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Para um reforço
de um professor atuante

Queiroz, João Paulo (2016) “Para um reforço de um professor atuante.”
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Towards an empowerment of an active teacher
Editorial
JOÃO PAULO QUEIROZ*

*Portugal, coordenador da Revista Matéria-Prima.
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes
(CIEBA). Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 1249-058, Lisboa, Portugal. E-mail: joao.queiroz@fba.ul.pt

Resumo: Esta sétima edição da revista

Abstract: This seventh edition of Matéria-Prima

Matéria-Prima reúne 18 artigos provenientes
de Portugal, Espanha e Brasil. Como principal característica comum aponta-se a exigência de uma forte agência interventiva do
professor inserido nos contextos culturais e
artísticos, emergindo até a possibilidade de
caracterizar o professor como um curador ou
agenciador, ou também como um mediador.
Também se observa uma crescente preocupação pela avaliação de experiências em curso,
ou já realizadas, tanto no âmbito da formação
de professores, como na mediação cultural.
Palavras chave: Educação pela arte / mediação cultural / professor de arte.

journal brings together 18 original articles from
Portugal, Spain and Brazil. A main common feature can be pointed out on the need for a strong
acting from teacher inserted in the cultural and
the artistic contexts, emerging to the possibility
of characterizing the teacher as a curator, or also
as a mediator. Also there is a growing concern for
the assessment of ongoing or finished experiences,
both in the teachers'training, as in the cultural
mediation.
Keywords: Art education / cultural mediation
/ art teacher.

Também na educação, a Matéria-Prima adquire o seu sentido pela sua finalidade: só tendo em vista resultados se pode retroagir na sucessão de operações,
de processos, para assim atuar sobre os materiais e assim os transformar. A palavra-chave é a mudança. O crescimento carece de uma pedagogia, e educar é ao
mesmo tempo algo de muito antigo, e de muito diferente. Neste ensejo, assinalam-se dois polos: o professor, os alunos. Mas a educação faz-se num contexto
social, cultural, tecnológico, ambiental. Sobre isto conhecem-se alguns pontos

A invasão digital, ao contrário de preencher necessidades reais, pode esvaziar a sala
de aula, ao fazer o professor desaparecer, ou entregar-lhe um álibi para uma ausência pessoal no compromisso da educação, que é um compromisso na primeira pessoa,
entre pessoas (Queiroz, 2015:162)

