelhas levantadas e
isso significa que está a chamar o filho. Por baixo do
braço que sai do corpo está um pequeno carrinho de
bebé amarelo e um pouco largo. Tem duas rodas e
uma fita. Tentei desenhar ao estilo de Miró que é um
artista muito conhecido, tem um estilo próprio e muito
engraçado. Gosto do estilo de Miró.” (Inês Fernandes)
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Inês Rocha pinta ao estilo de Joan Miró
“Escolhi este tema e este artista porque a forma desenhar
é muito engraçada e também muito interessante. Ele é um
pintor espanhol e era amigo de Picasso. O tema que eu
escolhi foi a alegria e sabem porquê? Porque as imagens
desenhadas têm linhas rectas, curvas, onduladas e
outras mais, mas também tem corações, foi isso que eu
desenhei. Eu quero representar duas pessoas alegres
a dançar. Essas duas pessoas têm duas pernas, dois
braços, um olho preto e outro cor de rosa com uma pinta
preta, uma boca cor de rosa, duas mãos com três dedos,
dois pés cor de rosa, o corpo em forma de coração
vermelho e um fundo azul do céu.” (Inês Rocha)

# 53

Calma
Joana pinta ao estilo de Flor Gomes
“Eu no meu desenho representei uma flor calma. No
jardim onde ela está situada o fundo é verde escuro.
Eu escolhi este desenho porque era o mais bonito que
eu tinha desenhado entre todos os artistas e também
porque era o estilo de Flor Gomes. Eu neste desenho
representei a calma e eu quis inspirar-me e dizer que
a flor estava com alma no jardim. A artista Flor gomes
tem actualmente 42 anos. Eu estou muito contente
por ter feito este trabalho.” (Joana)

Jean Louis pinta ao estilo de Flor Gomes
“E no meu desenho desenhei um peixe cor de laranja,
algas verdes, duas estrelas do mar, um ouriço preto
do mar e areia com pedrinhas no fundo. No meu
desenho o peixe está a nadar com calma no fundo do
mar onde está com os seus amigos. Neste desenho
representei o tema da calma. Baseei-me na natureza
porque o pintor que eu escolhi baseava-se muito na
natureza. O pintor que eu trabalhei chama-se Maria
Flor Correia Gomes que tem actualmente 42 anos de
vida e já começou a expor as suas obras desde o ano
de 2000. O título do meu quadro é: O fundo do mar é
calmo.” (Jean Louis)
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União entre os povos
João Miguel pinta ao estilo de Picasso
“ No meu desenho representei o valor da união entre
os povos. Para tal desenhei um pessoa metade
branca e metade castanha e também umas formas
que caracterizam o cubismo. O seu significado é
que existem pessoas diferentes por fora mas iguais
por dentro. Escolhi-o porque achei que era o mais
interessante daqueles todos que eu desenhei.”
(João Miguel)
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Amor
Jorge pinta ao estilo de Joan Miró
“Esta seta espetada no coração representa o amor.
Eu escolhi este desenho porque Joan Miró desenha
assim mais para o desenho animado.” (Jorge)

Solidariedade
Lara pinta ao estilo de Picasso
“Este desenho representa a solidariedade, a figura
mostra como devemos ser para as pessoas e
principalmente para os idosos. No desenho está uma
senhora idosa, já com a bengala na mão com uma
menina jovem a ajudá-la a andar. Este desenho está ao
estio de Picasso, é um pintor famoso, espanhol e uma
das fases dele é o cubismo, o que eu fiz. Escolhi este
desenho porque representa a solidariedade. A imagem
situa-se num grande jardim, apenas com relva e céu,
ele é assim porque a única coisa que queria mostrar
é a solidariedade. A cabeça da senhora idosa tem a
forma de um quadrilátero e os seus olhos também.
O cabelo da jovem tem um penteado esquisito e a
camisola dela tem um trovão, significa que devemos
ser solidários e ajudar os outros. As pernas da idosa
dizem logo que ela estava muito mal. O cabelo dela
é aos quadrados. As camisolas delas têm folhos e os
narizes são apenas linhas ligadas” (Lara)
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Paz

Mara pinta ao estilo de Paula Rego
“Ao fazer os desenhos, o artista que menos gostei
de ilustrar foi Paula Rego. Tendo em conta isso, não
sei como escolhi um desenho que fiz ao estilo dela.
Escolhi algo que fosse bonito, mas não muito difícil
de pintar na tela. A Paz foi o tema que eu escolhi,
desenhei um anjo gordo pintado com cores claras e
escuras. Paula Rego, ao desenhar, faz muitas linhas e
pormenores. Usa cores escuras.” (Mara)
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Fraternidade
Mariana pinta ao estilo de José de Guimarães
“Eu seleccionei o trabalho de José de Guimarães,
porque achei o mais interessante. Outro motivo foi que
era um pintor português. Também porque a pintura de
José de Guimarães mostra que os membros são muito
importantes. Na fraternidade desenhei duas mãos de
diferentes meninos na cor.” (Mariana)

Solidariedade
Miguel pinta ao estilo de Picasso
“Escolhi este desenho porque me inspirei muito
no estilo de Picasso. É um abraço que significa a
solidariedade. É também engraçado porque foi o
primeiro desenho que fiz entre todos os pintores
portugueses e espanhóis e foi o que para mim
ficou melhor entre os outros dezanove que tinha
feito. Picasso era um pintor espanhol e o criador do
cubismo. Eu não sei como consegui desenhar uma
obra destas, parece mesmo que foi ele que fez!, Estou
muito contente. A minha professora que também era
desses cinco pintores dizia que estava muito original.
Adorei fazer este trabalho e ficou excelente.” (Miguel)
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União
Nuno pinta ao estilo de José de Guimarães
“Este desenho representa a união ao estilo de José de
Guimarães. Eu escolhi este tema, porque a união faz
a força e deve haver união no mundo. Nós devemos
estar unidos sempre porque se não estivermos, quem
nos quer fazer mal consegue.” (Nuno)
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Paz
Paulo pinta ao estilo de Paula Rego
“As asas da raposa representam a paz, porque a
raposa na terra poderia ter sido santa. As bolas
pretas são a chuva. O azul é o céu limpo. A nuvem é a
casa dela. Este desenho está feito ao estilo de Paula
Rego. O estilo dela é fazer as pessoas um bocado
assustadoras e circulares. Este desenho representa a
paz” (Paulo)

Amor
Pedro pinta ao estilo de Joan Miró
“O meu desenho é muito bonito, representa o amor
e o artista que escolhi foi Joan Miró. Joan Miró é
um pintor espanhol e inteligente. Eu fiz um desenho
representando o estilo dele. O desenho tem duas
setas, uma no lado direito e outra à esquerda e um
coração vermelho. Miró fazia muitos quadros grandes
e pequenos e pintava muito bem. Também fazia
muitos riscos.” (Pedro)

Respeito
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Raquel, pinta ao estilo de Joan Miró
“Este desenho representa o respeito em palco. Mais
propriamente o respeito para com os actores e actrizes.
Também mostra que os actores se devem respeitar.
A sensação que eu quis transmitir é que a imagem
representa um bailado com figuras muito opostas
ligadas entre si. Por exemplo, o sol junto com uma
estrela. As fitas entrelaçadas em forma de um coração
simboliza o respeito entre os actores presentes na peça.
O pássaro e o coração foram colocados no desenho
para contrastar com o trovão e a cobra. O fundo colorido
serve para representar mais o artista que desenhei que
se chama Joan Miró. Fi-lo porque ele usa muitas cores.
Os bonecos foram inspirados no quadro “a bailarina” do
artista Joan Miró que me serviu de inspiraçõ para fazer
todo este desenho.” (Raquel)
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Ricardo
(aluno portador de paralisia cerebral)

Respeito
Rita pinta ao estilo de José de Guimarães
“O meu desenho é ao estilo de José de Guimarães
e representa a união. Escolhi este desenho porque
não o achei muito complicado de desenhar e também
porque apesar de gostar do artista, gostei muito do
meu desenho, achei que estava interessante. Gostei
também do pormenor de nas suas obras colocar
um número. Agora vou explicar o que significa cada
elemento da pintura: as mãos dadas quer dizer que
estas pessoas estão unidas e que enfrentam o que for
necessário para continuarem unidas, tudo o resto era
apenas decoração e os números dois é porque o José
de Guimarães usa números.” (Rita)
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Alegria
Tiago Duarte pinta ao estilo de Joan Miró
“O meu desenho é do estilo de Joan Miró que é um
pintor espanhol que tem muita inspiração nos seus
trabalhos. O meu desenho é sobre o valor da alegria
que é um valor importante porque é como se fosse a
amizade., porque se as pessoas estão alegres são mais
amigas. O meu desenho é numa praia muito quente
com um mar forte, com ondas altas e três pessoas
alegres a dançar ao ritmo das ondas. Eu estive muito
empenhado neste trabalho e gostei muito de fazer
este desenho.” (Tiago Duarte)
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Amor
Tiago Manuel pinta ao estilo de Paula Rego
“O meu desenho é o cupido que representa o amor.
Eu desenhei ao estilo de Paula Rego. Inspirei-me
nas pessoas gordas apesar de não ter conseguido
representar isso muito bem. Desenhei um boné,
uns óculos e uns dentes para dar mais piada ao
trabalho. O cupido representa o amor juntamente
com os corações. O arco e a flecha representam
quando o cupido lança o amor. As cuecas e a faixa
são acessórios habituais do cupido. Acho que ficou
engraçado.” (Tiago Manuel)

Tela pintada pelos professores com
desenhos dos alunos:

Painel de Apresentação da Exposição
pela professora Flor Gomes:
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Pós-produção
Na inauguração da Exposição estiveram presentes todos os alunos do 5º1 e todos os
Encarregados de Educação, professores do Conselho de Turma do 5º1, assim como
convidados. Seguem-se fotografias representativas do evento:
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Momentos da recepção aos convidados:

Actuação do 5º1, com a canção “Amigos para sempre”
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Avaliação de alguns alunos sobre o projecto:
“Senti uma paixão, uma coisa a bater dentro do coração, é uma coisa que muitos não sentem, e que
liberta o espírito do medo e entra o espírito da imaginação. Isto é o que eu sinto!”
Nuno Sequeiros
“Aprendi como se é um bom cidadão e o que é a cidadania, também conheci vários artistas pintores
que achei muito interessantes. Senti uma responsabilidade não só porque era o meu primeiro trabalho
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ao estilo de um pintor tão famoso, mas também alegria porque eu vi que consegui fazer.”
Raquel Lemos
“Aprendi a ser uma boa cidadã, a respeitar os meus colegas, e os dez mandamentos das
relações humanas. Senti-me uma verdadeira pintora”.
Mariana
“Quando desenhei ao estilo de Picasso, senti muita imaginação dentro de mim, inspirou-me
muito. Aprendi o que é a cidadania”.
Sofia Vieira
“Aprendi de tudo um pouco, aprendi o que é a cidadania, que todos devemos saber viver em
comunidade, ajudar as pessoas que mais necessitam, não magoar ninguém.”
Miguel Cerqueira
“ Aprendi a ser uma boa cidadã, a respeitar todos, ser amiga de todos, a compreender a
opinião dos outros, a ajudar quem mais precisa, a ser solidária, a saber que temos direitos e deveres,
saber estar com todos e saber partilhar. Quando desenhei e pintei ao estilo dos artistas, tive uma
sensação de leveza, também me senti um pouco mais crescida, mais pura, senti-me mais pessoa.
Quando desenhava parecia que me tornei num ser imaginário inventado pela minha cabeça que
nunca foi visto e a coisa mais importante, é que me senti feliz como nunca”.
Inês Fernandes
“ Quando de desenhei e pintei ao estilo dos artistas, senti que estava a aprender mais sobre
arte, que estava a transformar-me numa pintora, que era diferente, até melhor do que alguns pintores
e que estava a passar um bom momento acompanhada pela beleza das gravuras”.
Mara Castro
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“Senti que um dia posso vir a ser pintora e a fazer quadros bonitos e cheios de arte”.
Lara Castanheira
“Senti uma veia criativa a surgir dentro de mim”.
João Miguel
“ Aprendi a ser um bom cidadão, a ser responsável perante nós e perante os outros e a ter
consciência de deveres”.
Gonçalo

Opiniões de alguns alunos sobre a Exposição
O dia em que me senti pintora

“No dia da exposição da escola (22/1/2010) desde que acordei até à hora da exposição não parei de
pensar em como tudo seria e se correria bem. Claro que nas aulas não podia passar o tempo todo a
pensar nisso pois senão ficava tudo uma salgalhada. Como ando na dança, no desporto escolar, o
mesmo teve de acontecer porque se assim não fosse trocava os passos todos e caía de rabo no chão.
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Durante a tarde estive a brincar com alguns amigos em minha casa. No final do lanche quis logo vestirme
para depois a minha mãe me fazer um penteado. A ocasião assim o pedia! Afinal era dia de
festa! Quando cheguei à exposição alguns dos meus colegas já lá estavam.		
A primeira coisa
que fiz foi apresentar aos meus pais a minha belíssima obra de arte. Fiquei muito feliz quando eles me
disseram que estava muito bonita.
Depois vimos as outras telas, todas elas muito bonitas.
A actuação do grupo «Zés Pumbas e Cabeçudos» divertiu toda a gente, seguiu-se a nossa canção.
No final recebemos uma surpresa da professora! Senti-me orgulhosa e percebi que todo o trabalho que
tive valeu a pena! Este foi o dia em que me senti pintora!”
(Raquel)

“Quando cheguei à exposição, mostrei aos meus pais o meu quadro. Fiquei um pouco nervosa à
espera das suas opiniões, coisa que não valia a pena, porque eles adoraram.
Primeiro houve a actuação dos Zés Pumbas e Cabeçudos. Havia muito barulho, com os bombos a
tocar, os quais eram feitos de latas e garrafões (reciclaram o material).
Mais tarde, nós cantámos a canção “Amigos para sempre”. Estávamos afinadinhos, e no final, todos
bateram palmas. Todos entraram em grande euforia!
Fiquei contente por saber que gostaram de nos ouvir cantar.
No final foram os agradecimentos, por parte da professora Flor, e a exposição acabou.
Foi interessante e divertido trabalhar para este acontecimento.”
(Mara)

“Sexta-feira, dia 22 de Janeiro de 2010, a nossa turma do 5º1 da Escola EB 2,3 de António Feijó de
Ponte de Lima, foi a Viana do Castelo. É que há uns tempos, andamos a pintar nas aulas de EVT, os
nossos próprios quadros.
No dia da exposição, estávamos todos contentes. Os nossos quadros iriam estar, pela primeira vez em
exposição numa escola de Viana do Castelo. Os pais também foram convidados! Alguns deles, tiravam
fotografias e olhavam surpreendidos, para os quadros da turma lá expostos. Maior parte dos alunos
olhavam para os seus quadros, e aperceberam-se que aquele trabalho todo tinha valido a pena.
Outros alunos de outra escola, tocaram bombos. Na verdade, eram objectos reciclados e as baquetas
eram paus com bolas de ténis na ponta. Depois, cantamos a música Amigos para Sempre que
aprendemos na aula de Área de Projecto, e os bombos encerraram a exposição.
Eu adorei este momento, e espero que mais outro se aproxime.”
(Ana Sofia) 						
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Conclusão
Considero que este projecto, devido ao envolvimento de tantos intervenientes foi pluridisciplinar, foram
trabalhados com os alunos vários conceitos de várias disciplinas e interdisciplinar, porque se conseguiu
trabalhar os mesmos conteúdos em várias disciplinas, havendo sempre diálogos e comunicação entre
professores, o que fez com que se fizessem acertos de interesses comuns, resultando muito bem.
Inicialmente tive algum receio de o implementar, visto que era uma turma nova que recebi, não conhecendo
nem alunos nem Encarregados de Educação. Por outro lado, tive receio de que os alunos de 10 anos,
sem nunca terem tido Educação Visual e Tecnológica poderiam não ser capazes de corresponder aos
objectivos por mim definidos e tive também receio de não ser apoiada pelo Conselho de Turma. Desde
o início, todos os intervenientes se disponibilizaram para colaborar com muito entusiasmo e isso deume força e coragem para levar o projecto até ao fim como estava programado de início.
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Os alunos do 5º1 sentiram-se felizes com o projecto realizado e sentem-se orgulhosos dizendo que
sabem ser “bons cidadãos”.
Esta colecção de quadros, a pedido dos pais dos alunos e Director da Escola EB2,3 de António Feijó,
vão ser expostos durante o mês de Abril de 2010, na Biblioteca Municipal de Ponte de Lima, a fim de
ser visitada por todas as Escolas do Concelho de Ponte de Lima. No mês de Junho do mesmo ano, a
exposição estará na Biblioteca Municipal de Valença, nas comemorações do Dia Mundial da Criança.
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O Ensino de Artes em Escolas Públicas de Petrolina- PE :
reflexões sobre experiências no Núcleo Temático de Políticas
Públicas e Educação da UNIVASF
Flávia Maria de Brito Pedrosa Vasconcelos *
RESUMO
O presente trabalho trata-se do relato de experiências vividas no Núcleo Temático em Políticas Públicas
e Educação, ofertado na Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF. Sob minha
orientação, discentes de graduação dos cursos de Psicologia e Administração participaram ativamente
de atividades que propunham o pensar o ensino de Artes em algumas escolas públicas de Petrolina
- PE. Pretendemos relatar as experiências e autores estudados durante os caminhos da pesquisa.
Para tanto, foram utilizados como procedimentos metodológicos entrevistas e estudo bibliográfico,
compreendendo assim, as contribuições de autores como Ana Mae Barbosa, Aldo Victorio Filho, Rosa
Maria B. Fischer, Fernando Hernandez, entre outros.