Seja de que modo se encare uma aula, a presença do professor é a sua fonte
de sentido. As pedagogias focam-se nesta mediação, fazendo uma exploração da
síntese, da criatividade, e da crítica (Hernández, 2005) promovendo o artista em
interação com a escola no movimento A/ R/ Tography (Irwin, 2004; 2013; Cosson,
2004; Cosson et.al., 2005; Springgay, Irwin, & Wilson Kind, 2005; Springgay, Irwin,
Leggo, & Gouzouasis, 2008) atualizando algo da pedagogia triangular, integrando
arte, contexto, produção e leitura como uma metodologia (Barbosa, 2002).
O dossier editorial desta edição de Matéria-Prima integra alguns contributos
de pares académicos.
Leonardo Charréu (Portugal/Brasil, Santa Maria, Rio Grande do Sul) no artigo
“Não vamos complicar as coisas por causa de um quadro':" estabelece uma correspondência entre a pedagogia cultural e a arte contemporânea, por ocasião
de uma peça de teatro.
Mirian Celeste Martins (Brasil, São Paulo) no artigo “Mediação cultural: [entre]
laçamentos de territórios da arte e cultura e curadorias educativas” introduz no
debate sobre a mediação cultural o conceito de 'Curadoria Educativa' atribuindo
um papel activo ao professor de educação artística.
A secção de artigos originais desta edição reúne 16 contribuições de Portugal
(com seis artigos), Espanha (com um artigo), e Brasil (com nove artigos).
O artigo “O avatar educacional como narrativa autopoiêutica” de Paula
Mastroberti (Brasil, São Paulo) propõe, a partir de um “sistema modular de trocas
educativas,” o “avatar educacional”. Trata-se de potenciar a dimensão criador/
professor no sentido motivar uma nova consciência e uma nova atenção, para uma
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de fixação que tornam a educação mais consequente e humanista. Por exemplo, que é necessária uma prévia leitura do mundo (Freire, 2014), para sobre
ela apoiar imagens, descrições, enumerações, análises, intervenções, sínteses,
novas propostas e, também, respostas, apreciações, reorganização de valores, e
sua interiorização (Bloom et al., 1956; 1981).
A Matéria-Prima, na Educação Artística, é exatamente o que parece: os materiais à espera de serem utilizados, os processos experimentados, as vivências
significadas e sentidas. O professor de artes tem uma grande possibilidade de
diferença. Como ficar indiferente à oportunidade?
Importa estar presente, de corpo e matéria junto dos alunos, numa época em
que as tecnologias convidam à evasão ou ao alibi da deserção:
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“reeducação”, com algumas referências da atualidade como a do movimento A/
R/ Tography (Irwin, 2004; 2013; Cosson, 2004; Cosson et.al., 2005; Springgay,
Irwin, & Wilson Kind, 2005; Springgay, Irwin, Leggo, & Gouzouasis, 2008).
No contributo “O fogo na mão: cozedura de cerâmica a lenha em ambiente
escolar”, Pedro Fortuna (Portugal, Lisboa) propõe a prática da cerâmica cozida
através de um forno de papel, mostrando as suas potencialidades experimentais
e sensoriais, tendo em vista uma maior aproximação entre a produção artística
mais exigente e a sua compatibilidade com a descoberta sensível de novas matérias por nós criadas.
Olga Duarte Piña (Espanha, Barcelona), no artigo “Diseño y aplicación de
un programa de enseñanza patrimonial para la formación del profesorado de
Educación Secundaria” apresenta a experiência do curso de mestrado para a
formação de professores das várias áreas numa perspetiva da educação patrimonial, recorrendo a técnicas de “atelier de boca fechada” ou a registos diários,
entre muitas outras.
O artigo “Paulistinhas: Arte e Cultura Popular na formação do professor
do/no interior de São Paulo” de Geraldo Magela dos Santos & Roseli Aparecida
Silva (Brasil, São Paulo) insere na formação docente os recursos patrimoniais
endógenos, ligando o local ao global, no que respeita à tradução de influências
e cruzamentos culturais acumulados e diversos: os barros de Estremoz suscitam
novas instâncias de figuras cerâmicas identitárias de uma região do Brasil (Vale
do Paraíba, SP, Brasil).
Debora Dias & Márcia Friedrich (Brasil, Goiás; Rio Grande do Sul) no artigo “A
formação do professor de artes visuais na perspetiva do estágio supervisionado”
apresentam a experiência da formação de professores à distância na realidade
de Goiás, Brasil, com especial incidência no estágio de formação supervisionada.
Em “Relação entre Escola-Museu: olhar crítico sobre o concurso ‘a minha
escola adota um museu…’” Maria Helena Feio (Portugal, Lisboa) traça um quadro
de avaliação daquela ação de educação patrimonial que procurou estabelecer
vínculos entre as escolas e os museus, recorrendo a entrevistas com os intervenientes dos dois lados, para um esboço de balanço.
Ana Mafalda Conde da Rocha (Portugal, Leiria) em “Os Museus de Arte e
crianças com Necessidades Educativas Especiais” debruça-se sobre a perceção dos
professores quanto ao recurso dos museus nos alunos com as necessidades especiais, concluindo pela valorização destas atividades enquanto resposta inclusiva.
O artigo “O ensino de arte como dispositivo disciplinar” de Pablo Sérvio &
Jordana Tavares (Brasil, Goiás) procede a análises de discurso qualitativa de entrevistas a professores da rede municipal de Goiânia-Go-Brasil, buscando nós de
significação e da educação artística que transportam uma latência dos anteriores
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paradigmas, que conotavam a criatividade com a total espontaneidade, antes da
inserção cultural introduzida por Ana Mae Barbosa (1989; 2002).
Filipa de Burgo (Portugal, Lisboa), em “Teoria e Prática da Criatividade no
Ensino Superior: Metodologias de Trabalho para os Professores de Artes Visuais”
debruça-se sobre a unidade curricular de “Aprendizagem e Criatividade”, do
Mestrado de Educação Artística da Escola Superior de Educação de Lisboa explorando conteúdos e práticas pedagógicas e avaliando-se a sua flexibilidade a contextos diversificados.
Em “As Artes Visuais como uma Disciplina Cognitiva na Educação PréEscolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico,” Joana Consiglieri de Vilhena (Portugal,
Lisboa) aponta a pertinência de utilizar e buscar referentes cognitivos na literacia visual fomentando uma consciência da cultural, de modo a desenvolverem
capacidades plásticas.
Andrea Hofstaetter & Thayse Ludwig Martins (Brasil, Rio Grande do Sul) no
artigo “Conhecendo o acervo do MACRS através de um jogo educativo” trazem-nos a experiência do NOA (Núcleo de criação de objetos de aprendizagem para
artes visuais, da UFRGS) e um dos exemplos de um recurso didático e educativo
produzido, o jogo “Conhecendo o acervo do MACRS.”
No artigo “As culturas do remix e da contribuição no ensino de artes: uma
experiência de criação de social vídeos online com alunos do ensino secundário,”
Felipe Aristimuño (Brasil, Rio Grande do Sul / Portugal, Lisboa).
Adriano Santos Fonseca (Brasil, Bahia) em “O pensamento estético visual
de estudantes dos eixos VI e VII da Educação de Jovens e Adultos” aborda uma
intervenção pedagógica com base na teoria de Abigail Housen sobre os estágios
de desenvolvimento estético.
Em “Linhas, espaço e corpo: experiência de apropriação do desenho no Ensino
Médio”, Thais Amaral & Regina Lara Silveira Mello (Brasil, São Paulo) relatam
uma experiência com alunos do 1º ano do Ensino Médio, nas aulas de Arte de um
colégio particular de São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil. Tomou-se como
foco o corpo e o desenho em conjugação com obras de Edith Derdyk.
O artigo “A performance das crianças: um experimento de performance com
crianças do ensino fundamental” de Edson Pfutzenreuter & Thalis Lowchinovscy
(Brasil, São Paulo) apresenta-se uma atividade no âmbito do PIBID (CAPES, Brasil
– Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), projeto que introduziu a arte performática no Ensino Fundamental.
Andreia Filipa Arménio Dias (Portugal, Lisboa) no artigo “Do gesto ao desenho: desenhos de corpo inteiro” apresenta uma atividade que usa o corpo e o
movimento para o criar referindo artistas das várias áreas, visando uma exploração desbloqueadora e potenciadora do ato de desenhar.
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Os dezoito artigos aqui reunidos permitem estabelecer, também eles, uma
“leitura do mundo,” desta feita, do mundo da educação artística. Anota-se a crescente importância da mediação cultural, da educação patrimonial, das intervenções artísticas em contexto escolar, da exploração dos recursos não formais para
a integração e para a diminuição da exclusão, a par com algumas avaliações de
alguns projetos desencadeados a diversos níveis, do âmbito da turma ao âmbito
nacional. Em todos a ancoragem na literacia artística, na sua contextualização e
na sua atualização pelo desempenho, pela integração do fazer no saber.
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wright Yasmina Reza (1994), this text seeks to
reflect on some of the critical dimensions of contemporary theatre. From some basic principles
of the so-called Cultural Pedagogy, it proposes
an analysis of certain aspects of abstract visual
art and how they can intersect the lives of ordinary people represented by the three characters
in the play.
Keywords: contemporary abstract art / theatre
/ cultural pedagogy.

Dedicado ao Paulo Claro (ator, encenador, 1972-2001)
e às nossas utopias pensadas numa esplanada da praça do Giraldo, nas noites mornas
de Évora

“Não vamos complicar as coisas por causa de um quadro; a vida é muito
curta”. É este um dos diálogos que surge a um dado momento da aclamada
peça teatral “Arte” da dramaturga francesa Yasmina Reza (1994). Proferida
numa altura em que três amigos, reunidos à volta de uma pintura de arte contemporânea, adquirida por um deles (que gastou uma pequena fortuna!) estão
prestes a agredir-se depois de esgotarem, aparentemente, todos os argumentos
pessoais, numa suposta conversa de amigos.
A peça foi estreada em Paris no dia 28 de outubro de 1994, no teatro
La comédie des Champs-Élysées. Traduzida para inglês por Christopher
Hampton, é estreada nesta língua, dois mais tarde, em 15 de outubro de 1996,
com um sucesso tal, que fica por oito anos em cena no London's West End.
(Mateo, 2006).
Os êxitos precedentes e estrondosos fazem chegar a peça, outros dois anos
depois, em 1998, à Broadway, em Nova Iorque, onde estreia a 12 de fevereiro,
tendo tido 600 repetições nesse espaço emblemático das artes cénicas. Um
lugar mítico para qualquer ator.
Nesse ano recebeu o famoso prémio Tony para a melhor peça de Comédia
e continuou depois a fazer um trajeto pelo mundo latino, com reposições frequentes, que foram sendo realizadas até aos dias de hoje (Figura 1).
Em Portugal foi encenada pela primeira vez pelo malogrado ator António
Feio (1954-2010), tendo ele próprio participado na peça, juntamente com os
atores Miguel Guilherme e José Pedro Gomes que a representaram em 1998 (no
mesmo ano que estreou nos EUA!) no Teatro Nacional de S. João, no Porto, e
depois em Lisboa, no teatro Villaret. Em 2003 teve nova apresentação. Nas duas
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Abstract: Taking as study the play “Art” by play-

“Arte”, da dramaturga Yasmina Reza (1994),
este texto pretende refletir sobre algumas
das dimensões críticas do teatro contemporâneo. A partir de alguns princípios básicos
da chamada Pedagogia Cultural, propõe-se
uma análise de determinados aspetos da arte
visual de raiz abstrata e como podem intersectar a vida das pessoas comuns representadas pelos três personagens da peça.
Palavras chave: arte abstrata contemporânea / teatro / pedagogia cultural.
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Resumo: Tomando como estudo a peça

Figura 1 ∙ Cartazes de algumas das peças encenadas e em
encenação (2016) no espaço cultural Latino-americano.
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primeiras encenações teve um público de 200.000 espetadores. Um numero
verdadeiramente notável para o teatro em Portugal (Caetano, 2016).
No texto da peça, Yasmina Reza apresenta-nos uma visão sobre a amizade
entre três homens, disparada a partir das particularidades discursivas que
pertencem, por assim dizer, à estética contemporânea, em particular à que se
desenvolve à volta das artes visuais. E é esta característica da peça que a torna
interessante sobre o ponto de vista pedagógico, em particular, quando o que
está em jogo é, entre outras coisas, a discussão sobre os critérios valorativos
e mercadológicos da obra de arte contemporânea e das estéticas radicais com
que o modernismo foi povoando o espaço da criação plástica durante todo o
século XX, desde pelo menos o cubismo dos anos 10 do século passado.
Sérgio, médico bem sucedido, compra por uma pequena fortuna uma tela
completamente branca que logo a exibe a Mário, um dos amigos mais chegados. Dizer que foi “pintada” por Antrios (hipotético artista) seria um exagero,
porque na realidade a tela de 1,60 por 1,20 metros, é completamente branca. Na
verdade, no texto original, parece que possui umas riscas... brancas, que exigem
esforço visual ao observador para se poderem descortinar.
A peça revela, em primeiro lugar, uma das dimensões mais discutíveis da
arte contemporânea, que é a dimensão económica e mercadológica, frequentemente traduzida em valores de custo exorbitantes, quando o nome do artista
tem uma alta “cotação” no mercado, como se fosse uma ação de uma empresa
cotada em bolsa ou uma moeda qualquer. Então é o “investimento” bastante
elevado, feito pelo médico, aquilo que vai influenciar no relacionamento entre
os três amigos e, de alguma maneira, funcionar como detonador de uma série
de conflitos e tensões que vão modificar profundamente a relação entre os três.
“O quê! Deste 6 mil contos por esta... merda!?” Explode Mário, no início da
peça, depois de uma longa gargalhada sarcástica.
A aquisição e exibição da tela vai então revelar um mal-estar e uma espécie
de inveja, ou um ciúme, que vão afastando o comprador rico dos amigos menos
abonados – Mário e Ivo que, até aí, partilhavam a sua vida. A arte, enquanto
objeto de troca e de valor, funciona aqui como um elemento de diferenciação
social, revelando segmentos dentro de uma mesma classe social (média) que
por vezes emergem no diálogo. Mário é engenheiro, mas Ivo é um simples funcionário numa papelaria (que pertence ao tio de Catarina, a mulher com quem
irá casar! Casamento que os amigos tentam, indiretamente, evitar!).
Há então, nos diálogos da peça, um registo contínuo de uma divertida conversa de amigos, com ironias e sarcasmos à mistura (o modo como Ivo imita a
voz da própria mãe, a sua rábula sobre os convites de casamento, etc.). A peça
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Figura 2 ∙ “Quadrado branco sob fundo branco” (78,7×78,7cm,
óleo sobre tela), (Na legendagem do próprio MOMA “White
on White”). Museu Metropolitano de Arte Moderna de
Nova Iorque. (Disponível em: www.moma.org/collection/
works/80385?locale=pt. Download de 12/02/2016)