Palavras-chave: Ensino de Artes, Interdisciplinariedade, Pesquisa sobre Artes.

Processos e entendimentos nos caminhos da pesquisa
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Esta pesquisa se iniciou mediada pelo espaço de estudo que o Núcleo Temático Multidisciplinar NT, que “é uma atividade que visa o estudo, a pesquisa e a aplicação de conhecimentos integrados,
voltados para o encaminhamento e a solução de questões socioeconômicas, ambientais, culturais,
científicas e/ou tecnológicas”1, propicia, na busca pela construção de conhecimentos com os discentes
sobre o ensino de artes.
No diretório do NT, optou-se pelo Núcleo Temático Políticas Públicas e Educação – NUTEPP2, que
tem como base a intervenção nas escolas públicas aliando a pesquisa realizada na universidade com
a realidade escolar. Criou-se dessa maneira um Grupo de Trabalho - GT denominado Ensino de Artes
Visuais no NUTEPP, que durante os meses de agosto a dezembro de 2009, exerceu atividades no
intuito de realizar um breve diagnóstico sobre a situação do ensino de artes visuais em algumas escolas
de Petrolina – PE.
A partir de debates no grupo, foi possível que cada discente expusesse sua experiência com a disciplina
arte durante sua passagem pela escola formal, no ensino fundamental e médio.
Houveram vários relatos em formato de narrativa, tecendo o discurso de que para grande maioria, o
aprendizado em arte foi pautado na fórmula modernista que ora privilegiava metodologicamente o
1		
UNIVASF. Normas Gerais de Funcionamento do Ensino de Graduação. p. 07. 2004.
2		
Os discentes participantes são alunos de diversas graduações da universidade, que durante a matrícula no
núcleo temático, optam por um grupo de trabalho específico que é ofertado por um docente. No NUTEPP em 2009, sete discentes
se inscreveram no GT Ensino de Artes Visuais, todas do sexo feminino, dentre elas, duas alunas do Curso de Administração e o
restante do Curso de Psicologia.
* Professora efetiva da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, responsável pela área Teoria do
Ensino de Artes, lotada no Colegiado de Artes Visuais. Email: flapedrosa@gmail.com.
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padrão tecnicista, ora enfocava na livre-expressão descaracterizada.
No primeiro caso, observou-se relatos em que as aulas serviam como base para cópia de desenhos e
pinturas, assim como uso de técnicas e ênfase na manipulação adequadas de ferramentas, tais como o
compasso, o transferidor, a régua, o que recorda a visão do desenho geométrico na educação artística
brasileira.
No segundo caso, algumas discentes discutiram sobre as atividades nas aulas de arte ligadas às
datas comemorativas, numa metodologia do ensino de arte que privilegia a arte como acessório para
a criação de artefatos com a finalidade ilustrativa de uma data no calendário escolar, construindo a
narrativa da arte como atividade e revelando o descaso com a produção e criação artística ao vinculálas a uma utilidade sem reflexão ou contextualização.
Refleti com os alunos sobre a noção de a aula de artes como “passatempo”, quando o professor não
planejava suas aulas, ou “saída” para a pretensa ligação “interdisciplinar” com outras disciplinas, o que
acarretava no uso da disciplina arte como auxiliar no entendimento de um conteúdo em português, por
exemplo, aumentando assim a desvalorização da disciplina arte no currículo escolar.Das discussões do
grupo, surgiram interrogações sobre como estaria o ensino de artes nas escolas públicas de Petrolina no
atual momento. Tais interrogações foram transformadas em um questionário, contendo nove questões
dirigidas aos professores que lecionam a disciplina de artes em escolas públicas das duas cidades,
sendo nove escolas públicas de educação básica e doze professores de artes entrevistados.
As questões versavam sobre a formação do professor, sua visão sobre o que significava arte, quais
os materiais e métodos pedagógicos eram utilizados nas aulas de arte e quais as perspectivas que os
professores viam para seu o futuro, ministrando a disciplina.
Escolhemos escolas por critério de qualidade na educação, escolas cuja secretaria de educação do
estado de Pernambuco e do município de Petrolina indicavam em suas pesquisas anuais, como modelo.
Utilizamos como referência o censo do Índice da Educação Básica No Brasil– IDEB, de 2008.Dessa
forma, o objetivo norteador do grupo foi construir um primeiro diagnóstico de como estava o ensino
de artes nas escolas, através das seguintes questões: o conceito que o professor tinha de arte, suas
práticas pedagógicas em Artes, sua formação técnico-educacional, sua identificação com a disciplina,
se por acaso seriam necessárias formações e em quais áreas do ensino de artes.
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Além disso, pode-se constatar que ocorreu na culminância da pesquisa com a apresentação dos
resultados e discussão, uma oficina para os professores, com o tema Ferramentas e Possibilidades
Didáticas para o ensino de Artes Visuais, tendo como subtemas: As Metodologias, Técnicas e Materiais
e Uso das Mídias Contemporâneas no Ensino de Arte. Nesta oficina, observou-se a busca por uma
compreensão maior do que se constitui e como desenvolver a o ensino de artes e o interesse pelas
múltiplas formas de abordar as mídias contemporâneas no arte/educar, por parte dos discentes e dos
professores participantes.