(...) as pedagogias culturais aspiram empossar as práticas educativas com a energia
e eficácia das coisas vividas, tomando partido dos efeitos, usos e rumos que elas vão
concebendo e projetando em nossas identidades e subjetividades. É um campo que não
se aparta da escola, porém, vê a “escola” para além de um lugar fixo com fins prédeterminados.
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corporiza então uma tensão tripartida entre três personagens. De um lado, a
consideração dos critérios valorativos da arte (e das “filosofias subjacentes!”
como ironiza Mário num dado momento do diálogo), do outro, algumas questões
de fundo das sociedades contemporâneas, nomeadamente a diferenciação cultural e social que o poder económico aquisitivo pode proporcionar e... a amizade.
Se nos colocarmos de dentro do mundo da arte contemporânea, concretamente da pintura, dos seus movimentos e das suas teorias que atravessaram
todo o século XX – um século notável de criação artística –, chegaremos a alguns
artistas que poderiam ter inspirado o radicalismo minimalista de Antrios, esse
artista inventado por Yasmina Reza. Mais do que o De Stijl (“O Estilo”) do
holandês Piet Mondrian, também conhecido como Neoplasticismo, surgido em
1917, em Amesterdão, parece ter sido mais o Suprematismo russo de Kasimir
Malevich, o movimento de arte que mais se aproxima da proposta desse quadro branco sugerido pela dramaturga francesa. Sobretudo, o famoso “Quadro
branco sobre fundo branco” de 1918 (Figura 2). Este quadro (a óleo !) de 78,7 x
78,7 cm, que tem um lugar de destaque na coleção do Metropolitan Museum
of Modern Art, de Nova Iorque – o famoso MOMA – também é, afinal, totalmente branco, apesar de, na verdade, se descortinar um quadrado, levemente
inclinado, pintado num outro tom de branco, que contrasta ligeiramente com o
branco do fundo (Figura 2).
Na Teoria e Crítica de Arte contemporâneas, estes movimentos são fundamentais para compreendermos outras propostas que se irão desenvolver décadas mais tarde (como o minimalismo, a arte conceptual e outros movimentos
inspirados na simplicidade radical destes movimentos da segunda década do
século XX). Datam de 1913 os primeiros esboços suprematistas de Malevich e
não deixa de ser espantoso a rapidez e a precocidade com que surgiram estes
movimentos que advogam a total ausência da referencialidade figurativa com o
mundo real. Sobretudo, se nos recordarmos que, mesmo depois de 1918, muitos
outros movimentos figurativistas continuaram o seu desenvolvimento.
Pode-se então dizer que peça de Yasmina Reza funciona como uma forma
pedagogia cultural, não só porque emerge de um espaço cultural não escolar,
mas porque também faz emergir uma área importante do pensamento estético
contemporâneo. Para Martins & Tourinho (2014:12)
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É um pouco essas “coisas vividas”, no campo da visualidade e da apreciação
estética contemporânea, por parte de pessoas comuns, aquilo que esta peça de
teatro inscreve num espaço público, como é um teatro. Um espaço que também
é, afinal, de aprendizagem, onde se exerce, portanto, uma forma de pedagogia
cultural que pode ser bem potente e, inclusive, transdisciplinar.
Algo de fato existente no teatro contemporâneo é a ampliação das possibilidades
da cena, ou do que pode ser feito no teatro. Rompendo com os limites do drama
– característica do teatro moderno –, ele transborda qualquer tipo de conceito,
ao instaurar um teatro dinâmico, capaz de dialogar com diversas manifestações
artísticas, flertando com as artes visuais, com a dança e muitas vezes questionando as
fronteiras entre elas. (Guimarães, 2011:3).

Como já se assinalou atrás, a peça em análise propõe – com o pretexto de uma
conversa de amigos – pensar também sobre uma tema candente da arte contemporânea: o “valor” mercadológico da obra de arte e o desajuste com a simplicidade formal radical e a complexidade teórico-conceptual subjacente à produção da obra. Por
isso, na arte contemporânea, a aparência formal de uma proposta plástica – mesmo a
mais minimal – pode não fazer justiça a todo o investimento conceptual requerido a
montante, como atesta os escritos de Malevich dos inícios dos anos 20, cuja obra continuamos a achar um bom referente para relacionarmos com a proposta de Yasmina
Reza. Para o pintor russo (como poderia ser para o pintor imaginário Antrios)
(...) a tela suprematista representa o espaço branco, não o espaço azul. O azul não
permite a representação real do infinito. Os raios da visão se chocam, digamos, com
uma cúpula e não conseguem penetrar no infinito. O infinito suprematista branco
permite que os raios visuais avancem sem encontrar um limite (...) (Malevich, 1920
cit. por Lichtenstein, 2014: 95-6).
(...) o quadrado branco carrega o mundo branco (a construção do mundo) afirmando
o signo da pureza da vida humana criadora (Malevich, 1920 cit. por Lichtenstein,
2014:99).

Nestas experiências radicais de há cerca de uma centena de anos atrás (e é
espantoso que, na verdade, esta teoria tenha se desenvolvido há mais de século)
levadas a cabo pela vanguarda russa, depois de milénios de tradição, acopladas
a uma imitação da natureza, a cor (ou melhor a ausência dela) torna-se, por fim,
uma entidade independente no quadro.
As cores não pretendem exprimir nem significar nada senão a [própria] cor, mas,
na medida em que representam de um modo inteiramente puro o seu próprio valor

a arte passa a ser algo intrinsecamente ligado à vida – não como imitação, mas como
potencialidade – e detentora de significados múltiplos, através do jogo de interação
entre espectadores e artistas. Ao não reproduzir o real tal como se apresenta, a arte
continua com ele conectada, ao invocar potencialidades, coisas que fazem parte das
nossas vidas, porém as quais nos desacostumamos a olhar.

Não podemos então analisar as formas de percepção, nem as mensagens
subliminais envolvidas no teatro contemporâneo, sem levar em consideração
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Assim, a arte contemporânea não só aparece nesta peça como uma arte crítica,
mas também (e sobretudo) como uma arte pós-crítica, na medida em que nos coloca
diante de um outro regime de possibilidades interpretativas. Os diálogos, no texto
teatral, e as ações dos personagens (a linha diagonal que Mário traça com o marcador negro na tela, onde faz deslizar um esquiador, a um dado momento da representação) impelem o público para outros caminhos de sugestões irónicas que não
estavam dados à partida. No fundo, permitem-nos fazer as perguntas que nos aproximam daquilo a que Canclini (2010) chama de “outros pactos de verosimilhança”.
Nesta perspectiva, a ideia é escapar de interpretações canónicas e homogeneizadoras para entrar numa espécie de regime de desconstrução ótico-cultural que nos permite ver as coisas de outra maneira. Deste modo, a pedagogia
cultural pode friccionar a pedagogia tradicional (e o conjunto de saberes “especializados” da Teoria e Crítica da Arte) levando-nos a perceber que os relatos
gerados por determinados fenómenos estéticos contemporâneos – com uma
tela completamente branca – são múltiplos, e que o dissenso perceptivo-sensorial trabalhado pela arte contemporânea, quando vivido por pessoas comuns
(e não por especialistas) acaba por ser libertador e democrático. Nem que para
isso tenha quase levado um grupo de três amigos à pancada.
Esta peça parece então colar-se a “uma pedagogia cultural de fronteira de
visualidades, uma pedagogia da diferença e dissidência porque se situa num
espaço entre, no qual as coisas não são umas ou outras, mas umas e outras.
Esta interseção pressupõe o conflito, um choque que rompe o consenso e abre
fendas estéticas que rompem ordens instituídas e produzem subjetividades”
(Fernández & Dias, 2014:101). E se entendermos bem a lógica que subjaz à
caracterização psicológica dos três personagens da peça, ela foi bem no sentido
de promover o conflito e o dissenso (mérito de Yasmina Reza) tendo como vetor
o desacordo estético entre um grupo de pessoas comuns.
Como sugere Guimarães (2011:4) ao conceber-se como experiência
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(...) provocam simultaneamente uma forma artística, um fenómeno, a partir da
superfície (Hess, 1961:67).
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a sua correlação com outras expressões artísticas, como a pintura contemporânea, no que é outro dos grandes méritos da peça de Yasmina. Noutras palavras,
a peça de teatro, como produto artístico,
deixa de aparecer com significados fechados e desponta como um contexto que chama
o espectador a compor sua visão particular sobre ele. Sem espectadores, não há nada,
apenas uma polissemia desenfreada e a busca de solução, ou melhor, soluções. Assim,
a estrutura fragmentária das artes contemporâneas é um convite à imaginação e à
disponibilidade do espectador (Guimarães, 2011:3).

Esta imaginação e disponibilidade do espectador facilita-lhe as aprendizagens informais. E ainda que não sejam inteiramente eruditas e validadas
pelos sistemas epistemológicos da academia, têm pelo menos o condão de o
despertar para outras realidades que, de outro modo, sem ser pelas práticas
imersivas da pedagogia cultural (com, por exemplo, pelo teatro) lhes estariam
inacessíveis. Daí que, com as pedagogias culturais, se expanda a consciência
de onde, como e por que aprendemos, mesmo que os cenários estranhos dessa
aprendizagem se configurem a uma sala preta. Um espectador imaginário, que
nunca terá estudado arte na escola formal, lembrar-se-á sempre onde, pela primeira vez, se deparou conceitos radicais de uma proposta artística sem forma e
sem cor, como é a do artista imaginário Antrios, diligentemente apreciado por
Sérgio. As pedagogias culturais “Enfatizam que, querendo ou não, continuamos aprendendo, independentemente do lugar em que estejamos, dos recursos
que dispomos, e manipulamos, das pessoas com as quais interagimos (Martins
& Tourinho, 2014:12). Neste caso, com atores de teatro e, de uma maneira mais
indireta, com um texto teatral e as estratégias persuasivas da sua autora.
Desta maneira, observar e assistir a uma peça de teatro contemporâneo
não nos remete somente para um estado de passividade perante o que é encenado. Ser espectador não significa estar menorizado em relação àqueles a que
se assistimos, nem em relação uma suposta mensagem, ou verdade, que é
expressa. Rancière (2010), considera-nos a todos espectadores, mesmo quando
experimentamos as situações mais prosaicas da nossa vida, estejamos na rua,
em casa ou no trabalho. O pensador francês não nos anula enquanto ocupantes
dos cenários diversificados onde se desenrola a nossa vida. Somos parte ativa e
não apenas contemplativa.
Se conseguirmos entender a arte como experiência estética poderemos
problematizar as separações entre arte e vida, e ver na arte, (seja teatral, seja
visual) não uma imitação, mas antes uma forma expressiva da realidade, uma
apenas entre outras tantas possíveis.

Para Rancière (2005:17) é a abertura de um campo de “possíveis” aquilo
que propicia a emancipação do espectador. “A percepção envolvida nas práticas artísticas contemporâneas propõe uma redefinição das relações do espectador com as coisas e com os sujeitos”. E nesta redefinição cabe tanto o questionamento sobre regimes de visualidade academicamente instituídos, quanto o
questionamento de verdades estéticas aparentemente indiscutíveis.
E quando na peça surge a frase proferida por Sérgio, o comprador da tela
branca, “Não vamos complicar as coisas por causa de um quadro”, outra surge
imediatamente “A vida é muito curta”. Simples e incisiva. De facto, assim é. Na
peça, a amizade acaba por imperar sobre a vacuidade de uma pretensa sofisticação advinda de uma apreciação estética supostamente superior a qualquer
outra alternativa. No fundo, uma vitória do que é humano sobre os objetos que
parecem separar os homens.
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Essa perspectiva nos livra tanto da corrente kantiana, que vê a arte como mero
deleite estético, sem nenhum alcance na vida prática e totalmente descolada dela,
como daquela que trata a arte como algo que possui um sentido a ser logicamente
apreendido e extraído pelo espectador. (Guimarães, 2011:7).
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Resumo: Mediação cultural. Pensá-la inter-

Abstract: Cultural mediation. Think it an in-

disciplinarmente, por dentro, pelos territórios de arte e cultura e curadorias educativas.
Compreendê-la entre as marcas da história
e da cultura revendo o olhar/corpo ativado
pela arte. Problematizá-la enquanto ação
nas instituições culturais e educacionais e na
construção de conhecimento pautada no silêncio e no diálogo. Neste artigo, um convite
para pensarmos juntos.
Palavras chave: mediação cultural / ensino
de arte / territórios de arte e cultura / curadoria educativa / rizoma.

terdisciplinary manner, inside the territories of
art and culture and educational curatorship.
Understand it of the marks of history and culture
reviewing gaze / body activated by art. Problematize it as action in the cultural and educational
institutions and the construction of knowledge
guided in silence and dialogue. In this article, a
invitation to think together.
Keywords: cultural mediation / art education /
territories of art and culture / education curator
/ rhizome.