Reflexões sobre os dados coletados nas entrevistas

Buscou-se realizar uma relação entre o que foi lido e discutido no Núcleo Temático durante os encontros
entre docente e discentes, com os dados encontrados a partir da aplicação dos questionários,
observações e conversas informais com os professores.
Durante a ida a campo, com o objetivo de aplicar o questionário e, conseqüentemente, levantar
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dados sobre a realidade do ensino de artes nas escolas públicas, o primeiro desafio encontrado pelos
discentes foi vencer a resistência de alguns professores em respondê-lo.
Um olhar mais atento ao fenômeno, permitiu entender que tal resistência se dava, principalmente, entre
os professores que lecionavam a disciplina de artes como complemento da sua carga horária e que
não possuíam formação específica na área. Ficava implícito um receio de serem “avaliados” ou algo
parecido. Ao mesmo tempo, encontrou-se professores com formação na área, mas que inicialmente
não queriam responder ao questionário por questões de gerência.
Argumentaram que na hora de desempenhar atividades mais específicas, mais elaboradas e que exigiam
maior conhecimento em artes – por exemplo, responder questionários como o que lhes foi aplicado eram chamados a participar, todavia não eram convocados para participarem de formações, que as
vagas nesses cursos eram ocupadas, muitas vezes, pelos gestores das escolas e que os mesmos não
se preocupavam em compartilhar o conhecimento advindo de tais formações.
Alguns professores não devolveram o questionário, porém, através de seus relatos deram uma ideia
das muitas variáveis que estão atuando no ensino de artes nas escolas públicas das duas cidades, uma
delas é a ingerência na organização de cursos de formação para os professores.
Quanto aos resultados encontrados nessa passagem rápida pelo campo (vide Fig. 1. abaixo), que
trouxe informações úteis para nosso entendimento da área do ensino de artes nas escolas de Petrolina,
compreende-se que existem questões muito mais amplas e complexas a serem tratadas nesse sentido
e que o professor se torna mais uma “vítima” da falta de cuidado com a educação pública em nosso
país.
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Fig.1. Tabela com dados apontados na entrevista
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Acrescenta-se que foi relatado pelos professores a falta de disposição de um espaço específico
para aula de arte e, a julgar pelos materiais que utilizam, são aulas muito pautadas na elaboração de
artesanato. Apenas dois deles mencionaram o uso de imagens, músicas e poemas, outras formas de
artes durante suas aulas. Quando interrogados sobre o que esperavam de uma formação em Artes, os
professores mostraram um discurso muito voltado para o saber fazer, ou seja, esperam cursos que os
preparem para tornar sua prática mais “atrativa” para seus alunos, ou seja as velhas “receitas de bolo”
nas aulas de artes.
Todos mostraram uma concepção de arte bem longe daquela que SAMPAIO (2009) aponta que é a
de Arte como “área de conhecimento e, como tal, tem conteúdos específicos que são trabalhados
(ensinados e aprendidos) pelo arte-educador junto com seus alunos” e sim uma visão romântica da arte
como aptidão humana, “expressão de emoções” e coisas do gênero.
Também nenhum conhecia a Proposta Triangular, teoria criada pela pesquisadora Ana Mae Barbosa,
amplamente discutida no país a partir da década de 1980. A mesma, consiste em designar o ensino/
aprendizagem de artes como construtor de conhecimentos que devem unir os seguintes procedimentos
ou ações: Fazer artístico (criação); Contextualização (histórica, antropológica, sociológica, etc.);
Percepção e análise da imagem (análise da obra de arte).
Aplicada ao ensino de artes visuais, temos uma metodologia contemporânea de ensino que auxilia
didaticamente professor e aluno, possibilitando um entendimento da linguagem artística e de sua obra,
da expressividade, da época a qual ela se refere e dos possíveis significados que remete.
Em relação ao futuro, os professores citaram que esperam valorização da disciplina, uma maior atenção
por parte dos gestores promovendo formações e, percebeu-se a predominância da visão de que o
professor de artes deve ter o “dom artístico” (saber pintar, desenhar, etc.). Para estes professores, ter
capacidade para se ensinar artes está ligado intimamente a noção arraigada e de que professor de
artes deve ser artista.
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O discurso em relação ao futuro, nos aponta que estes profissionais reconhecem as falhas no Ensino
de Artes e se mostram abertos a se engajarem em processos de melhoria, demonstrando assim a
necessidade de discussão sobre o ensino de artes como importância no currículo escolar e no
desenvolvimento do indivíduo na sociedade.

Possibilidades Didáticas com as Metodologias do Ensino/aprendizado em Arte

O pesquisador Victorio (2009), aborda a relevância que o conhecimento de Artes (dando ênfase às
Visuais) tem para o aluno e sua vida profissional ao mencionar que as artes visuais são um conhecimento
indispensável para um imenso contingente de profissões atualmente, muito requisitadas.
No Brasil, após a Lei 93943, de 1996, que torna obrigatório o ensino de arte nas escolas, o currículo em
arte passa a ser visto segundo suas diversas expressões, especificando-as em: música, artes visuais,
teatro e dança.
Com esta perspectiva, muitos professores permaneceram trabalhando como polivalentes, pois em
grande maioria dos municípios brasileiros além de haver ausência de profissionais formados em
cada área expressiva específica, quando os havia em pouca quantidade, não suprindo a demana por
3		
Em maio de 2010 é alterado o texto desta lei no que se refere ao ensino de arte: “...obrigatoriedade do ensino
de arte, especialmente, arte regional...”, o que demonstra um salto impulsionado pelas pesquisas sobre interculturalidade e arte
regional ao incentivar o estudo e ênfase desta área no ensino de arte.
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professor licenciado em área específica para atuar em diversos níveis de ensino.
Além disso, apontamos as dificuldades dos professores em utilizar e até mesmo conhecer as diferentes
possbilidades metodológicas do ensino de artes, que devem estar aliadas a um conhecimento de
instrumentos e materiais que auxiliem didaticamente a práxis pedagógica. Entre eles, FUSARI e FERRAZ
(2001), destacam como ferramentas didáticas: os documentos artísticos produzidos culturalmente; as
informações complementares, elaboradas pelo professor; materiais e instrumentos para a produção
artística.As ferramentas didáticas não são receitas prontas que podem ser aplicadas de uma vez,
cada sala, cada realidade escolar, pressupõe algumas atitudes a serem seguidas. Entendendo que “a
comunicação só é possível quando existe um equilíbrio entre diálogos e discursos” (GIANETTI, 2006), o
arte/educador na contemporaneidade tem de primeiramente ter noção do ambiente social em que seus
alunos vivem e somente a partir daí, procurar usar estes instrumentos de aprender como links entre o
conhecimento artístico e os conhecimentos que eles já dispõem.
Podemos enunciar quatro perspectivas metodológicas do ensino de arte, de acordo com nossos estudos
e relembrando textos da pesquisadora Ana Mae Barbosa: arte como técnica (ênfase em processos de
criação e instrumentos e técnicas = importa o produto, não o processo), arte como atividade (criação
de objetos artesanais com função aliada a datas comemorativas), arte como expressão (ênfase no
processo e não no produto = observação da arte infantil e reflexão através da experiência em sala) e
arte como conhecimento (contextualização da imagem e da obra, criação e análise como métodos de
compreensão).
Dentro destas metodologias, as ferramentas didáticas atuam sejam enfatizando uma prática, seja
colocando noções sobre como atuar para o professor de arte, entretanto, analisamos que nenhuma
metodologia por si só atinge seu objetivo. Os sujeitos pedagógicos envolvidos no processo de ensino/
aprendizagem e suas relações que irão demonstrar de que forma o professor de arte pode se apropriar
de um ou mais métodos para que atinja seus objetivos em sala de aula.
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Ação de intervençao do Grupo com os professores que participaram da pesquisa

Ao pesquisar a interação que as mídias contemporâneas produzem, enquanto instrumentos didáticos
para o ensino de arte, mais especificamente, a internet, Sancho (2006) expõe que a sala de aula deve
tornar-se lugar em que estudantes e professor se comunicam de maneira interativa entre si, ao colocar
em prática ambientes diversificados de aprendizagem. Afirma que o uso de meios contemporâneos na
escola deve ser resultado não de uma imposição da gestão escolar, mas de um sistema de auxílios ao
ensino que responda às iniciativa dos professores.
Para integrar todas estas propostas de possibilidades didáticas, explicitando as metodologias de
ensino de arte, com entendimentos acerca do uso das mídias contemporâneas em aulas de arte,
optamos por realizar com os discentes, uma oficina para os professores que participaram da pesquisa,
intitulada “A Fotografia enquanto ferramenta didática – múltiplos olhares”, como atividade escolhida
como intervenção no grupo de trabalho.
A oficina aconteceu das 16 às 18 horas, no campus UNIVASF/Petrolina, na sala 27; com o uso de
recursos como data show, notebook, quadro branco e explanação oral feita pela docente. Foram
também realizados com os professores e discentes, encontros presenciais e virtuais via Moodle4, de
forma síncrona e assíncrona, com o intuito de partilharmos as observações feitas em campo e para dar
continuidade ao processo de leitura de textos e desenvolver diálogos entre docente e discentes sobre
o Ensino das Artes.
4		
Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) construído para tornar mais interativo e dinâmico o
ensino. Na UNIVASF, seu endereço é http://www.mooodle.uivasf.edu.br.
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Observa-se a relação entre formação, iniciativa e reflexão em um processo educacional que atenda às
demandas da contemporaneidade. Alunos e professores não são os mesmos do passado, a quantidade
de informação cresceu substancialmente, ao passo que as técnicas para se ensinar e aprender
continuam baseadas em modelos sociais que não mais existem.

Considerações Finais

Enfim, citando alguns depoimentos do relato de experiências dos discentes envolvidos na pesquisa:
“(...) que nos deu satisfação foi o contato com a realidade pública escolar, nos possibilitando ir para
além dos conhecimentos teóricos(...) uma oportunidade de maior contato destes com a teoria que
embasa o Ensino de Artes, com as mídias que estão sendo usadas como ferramentas didáticas, como
o computador e a máquina fotográfica digital, além de poderem colocar suas experiências próprias,
contrapondo com as teorias apresentadas e podendo construir, assim, novas concepções de Artes(...)
Para nós, enquanto estudantes, participar do Núcleo Temático com a perspectiva de compreender o
Ensino de Artes nas Escola Públicas de Petrolina e Juazeiro, o trabalho foi de grande importância pois,
nos possibilitou maior contato com a realidade educacional de várias instituições e com uma parte do
ensino que é historicamente ignorada5.”
Observa-se também que a partir dessa experiência, viu-se a necessidade de se realizar um trabalho mais
aprofundado e mais sistematizado, contemplando escolas das duas cidades, com um levantamento
de como é praticada a arte-educação, como se usam as mídias contemporâneas no ensino de artes
visuais, além de promover uma discussão de questões relevantes a respeito do ensino-aprendizagem
em Artes Visuais.
Em seu estudo sobre a formação de professores de artes visuais, HERNANDEZ (2005, p.61) menciona
que se deve buscar produzir profundas transformações nas formas de representação e estratégias
para investigar desde e sobre elas, produzindo assim uma mudança significativa na educação. Este
foi, portanto, o objetivo que permearam fundamentos e práticas durantes os encontros e diálogos no
núcleo temático políticas públicas e educação da UNIVASF.
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Resumo

Os Referenciais Curriculares para o Ensino Médio do Estado da Paraíba, área de conhecimento “Arte”
(RCEM/ARTE/PB, 2006, p. 214-255), publicados como parte do terceiro volume, correspondente a
grande área de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”, foram elaborados após nove anos do
lançamento dos PCN/Arte – 1º e 2º ciclos (1ª a 4ª séries), dez anos após o PCN/Arte – 3º e 4º ciclos
(5ª a 8ª séries) do Ensino fundamental e sete anos após o PCN/Ensino Médio (edição em volume
único), com essa distância histórica imagina-se que o contexto nacional e local de abrangência do
documento modificou-se, embora a mesma base teórica, a “Proposta Triangular de Ensino” tenha sido
utilizada como suporte para uma recomendação curricular uma década após o lançamento do primeiro
PCN/Arte. Aspectos ligados à triangulação no Ensino de Arte presentes no texto, dos RCEM/ARTE/PB
(2006, p. 214-255), como a produção, a leitura e a contextualização, eixos norteadores da “Proposta
Triangular” (BARBOSA, 1991; 1998), criada pela Drª. Ana Mae Barbosa (ECA/USP) e implantada no
final da década de 1980 no Museu de Arte Contemporânea MAC/USP, aplicada posteriormente como
possibilidade de reformulação curricular para o ensino de arte em todo o Brasil na década de 1990,
a partir da inserção das imagens como possibilidades educativas para o Ensino de Arte em todos
os níveis educacionais, parece formar a espinha dorsal do documento. Neste trabalho, procuramos
problematizar as similaridades e diferenças entre os conteúdos organizados como eixos norteadores do
processo educativo presentes no RECEM/ARTE/PB e a estruturação da proposta triangular de ensino,
para tanto, utilizaremos como metodologia a revisão bibliográfica a partir da análise comparativa dos
textos dos documentos oficiais (PCN/Arte, RCEM/ARTE/PB) com os textos produzidos pelo Grupo
Integrado de Pesquisa em Ensino das Artes da UFPB nos anos 2000 (PENNA, 2001; 2003).
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Abstract

The Benchmarks for High School Curriculum of the State of Paraíba, knowledge area “Art” (RCEM
/ ART / PB, 2006, p. 214-255), published as part of the third volume, corresponding to large area of
“languages, Codes and its technologies, were developed after nine years of the launch of NCP / Art
- 1st and 2nd cycle (1st to 4th grades), ten years after the NCP / Art - 3rd and 4th cycles (5th to 8th
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grades) of Elementary and seven years after the NCP / Middle School (edition in one volume), with
this historical distance it is thought that the national and local context of coverage of the document
changed, although the same theoretical basis, the Proposal Triangular Teaching “has been used to
support a recommendation for curriculum a decade after the launch of the first PCN / Art. Aspects
related to triangulation in the Teaching of Art in the text, the RCEM / ART / PB (2006, p. 214-255), as the
production, reading and contextualization, guiding principles of “Triangular Proposal (BARBOSA, 1991,
1998 ), created by Dr. Ana Mae Barbosa (ECA / USP) and deployed in the late 1980s at the Museum of
Contemporary Art MAC / USP, subsequently applied as a possibility of curricular reform for the teaching
of art in Brazil in the 1990s, from the insertion of images as educational possibilities for teaching art
at all educational levels, seems to form the backbone of the document. In this paper, we discuss the
similarities and differences between the contents organized as guiding principles in the educational
process present in the newly / ART / PB and the structuring of the proposed triangular teaching for so
much, as the literature review methodology from the comparative analysis of texts official documents
(PCN / Arts RCEM / ART / PB) with the texts produced by the Group Integrated Research in Teaching
of Arts UFPB in 2000 (Penn, 2001, 2003).
Keywords: Benchmarks Curriculum, High School, Teaching of Art; Triangular Proposal.

1. Introdução

Os Referenciais Curriculares para o Ensino Médio da Paraíba (RECEM/PB), publicados no ano de 2006,
foram estruturados após nove anos da publicação dos PCN/Arte – 1º e 2º ciclos (1ª a 4ª séries), dez anos
após o PCN/Arte – 3º e 4º ciclos (5ª a 8ª séries) do Ensino fundamental e sete anos após o PCN/Ensino
Médio (edição em volume único), devendo, portanto, ser fruto de análise apurada desses documentos
frente à realidade local. O RECEM/PB/Arte foi viabilizado também pela indicação do Ministério da
Educação, via Secretaria de Educação Básica, a partir da publicação das Orientações Curriculares
para o Ensino Médio (OCEM/ME) em 2006, editado em três volumes, onde a área de Arte foi inserida na
grande área de Linguagens, códigos e suas tecnologias, formatação mantida no RECEM/PB.
A partir do ano de 2004, a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, por meio da Coordenadoria
do Ensino Médio, iniciou um processo de discussão para elaboração dos referenciais curriculares
para o Estado. Inicialmente, foram organizados encontros com grupos de professores da rede e com
representantes de escolas oriundos de vários municípios do Estado, contemplando todas as áreas
de conhecimento. O documento intitulado Referencial Curricular para o Ensino Médio da Paraíba, foi
pensado como uma forma de orientação curricular para os professores da rede pública estadual, e
procurou levar em conta as necessidades apontadas pelos professores envolvidos no processo.
Assumi a coordenação geral da elaboração do RCEM/PB/Arte substituindo o antigo coordenador que
solicitou afastamento das atividades após orientar os primeiros meses do trabalho com o grupo de
professores da rede estadual, selecionados a partir do primeiro encontro da rede, realizado em 2005,
pela Secretaria de Educação do Estado. O grupo de trabalho foi formado inicialmente por representantes
da área de artes visuais e teatro. Após o afastamento do primeiro coordenador, fui indicado para
substituí-lo pela Profª. Drª. Rosa Godoy, coordenadora do GT/História; assumi o trabalho no final de
2005, para redirecionar as atividades desenvolvidas até aquele momento, que estavam apenas no
nível de debate, fomentar a escrita e concluir o documento. O trabalho da elaboração e escrita do
documento foi retomado depois de alguns meses sem atividade sistemática do GT/Arte.
Também assumi a coordenação dos cursos de formação teórico/práticos em Arte, que foram
posteriormente desenvolvidos após a publicação do RCEM/PB. Devido à ligação direta do meu trabalho
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como coordenador no processo de elaboração do documento analisado, compreendo esse exercício
teórico como uma reflexão e/ou auto-reflexão sobre esse processo de construção coletiva, já que os
RCEM/PB/Arte foram formatados a partir do trabalho coletivo do GT/Arte. Os cursos de formação com
professores de Arte de todas as Regionais de Ensino do Estado foram desenvolvidos ao longo do ano
de 2006, o que ocorreu também com outras áreas de conhecimento.
Ao assumir a coordenação do GT/Arte para os RECEM/PB encontrei como primeira barreira para o
desenvolvimento do trabalho o fato de não contar no grupo com profissionais com formação específica
em Dança e Música; solicitei a Secretaria de Educação do Estado a indicação de nomes de professores da
rede que apresentassem a formação necessária para acompanhar o trabalho nessas áreas específicas.
A partir dessa indicação formamos o seguinte grupo de trabalho: representantes da área de artes
visuais, as professoras Galiana de Almeida Jales e Ieda Lígia Ribeiro Maciel, sob minha orientação;
na área de Música, José Roberto Araújo de Sousa, orientado pelo Prof. Wmarley Azevedo Santiago,
docente da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Cabedelo/PB; na área de Teatro e Dança
os professores Marcos Antônio de Oliveira Dias e Maria Inez de Almeida Silva, orientados pelo Prof.
Elias de Lima Lopes, docente do Departamento de Artes Cênicas da UFPB. A partir da formatação do
grupo foram realizadas reuniões quinzenais para elaboração e discussão do documento.
Como sistemática para elaboração dos RCEM/PB para a área de Arte, utilizamos como ponto de partida
as seguintes questões norteadoras para as primeiras discussões:

1. Qual a realidade do trabalho com arte no ensino médio na rede pública estadual de ensino da
Paraíba?
2. Quais são as condições ideais para que o ensino da arte se consolide com a qualidade necessária
na rede pública estadual da Paraíba, no que diz respeito ao Ensino Médio?
3. Quais ações são possíveis diante das limitações e possibilidades da realidade do Ensino Médio na
Rede Estadual da Paraíba?
4. Que caminhos poderiam ser indicados para o professor de Arte atuar de forma coerente e
contextualizada? (RCEM/PB/Arte, 2006, p. 217).
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Seguindo as indicações propostas nas OCEM/ME, aliado às necessidades apontadas pelos professores
de arte componentes do grupo de trabalho, e tentando responder as questões anteriores, estruturamos
a seguinte formatação geral para o documento: arte como forma de linguagem; por que arte no Ensino
Médio? Abordagens contemporâneas no ensino da arte; as tecnologias e o ensino da arte no Ensino
Médio; pressupostos norteadores da prática pedagógica em arte no Ensino Médio; como trabalhar com
arte no Ensino Médio? Avaliação em arte no Ensino Médio e recomendações didáticas para o ensino
da arte no Ensino Médio.
Nossa preocupação central na elaboração desses referenciais estava associada à necessidade de
atender a realidade do professor de arte nas escolas públicas da Rede Estadual de Ensino da Paraíba,
realidade eivada de inúmeras desigualdades, desde questões salariais até questões de formação pessoal.
A formação profissional na área de Arte na Paraíba está ligada ao curso de graduação em Educação
Artística, com habilitação em Artes Plásticas, Cênicas e Música (já desativado na UFPB, contando
ainda com alguns alunos retardatários apenas finalizando o curso) e os atuais cursos de bacharelado
e licenciatura em Artes Visuais, Teatro, Música e Educação Musical da UFPB, todos localizados na
capital do Estado – João Pessoa, o que torna a formação centralizada e de difícil acesso para alunos
do interior do estado, principalmente dos municípios localizados no Carriri e Sertão paraibano.
Levando em conta que até o momento não contamos na Paraíba com cursos presenciais na rede pública
e/ou privada de graduação em Arte no interior do Estado, nem com Graduação à distância na área que
atenda ao território estadual, exceto um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu à distância, implantado
em 2008, vinculado a Rede SENAC na área de Artes Visuais, com sede na capital e gerenciado a partir
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do Setor de Educação à Distância do SENAC/SP, de cunho privado. As condições citadas acima,
dificultam a formação adequada dos profissionais da área, ocasionando o fato de professores com
formação precária ou em outras áreas do conhecimento consigam assumir a disciplina de Arte no
Ensino Médio na maioria das escolas do interior da Paraíba, fato injustificável diante da atual legislação
educacional brasileira.
A dificuldade de acesso à formação específica na área de Arte no Estado da Paraíba, e a ação das
licenciaturas em Arte da UFPB focadas no público da grande João Pessoa, terminam por privilegiar
os residentes na faixa do estado que margeia o litoral, ou seja, os municípios localizados no pólo de
atuação da Capital do Estado, considerado para Secretaria de Educação como 1ª Regional de Ensino.
Essa realidade demonstra a necessidade premente de fomentar a implantação de cursos de formação
inicial (graduação) na área de Arte (Artes Visuais, Teatro, Dança e Música), principalmente a licenciatura,
em outros municípios do Estado da Paraíba e a implantação de cursos de graduação e especialização
em Arte (Artes Visuais, Teatro, Dança e Música) em pólos de Educação à Distância com cursos na área
de licenciatura em Arte para atender a demanda reprimida no estado.
Diante desse quadro, a elaboração de um documento que possa servir de orientação para os
professores de Arte e sua atuação pedagógica no cotidiano escolar no Estado da Paraíba compreende
uma responsabilidade com a classe de professores, e, portanto, deve refletir suas reais necessidades
e apontar possibilidades viáveis para aplicação nas atuais condições da educação no Ensino Médio no
Estado da Paraíba.

2. Concepção de Arte no RCEM/PB

A área de conhecimento em Arte, incluída nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(PCNEM, 1999) está em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(DCNEM, 1998) e é um reflexo da LDB 9.394/961, que torna a arte um componente curricular obrigatório
na Educação Básica. No entanto, a prática corrente do Ensino de Arte no Ensino Médio no Brasil é
marcada por inúmeras contradições, segundo Penna:
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Como componente curricular do ensino médio, a Arte tem tido, muitas vezes,
os seus objetivos distorcidos. Principalmente em localidades onde a fiscalização
é pouco rigorosa, escolas particulares apropriam-se indevidamente do espaço
escolar da aula de Arte, que passa, por exemplo, a ser utilizado pelo professor de
Matemática para dar geometria, de modo que Arte só existe formalmente no boletim escolar
(PENNA, 2003, p. 38).
Infelizmente não é apenas o ensino de geometria que substitui o ensino de Arte no Ensino Médio no
Brasil, pelo menos na Paraíba, onde tenho um contato efetivo com representantes de várias escolas e
professores em diversos municípios tenho observado situações que considero aberrações. Professores
com formação em qualquer outra área assumem a disciplina de Arte alegando necessitar de horas
para complementar a carga horária, usando como desculpa a falta de professor habilitado na área. Na
maioria das vezes esses professores julgam o ensino de Arte um mero exercício escolar com leitura,
dinâmicas de grupo ou confundem ensinar Arte com ensinar história da arte. Tenho encontrado casos
de leigos, que sequer possuem graduação, ministrando aulas de Arte para o Ensino Médio. Em alguns
desses casos vejo que existe engajamento dessas pessoas, que ao ter contato com a disciplina