“Somar sua voz à minha”. O desejo do artista Robert Filliou em seu livro
Teaching and learning as perfotmance arts (1970) se conecta diretamente com o
desejo de somar muitas vozes e nos faz pensar sobre os “entreS”. Grafado destacando o plural, a palavra que abre o artigo quer provocar certo estranhamento
para pensar a mediação cultural como um “estar em meio a” e não como “ponte
que liga dois pontos”, quando nos referimos às relações entre arte e os estudantes ou visitantes em um espaço expositivo. “Incitar você a somar a sua voz à minha” implica um diálogo pautado em dar voz a muitas vozes e também no saber
silenciar-se para ouvir o outro, assim como trazer outros para a conversação por
rumos não premeditados, pois é uma experiência singular.
“Somar sua voz à minha” se conecta com o que aprendemos com Dewey
(2010), Paulo Freire (1987) e Rancière (2010), entre tantos outros. Um longo caminho temos percorrido ao pensar mediação cultural, desde a disciplina Arte:
projetos educacionais no curso de Graduação em Educação Artística e a disciplina Mediação Arte/Público no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais,
ambos no Instituto de Artes/UNESP (1995-2007) onde iniciamos o Grupo de
Pesquisa “Mediação/Arte/Público” (2003-2007) e de 2009 até hoje na Universidade Presbiteriana Mackenzie com o Grupo de Pesquisa Mediação Cultural:
contaminações e provocações estéticas. Caminhos que nos levaram a formular o
que nomeamos como territórios de arte e cultura e curadorias educativas, buscando ampliar a compreensão das necessárias ações mediadoras frente à presença cada vez mais intensa da arte e de suas obras na escola, assim como a
crescente visitação de estudantes em espaços expositivos. O que queremos com
estas aproximações? Informações e modelos ou as obras impulsionam outras
leituras, criação e poéticas pessoais? Qual a contribuição da mediação cultural
como um campo de estudo? No artigo, um convite para pensarmos juntos.
1. De mediação, mediadores, intercessores
Dois músicos e um filósofo cantam e escrevem: “O seu olhar melhora o meu”
(Arnaldo Antunes e Paulo Tati, 1995) e “O essencial são os intercessores” (Gilles
Deleuze, 2008:156). Neles, a percepção consciente de que ampliamos os nossos
referenciais e aprendemos a ver, ouvir, sentir, pensar por meio de nossa relação
com o mundo e com nosso entorno social e cultural. A leitura de mundo precede a leitura da palavra nos ensina Paulo Freire (1987) e ela continua ao longo de
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O que quer que eu diga é irrelevante se não incitar você a somar a sua voz à minha.
Robert Filliou (1970:12, tradução livre)
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Figura 1 ∙ Mirian Celeste Martins. Tempos e lugares, olhares e
pensares, 2016. Foto-ensaio. Citação direta de detalhes das obras
de David Teniers, o jovem – Vista da galeria do arquiduque LéopoldGuillaume no Palácio de Bruxelas (1650-52), Gustave Courbet
– O ateliê do pintor (1854-55 ) e Norman Rockewll – O apreciador
(1962) e fotografia do acervo pessoal (2015) frente à Cloud Gate
de Anish Kapoor (2006).
Figura 2 ∙ Rita Demarchi. Rita Demarchi. Entre Encontros II. 2015.
Foto-ensaio. Fotografias realizadas em Museu Berardo/Lisboa,
Bienal Internacional de São Paulo, Centro Georges Pompidou/Paris,
Rijksmuseum/Amsterdam.

O ato criador não é executado pelo artista sozinho; o público estabelece o contato
entre a obra de arte e o mundo exterior, decifrando e interpretando suas qualidades
intrínsecas e, desta forma, acrescenta sua contribuição ao ato criador (Duchmap,
1975:74)

Nem sempre a obra presumia o ato criador de seu apreciador, embora nunca
renunciasse a sua presença. Esta relação apreciador/obra mudou com o tempo.
Antes, contemplação, a interpretação cabia aos historiadores e críticos de arte.
Como obra aberta (Eco, 1969), a apreciação se transforma em participação, em
interação, seja com o olhar, seja com o corpo todo que é convocado.
Obras podem nos dar a ver diferentes relações entre obras e apreciadores
em seus tempos e lugares (Figura 1).
O olhar do arquiduque Léopold-Guillaume, retratado por David Terniers, o
jovem (1650-52) talvez se aproximasse do que chamo de “olhar de Missão Francesa”. No Brasil de indígenas, de escravos negros e do barroco mineiro, D. João
VI traz em 1816 a Missão Francesa para aqui instalar a Academia Imperial de
Belas-Artes e uma cultura de cópia de modelos neoclássicos. Assim ficou determinado o que era a “grande Arte” para ser exibida aos olhares atentos à representação fidedigna e que deixou marcas em nossa cultura, inclusive na escolar.
A criança que observa o artista no centro da obra de Courbet abre um diálogo que focaliza processos de criação. O artista está em ação em seu ateliê e
amplia o seu título: Alegoria real, resumo de sete anos de minha vida de artista.
Na imensa tela, vê-se também uma criança que desenha no chão. Processos se
tornam visibilizados e cada vez mais as crianças, os loucos, os povos primitivos,
distantes da hegemonia dos cânones ocidentais, transformam olhares.
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nossa vida mediada não só pelas pessoas, ambientes e livros que nos cercam,
mas também pelo universo que chega até nós pelas telas, da TV, do cinema, do
computador, do celular, das multimídias que ofertam em muitas salas de aula
outras aproximações com a arte e a cultura, de maneira extendida.
Ao longo dos anos pergunto aos meus alunos / professores em formação,
sobre o seu primeiro contato com a arte e com frequência recordam também de
quem ofertou este encontro. Pais, tios, avós, professores, fazem parte da memória afetiva. Livros, passeios, viagens e a própia descoberta prazerosa de fazer
arte também fazem parte desta memória. Por outro lado, a obra de arte ou a
manifestação artística por si só provocou encontros surpreendentes. Encontros
entre um olhar / corpo que se disponibiliza para estar no museu, obras que provocam o olhar, um lugar que acolhe e dá a ver. Encontros que deixam marcas,
presentificam o passado e provocam a criação ou recriação.
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As vanguardas modernistas, com seus manifestos apontam também para
o apreciador, o fruidor, o vedor. O ato criador do público de que nos fala Duchamp é assumido ou rechaçado gerando o desconforto que se reveste do “eu
não gosto”, “eu não entendo”. A arte ganha mercado, vai a leilões milionários e
as exposições aspiram por grande público.
Artistas contemporâneos vêm somando outras atitudes, onde a sensorialidade, a interação, a provocação de suas obras implicam cada vez mais aquele
que convive com sua obra. A imensa obra de Anish Kapoor em Chicago sempre
cercada por turistas do mundo é marca de encontros onde selfies registram o
sujeito frente às obras. Turistas fugidios e peregrinos da arte são visíveis nas
fotografias de Rita Demarchi (2015) que “vê aquele que vê”. Em sua tese, seu
trabalho como artista fotógrafa, nos dá a ver relações poéticas que nos colocam
a pensar sobre visitantes em espaços expositivos. Visitantes contemporâneos
frente à obras de qualquer tempo e lugar (Figura 2).
Tempos e lugares evidenciam olhares e pensares específicos, mas convivem
hoje, cruzando olhares e pensares que trazem em si o desejo da cópia fidedigna
da realidade, da espontaneidade da criação, da recriação da realidade e da provocação para a participação.
Parece haver no trabalho de aproximação da arte com o público a mesma
justaposição de atitudes: as que tudo explicam e valorizam as informações, as
que dão a ver processos dos artistas, as que valorizam as rupturas, as que provocam o outro a pensar junto, a somar as suas vozes. É nesta última atitude que,
me parece, a mediação cultural contribui, pois mediar é “estar entre muitos”.
[...]as obras e as conexões com as outras obras apresentadas, o museu ou a instituição
cultural, o artista, o curador, o museógrafo, o desenho museográfico da exposição e os
textos de parede que acolhem ou afastam, a mídia e o mercado de arte que valorizam
certas obras e descartam outras, o historiador e o crítico que as interpretam e as
contextualizam, os materiais educativos e os mediadores (monitores ou professores)
que privilegiam obras em suas curadorias educativas, a qualidade das reproduções
fotográficas que mostramos (xerox, transparências, slides ou apresentações em
PowerPoint) com qualidade, dimensões e informações diversas, o patrimônio cultural
de nossa comunidade, a expectativa da escola e dos demais professores, além de todos
os que estão conosco como fruidores, assim como nós mediadores, também repletos de
outros dentro de nós, como vozes internas que fazem parte de nosso repertório pessoal
e cultural (Martins, 2005:54-5)