1
“(...) O ensino de arte constitui um componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica” (LDB
9.394/96, Art. 26, parágrafo 2º).
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passam a demonstrar interesse em se capacitar, mas só o interesse não é suficiente para formar
um profissional habilitado na área de Arte, é necessário disponibilizar formação específica em Arte e
condições necessárias para o desenvolvimento do trabalho.
Temos consciência que a publicação e divulgação de um documento como o RCEM/PB/Arte não é
suficiente para modificar o quadro descrito acima, no entanto é um primeiro passo e um instrumento
possível para apoiar a posição política do professor de Arte na Paraíba e consiste em um documento
oficial do Governo do Estado que trata da questão do ensino de arte, referendando o trabalho do
professor e demonstrando uma concepção específica da Arte no cotidiano escolar.
Nos dois primeiros itens do documento, o texto trata a questão da concepção de Arte, localizando
a área de conhecimento na grande área de Linguagens, códigos e suas tecnologias, seguindo os
documentos anteriores publicados pelo MEC, ou seja, a Arte foi considerada como linguagem, mas
precisamente como prática de linguagem, em oposição a visões anteriores da área e ampliando a idéia
de língua como um código, como afirma o texto:
Chamamos a atenção para o fato de que essa concepção anteriormente descrita
não dá conta sozinha da complexidade das chamadas práticas de linguagem, bem
mais amplas do que a própria língua, compreendendo vários sistemas que precisam
ser levados em conta, tais como as imagens, os gestos, os sons, os movimentos,
os sistemas multimídias. A concepção da Arte apenas como um código isolado que
precisa ser decifrado é reducionista, isentando a mesma de um contexto mais amplo,
necessário para a compreensão da sua complexidade
(RCEM/PB/Arte, 2006, p. 218).
O redirecionamento possível da concepção de Arte no currículo do Ensino Médio do Estado da Paraíba
a partir da publicação do RECEM/PB torna-se uma orientação (mas não a única) para o professor de
Arte em exercício, de como conceber suas aulas diante do seu objeto de estudo, considerando que
uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos docentes do Ensino Médio é convencer os alunos da
necessidade e utilidade do estudo da Arte nessa fase, quando a maioria dos discentes está preocupada
com questões do vestibular, ou com a descoberta do novo mundo da adolescência. Embora os
jovens convivam diariamente com uma profusão de imagens na TV e na Internet, com sons variados
nos equipamentos eletrônicos portáteis e com o constante movimento da vida contemporânea, não
conseguem fazer o link da realidade com a Arte sem uma mediação coerente e consistente.
Ao longo do tempo em que tenho atuado como facilitador em cursos de formação continuada de
professores de Arte percebo que a forma que a maioria dos docentes concebe a Arte reflete-se em
sua práxis tornando-se uma condição imprescindível para o bom desenvolvimento do seu trabalho. Em
um dos cursos de formação continuada que ministrei no Sertão da Paraíba, encontrei uma professora
graduada na primeira turma do curso de Educação Artística da UFPB, tendo concluído o curso em
torno do início da década de 1980 e desde então atuante em uma cidade do Sertão da Paraíba,
sendo considerada uma referência na região pelas colegas, que confessou que após a formação
inicial (graduação) não ter participado de cursos de formação ou mesmo de pós-graduação na área.
Essa professora era pouco afeita a Arte Contemporânea, que considerava feia e ilegível, concebendo
o trabalho de Arte no processo educativo como inovador apenas quando utilizava imagens com
reproduções de obras da Tarsila do Amaral, além de reclamar muito do desinteresse dos alunos pelas
suas aulas. A postura dessa professora demonstra a forma de concepção da Arte que está implícita no
planejamento e aplicação de suas aulas.
Considerando que a prática pedagógica é sempre uma representação política de uma concepção de
mundo e de uma política curricular específica, e que a educação deveria estar centralizada nas questões
cotidianas do currículo, as formas de concepção e aplicabilidade do pensamento do docente refletem
toda a conjuntura de formação humana e de condições sócio cultural específicas, que segundo Silva
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são frutos dos efeitos das políticas curriculares, já que:
(...) Elas autorizam certos grupos de especialistas, ao mesmo tempo
que desautorizam outros. Elas fabricam os objetos “epistemológicos” de que falam, por
meio do léxico próprio, de um jargão, que não deve ser visto apenas como uma moda, mas
como um mecanismo altamente eficiente de instituição e de constituição do “real” que
supostamente lhe serve de referente. (...) Elas geram uma série de outros e variados textos:
diretrizes, guias curriculares, normas, grades, livros didáticos, produzindo efeitos que
amplificam os dos textos-mestres. As políticas culturais movimentam, enfim, toda a
indústria cultural montada em torno da escola e da educação: livros didáticos,
material paradidático, material audiovisual (agora chamado de multimídia)
(SILVA, 2006, p. 11).

Concordamos com a citada concepção de Tomás Tadeu da Silva (2006) sobre as políticas curriculares,
acreditamos que a feitura de um documento considerado referencial curricular reflete a prática
educacional vigente, mas deve problematizá-la e retornar a ação pedagógica como contribuição
critica a prática educativa, infelizmente sabemos que essa não é a prática corrente no Brasil, onde os
documentos oficiais ficam no máximo guardados nos almoxarifados das escolas ou nas salas de direção,
e poucas vezes chegam efetivamente na mão dos professores, público alvo desses documentos.

3. Os pressupostos norteadores da prática pedagógica nos RCEM/PB/Arte e a
Proposta Triangular de Ensino
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Embora os RCEM/PB/Arte apresentem uma visão da área dividida por linguagens específicas, a
classificação não seguiu as OCNEM já que área de Teatro e Dança foi mantida na denominação Artes
Cênicas, a partir da alegação dos professores dessas áreas na rede estadual da impossibilidade da
contratação pelo Estado da Paraíba de professores para essas linguagens específicas em um futuro
próximo. Portanto, a sugestão foi de que um único professor poderia trabalhar essas duas linguagens
nas escolas da rede, seguindo a sua formação original em Dança ou Teatro. O que parece uma proposta
contraditória no corpo do texto, a partir da afirmação:
Diante da obrigatoriedade da disciplina de Arte em toda a Educação Básica,
entendemos que ela deve ser ministrada em todas as séries do Ensino Médio.
Os conhecimentos, as competências e as habilidades que a área proporciona
devem ser desenvolvidos como disciplina curricular e como aprofundamento do
Ensino Fundamental, a partir do estudo dos conteúdos da dança, do teatro, da
Educação Musical e das Artes Visuais
(RCEM/PB, 2006, p. 229).
Embora o documento cite as linguagens separadamente na sua estrutura textual, apenas as Artes
Visuais e a Música foram mantidas como linguagens específicas, a área de música foi intitulada de
Educação Musical, seguindo a nomenclatura oficializada nos novos cursos de graduação, as áreas de
Teatro e Dança, foram mantidas na denominação anterior Artes Cênicas. O texto do documento tem
como foco a garantia de novas e melhores condições para a atuação dos professores da rede com a
aplicabilidade das práticas pedagógicas na área de Arte, ampliando de uma para duas aulas semanais
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de Arte, tentando garantir a disciplina nos três anos do Ensino Médio, como demonstra a seguinte
passagem:
Nas escolas públicas ligadas a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba,
as aulas de Arte devem ser oferecidas em todas as séries do Ensino Médio, com
uma carga horária de duas horas semanais, preferencialmente, geminadas. Ficando a
cargo da Coordenadoria do Ensino Médio a redistribuição de professores por escola,
garantindo a formação de equipes multidisciplinares com educadores de Artes Visuais,
Artes Cênicas e Educação Musical por escola
(RCEM/PB/Arte, 2006, p. 229).
Seguindo o foco citado o documento propõe a organização da práxis pedagógica para o ensino de
Arte a partir de três pressupostos: a produção, a apreciação e a reflexão. Pressupostos presentes
na proposta triangular de ensino e nos documentos oficiais anteriores direcionados para a área de
Arte. Desta forma, o RCEM/PB/Arte referenda a proposta triangular como um caminho metodológico
possível para o professor de Arte do Ensino Médio no Estado da Paraíba e propõe a reflexão sobre seu
trabalho e a produção dos alunos.
Seguindo essa linha, a produção é vista como “(...) o exercício da poética pessoal do aluno (...)”, a
apreciação como “(...) fruição ou leitura da linguagem artística, a morfologia e a sintaxe da linguagem
(...)” e a contextualização é colocada como a etapa em que: “a produção artística não deve ser
estudada isoladamente, mas inserida no momento cultural, histórico, social e econômico no qual foi
produzida e relacionada ao momento presente” (RCEM/PB/Arte, 2006, p. 232-233). O documento indica
que os três pressupostos teóricos devem ser aplicados de forma integrada, sem hierarquia entre eles
e ordem de aplicação aleatória.
Em seguida, os pressupostos (produção, apreciação e contextualização) são apresentados por
linguagens específicas: Artes Visuais, Artes Cênicas (Teatro e Dança) e Educação Musical. Para cada
uma das linguagens foi citado um exemplo didático baseado em um depoimento de um professor de
Arte do Ensino Médio do Estado da Paraíba. Essa idéia, também presente na estrutura das OCEM
parece interessante, por tentar aproximar o contexto do documento à realidade dos professores da
rede.
No item “avaliação em Artes no Ensino Médio”, optou-se por uma forma contínua e processual, a
mesma “(...) deve ser encarada como uma forma de permitir o desenvolvimento do aluno a partir da
identificação dos pontos em que o mesmo deve melhorar para atingir sua melhor performance” (RCEM/
PB/Arte, 2006, p. 242). Como indicações teóricas para elaboração do processo de avaliação, foram
citados no documento os indicativos para uma avaliação de qualidade propostos por Hernández:
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1. O aprendiz constrói conceitos sobre arte?
2. Relaciona e compara intenções e valores nas manifestações artísticas e estéticas
do passado e da atualidade, na sua própria cultura e na de outros povos?
Em que nível de profundidade?
3. (...) identifica autores e artistas de diferentes épocas, países, movimentos, gêneros, n
as diversas linguagens da arte?
4. Situam as preocupações estéticas dos períodos da história da humanidade
que foram trabalhados?
5. Compreende e explica como as manifestações artísticas, a história e a cultura
se influenciam mutuamente na produção e na decodificação de seus produtos?
6. Conhece as profissões artísticas?
(HERNÁNDEZ, 2000, p. 147).

# 53

Esses questionamentos aparecem no texto como uma forma de fomentar a postura crítica do professor
diante da aprendizagem do aluno. Acredito que o item avaliação no ensino de Arte poderia ter sido mais
desenvolvido no documento, devido a sua importância e dificuldade de compreensão sobre o assunto
apresentada pela maioria dos professores de Arte. A avaliação tem sido um dos temas mais polêmicos
no ensino de Arte no Brasil.
O item final do documento trata de uma série de recomendações didáticas que considero fundamentais
para a implantação das ideias contidas no RCEM/PB/Arte nas escolas da rede estadual de ensino.
Subdividido em orientações didáticas para o currículo, para a escola e para o educador, escrito em
três laudas e meia, esse item apresenta uma lista de sugestões para a Secretaria de Educação do
Estado, a direção das escolas e para o professor visualizar a implantação da proposta do documento
no cotidiano escolar.
Nas recomendações para o currículo; gostaríamos de destacar o incentivo ao processo permanente
de avaliação, a contemplação da área de Arte nos projetos políticos pedagógicos das escolas, e a
solicitação para inclusão de conteúdos das linguagens específicas da Arte nos processos seletivos
das universidades públicas e privadas do Estado. Nas recomendações para a escola destacamos: a
garantia da sala-oficina para as aulas de Arte; o uso ordenado do sistema de som da escola; a abertura
de vagas para professores especialistas em Arte nos próximos concursos públicos; a manutenção de
assessorias junto às escolas da rede pelas universidades e aplicação da Lei Federal Nº 10.630, que
institui a obrigatoriedade temática do ensino da história e cultura afro-brasileira. Nas recomendações
para o educador destacamos: a obrigatoriedade da licenciatura na área de atuação; desenvolvimento
de atividades multidisciplinares; interação comunitária; valorização da produção artística das minorias;
participação na formação continuada.
Ao final do documento incluímos uma vasta lista de referências bibliográficas sobre a área de Arte e as
linguagens específicas, seguindo o modelo das OCEM que consideramos uma forma de recomendação
para possíveis leituras na área de Ensino de Arte, compreendendo as Artes Visuais, a Dança, a Música
e o Teatro.
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4. Considerações Finais
A publicação de documentos oficiais relacionados à área de educação no Brasil, embora baseados
em modelos importados e na maioria das vezes apresentando resultados distantes do esperado,
compreende uma conquista, pelo fato de registrar ideias, documentar procedimentos e indicar caminhos
para os sistemas educacionais e principalmente para os professores.
A publicação de Referenciais Curriculares em vários estados brasileiros, além de compreender
uma resposta à demanda legal da área, pode ser considerada um indício da adoção de medidas
governamentais concretas objetivando a reestruturação do sistema educacional em função da economia
global. No entanto, não foram poucas as críticas a esses documentos e a sua repercussão junto à
classe educacional. Como aponta Fonseca ao analisar os PCN:
Em meio às expectativas quanto às suas implicações e possíveis repercussões nas salas de aula
do ensino fundamental, têm se apresentado, como objeto de discussão mais freqüente, questões
que vão da necessidade ou não da existência de parâmetros curriculares com abrangência nacional
à natureza de seus conteúdos e propostas, ou, ainda, quanto à forma com que os mesmos foram
elaborados
(FONSECA apud PENNA, 2001, p. 16).
Se esses documentos compreendem uma tentativa de adequar o sistema educacional nacional a lógica
do mercado capitalista, a partir da compreensão da educação como mecanismo do desenvolvimento
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econômico, ou como possível meio de mobilidade social, os mesmos tornaram-se recomendações
oficiais que passaram a ser vistas como receitas a serem aplicadas pelas secretarias de educação
em cada um dos municípios brasileiros. Desde a publicação dos PCN proliferaram no Brasil cursos de
formação continuada, visando o treinamento (é esse o termo correto nesse caso) de professores que
seriam os responsáveis pela aplicação das ideias contidas nos documentos em sala de aula, tornandose também multiplicadores desses preceitos junto aos seus pares.
No caso do Ensino Médio, a partir da década de 1980, essa categoria de ensino vem sofrendo alterações
ligadas a reestruturação das transformações do mercado e da lógica da produção. A velha dualidade
entre a formação técnica profissionalizante e a formação de cunho mais acadêmico, destinada aos
alunos que desejam submeter-se ao processo seletivo dos vestibulares, sofreu algumas modificações.
[A partir da década de 1990] A formação técnica e profissional passa a ser independente e
complementar à educação geral, não constituindo mais parte integrante desta, podendo ser cursada
de forma concomitante ou sucessiva. Com essa reestruturação, a educação profissional passa a se
organizar em três níveis distintos: o nível básico (que não pressupõe escolarização prévia), o nível
técnico (que requer o ensino médio) e o tecnológico (cursos superiores de curta duração).
(FONSECA apud PENNA, 2003, p. 25).
Uma vez publicados os PCN para o Ensino Fundamental, a publicação dos mesmos para o Ensino
Médio era eminente e necessária, no entanto o volume único dos PCNEM, sucedido pelos PCN+, e
pautados na compreensão de currículo por competências, está profundamente ligado à vinculação do
sistema educacional ao mecanismo social produtivo, além disso, a aplicabilidade desses documentos
esbarra no fantasma do vestibular e termina por reforçar o sistema conteudista normalmente aplicado
nessa fase de ensino.
O fato da área de Arte ser contemplada em todos os documentos oficiais a partir da promulgação
da LDB 9394/96 é um reflexo da legislação oficial, mas torna a área reconhecida no universo do
cotidiano escolar, garantindo o lugar do ensino de arte em todo o território nacional. A demanda para
a elaboração de Referenciais Curriculares para os estados e municípios aparece como uma resposta
à crítica da generalização dos parâmetros nacionais por serem generalistas, procurando atender a
demanda regional e local.
O caso do RCEM/PB/Arte, iniciado em 2005, concluído e publicado em 2006, após a divulgação dos
documentos de outros estados da federação, compreendeu um primeiro documento oficial do Governo
do Estado da Paraíba relacionado a orientação para o ensino de arte nas escolas da rede, tendo sido
contemporâneo à promulgação da Resolução nº 009/2006 do Conselho Municipal de Educação de
João Pessoa, que regulamentou o ensino de arte por linguagens em todas as séries da educação
básica no município.
Pelo menos oficialmente, as secretarias de educação estadual e municipal publicaram posições como
orientação ou legislação específica para regulamentar o ensino de arte na região no mesmo período.
Efetivamente, a ação do governo municipal foi consolidada devido à atuação pertinente do grupo
gestor da prefeitura, o que não ocorreu na mesma medida, em relação à Coordenadoria do Ensino
Médio do Governo do Estado, que embora tenha investido na formação continuada de professores
de arte a partir de pólos presenciais como João Pessoa, Campina Grande, Alagoa Grande e Sousa,
atendendo quase 80% dos professores de Arte do Ensino Médio do Estado, a estrutura dos cursos
de curta duração desenvolvidos estavam ligados à divulgação dos princípios norteadores da área de
conhecimento em Arte (Artes Visuais, Música e Teatro/Dança) presentes no documento e na entrega
dos exemplares dos RCEM/PB aos professores e escolas, não prevendo a continuidade do processo
de formação continuada.
Considerando esse tipo de formação de professores pontual, identifico a necessidade do
desenvolvimento de uma pesquisa com abrangência estadual, que possa mapear a situação
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do ensino de Arte além da grande João Pessoa, mensurando a realidade do ensino de Arte na
Paraíba. Embora uma pesquisa desse porte seja de difícil realização, pela dificuldade de deslocamento
físico e por apresentar um custo elevado, é necessária para que a aplicabilidade do RCEM/PB/Arte seja
de fato mapeada e seu impacto no ensino de Arte da Paraíba seja avaliado.
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