No entrelaçamento deste “estar entre muitos” a ação de intercessores, como
nos alerta Deleuze (2008), ampliam olhares e pensares que envolvem intelecto,
a pele e a alma, exige a consciência sensível e poética de quem assume uma
ação que se deseja mediadora e que não pode ser confundida com uma função

2. Fios que se entrelaçam
Fios têm sido a marca e metáfora da mediação cultural para nós. Desde o primeiro livro (Martins, 2005; 2007; 2012; 2014) fios estão presentes nas capas e
nos conceitos que nos alimentam. Fios são direções, fazem laços e nós, impulsionam contatos (Figura 3).
Em seu Pequeno Dicionário de palavras jogadas ao vento, Adriana Falcão (2005:75)
define: “Laço – Espécie de nó que quando visível, enfeita, e quando é invisível,
estreita.” Assim, estreitamos e entrelaçamos ideias, conceitos, práticas, teorias,
ações, experiências, pessoas, “e... e...., e...”, na conjunção proposta por Deleuze &
Guattari (2009) e que implicam em relações rizomáticas. Um fio puxa outro...
Todo o rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele é
estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído, etc; mas
compreende também linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem parar
(Deleuze & Guattari, 2009:18)

Na movediça construção rizomática fomos cartografando territórios de arte
e cultura (Figura 4). Pensados com a parceria de Gisa Picosque a partir do desafio de pensar currículos e a DVDteca do Instituto Arte na Escola – materiais que
podem ser consultados na internet (2004). O conceito se expandiu para a proposta curricular do Estado de São Paulo (2009). E depois para os estudos sobre
mediação cultural. Os territórios de arte e cultura se misturam e se expandem,
como nos livros didáticos Por toda Parte coordenados por Solange Utuari (2013).
Teritórios de arte e cultura são assim, um modo de pensar.
O pensar a mediação cultural em territórios de arte e cultura intensificam
fendas no que parece já conhecido e provocam novos estudos, pesquisas e desdobramentos teóricos. Pode-se entrar por qualquer um deles. Apresentados em
ordem alfabética, pois não há hierarquia, eles podem ser sempre ampliados,
transformados, agrupados:
Ação mediadora. Acesso cultural. Cultura visual. Curadoria Educativa. Espaços
culturais na escola. Formação docente. Interculturalidade: a mediação expandida.
Leitura de imagem: metodologias. Leitura de imagens: camadas interpretativas.
Mediação cultural nos museus e instituições culturais. Movimento estético do
espectador. Objetos propositores. Patrimônio Cultural. Políticas, produção e práticas
culturais. Tecnologias interativas. Recepção. Silêncios. Zarpando.
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no museu. Como os territórios de arte e cultura e curadorias educativas podem
potencializar estas ações como dispositivos de encontros significativos que provocam experiências estésicas e estésicas?
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Figura 3 ∙ Mirian Celeste Martins. Fios e entrelaçamentos,
2016. Foto-ensaio a partir de fotografias de Nathália Nunes
Teixeira Vasconcelos.
Figura 4 ∙ Cartografias: DVDteca Arte na Escola e Proposta
curricular do Estado de São Paulo/Arte.

Ocorre que a mediação, empregada como fator de aproximação, pode ser problemática,
especialmente quando, no afã de estabelecer a ponte entre a obra e o público, incorre
em estratégias simplificadoras, trai exatamente aquilo que pretende defender. Ora,

37
Revista Matéria-Prima. ISSN 2182-9756 e-ISSN 2182-9829. Vol. 4 (1): 28-38.

Entre os fios dos territórios destacamos o conceito de Curadoria Educativa.
Em museus ou exposições independentes, o curador inventa, pesquisa, seleciona, organiza e cria um conceito-chave capaz de impulsionar leituras do público. Walter Zanini, importante historiador, crítico de arte e curador brasileiro, já
afirmava em 1974 que as exposições estabeleceram um “[...] campo dinâmico
de agregação de experiências, capaz de associar com uma funcionalidade nova
museu, artista e ainda o público, provocando formas revolucionárias de comportamento em cada um destes elementos” (Zanini, 2014:64).
Curadoria é criação! Embora se discuta essa função, pois por vezes o curador dita a obra a ser realizada para adequar-se à sua própria criação, como tornar visível o seu papel em uma exposição? Será que os visitantes, alunos ou não,
fariam as mesmas escolhas, proporiam os mesmos diálogos entre obras colocadas próximas umas às outras, traçariam o mesmo trajeto expositivo?
Um professor-curador assume esta ação quando organiza exposições e
apresentações de seus alunos, quando abre espaços para intervenções poéticas.
Um professor em sala de aula ou um educador no museu são também curadores. Escolhem as obras, espetáculos, músicas que serão apresentadas aos alunos ou visitantes. Temos consciência de nossa ação como curadores? O que
selecionamos? Obras consagradas das quais se sabe explicar? Por que trazemos
determinadas obras e propomos visitas?
Curadorias educativas expandem olhares para aspectos às vezes impensados ou pouco explorados como o patrimônio cultural e a cultura popular, problematizam e potencializam espaços de criação selecionado obras para gerar
diálogos, confrontos, estranhamentos, análises comparativas, como por exemplo propõe Feldman citado por Ana Mae Barbosa (1991). Informações dosadas
para possibilitar interpretações pessoais em vez de justificar a obra dentro de
um determinado movimento em embrutecedores discursos explicativos. Como
nos diz Rancière (2010a), a ação mediadora requer considerar o outro em uma
posição de igualdade (e não de superioridade), vivendo uma prática emancipadora. Uma mesma inteligência em ação frente ao conhecimento, uma mesma
inteligência em ação frente à arte.
Mediação é [con]tato, daquele que toca e é tocado. Entretanto, no teatro,
no museu, na sala de aula pode acontecer a indiferença, o afastamento, a recusa do contato.
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mediação não pode incorrer na simplificação do processo que se estabelece entre
público e obra, não pode pretender reduzir a complexidade do trabalho que está
sendo apresentado. Ela tem que garantir que a obra seja apresentada em toda a sua
plenitude, fruída da melhor maneira possível (Farias, 2007:67).

Como provocar a fruição que a arte provoca por si só em sala de aula? Concientizamo-nos da curadoria educativa que realizamos? Uma boa ação mediadora poderia ser quase invisível, especialmente se impregnada pelo conceito de
que o espectador deveria ser “emancipado”?
Observação, seleção, comparação, interpretação. Assim, cada um de nós
apreende o mundo da cultura e da natureza, de modo interdisciplinar. Assim
também nos posicionamos frente à arte e às poéticas de cada artista, essas que
parecem capturar ou distanciar-se de nossas próprias poéticas. Assim também
compomos curadorias educativas para problematizar, ampliar, provocar encantamentos e estranhamentos, enfim, aproximar todos da arte, pois acreditamos no outro.
3. Artistas-propositores. Educadores-propositores. Para seguir pensando...
Nós somos os propositores: enterramos a obra de arte como tal e chamamos você para
que o pensamento viva através de sua ação.
Nós somos os propositores: não lhe propomos nem o passado, nem o futuro, mas o
agora. Lygia Clark (1968)

Artistas-propositores como Lygia Clark, Hélio Oiticica e Robert Filliou
provocaram a ação. Hoje, outros artistas têm ativado corpos, em obras, instalações, exposições entendidas como “campos dinâmicos de agregação de experiências”. A historiadora, professora e crítica de arte Claire Bishop (2012)
tem apontado a arte participativa como uma marca contemporânea. O artista
Olafur Eliasson, além de propor situações que nos jogam na experiência estética, escreve: “Invertamos o ponto de vista: o museu como sujeito, o espectador
como objeto” (Eliasson, 2012:24-5)
Sentirmo-nos sentindo, vermo-nos vendo, perceber-nos pensando, convida
Olafur em seu texto e em suas obras. Um olhar contemporâneo que pode olhar
a arte fazendo parte da vida nos indígenas brasileiros no passado e hoje, o barroco brasileiro pela colonização portuguesa, o olhar neo-clássico pelas mãos de
Dom João VI fugindo de Napoleão, o olhar modernista e realidades tão distintas
como as que vivemos no nosso Brasil, das cópias travestidas em releituras, da
polivalência das linguagens artísticas ao apuramento de docentes, artistas, pesquisadores que tentam fazer a diferença em ações micro-políticas. “Tudo junto

“Entre” as coisas não designa uma correlação localizável que vai de uma para outra
e reciprocamnte, mas uma direção perpendicular, um movimento transversal que
as carrega uma “e” outra, riacho sem início, sem fim, que rói suas duas margens e
adquire velocidade no meio. (Deleuze & Guattari, 2009:37)

Mediação cultural, estar entreS, em meio a, com o olhar/corpo inteligente,
sensível, aberto e em vigília criativa; somando vozes para ver mais, ouvir mais,
pensar mais. Um tecer sem início e sem fim, que traz em seus fios muitas marcas da história e da cultura, esgarçados pelos contextos de suas texturas, em
fluxo partilhado com um grupo de pesquisa muito especial cujo olhar melhora
o meu e nos torna intercessores a convidar outros para pensar juntos...
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e misturado”, dizem os jovens. É a antropofagia (antro – homem, fagia – ato de
comer) dos modernistas Oswald e Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Raul
Bopp, reavivada pelos Tropicalistas nos anos de 1970 e que podemos retomar
novamente, como fios que enlaçam o hoje. Se nossos índios só comiam a carne
dos inimigos valentes metabolizando simbolicamente o valor do outro, somos
mediadores antropófagos que conectam culturas, que vivem e somam experiências, que comem, digerem e produzem rizomas.
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Resumo: O termo “avatar educacional” combi-

Abstract: The term “educational avatar” com-

na uma série de práticas metodológicas criativas desenvolvidas para os alunos do Curso de
Licenciatura em Artes Visuais da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, culminando na projeção de uma subjetividade
educadora ficcional e poética. A proposta visa
desenvolver uma maior atenção/consciencialização do aluno em sua potência para o educar.
Palavras chave: avatar educacional / subjetividade e educação / poéticas educacionais
/ narrativas a/r/tográficas / professor-artista.

bines a number of creative methodological practices developed for the students of the Visual Arts
Education Degree at the Federal University of Rio
Grande do Sul, Brazil. This practices culminate in
the projection of a fictional and poetic educator
subjectivity. The proposal aims to develop and to
increase the attention-awareness of the student
in its power to educate.
Keywords: educational avatar / education and
subjetivity / educative poetics / a/r/tographic
journal / artist-teacher.
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Fundamentos pessoais: o meu avatar
É preciso antes apresentar-me, pois é no percurso e principalmente na experiência profissional como artista que me apoio para justificar boa parte do que
se segue; ela fornece a base para o desenvolvimento das minhas metodologias de ensino, restando-me procurar por fundamentos teóricos que as justifiquem. Estes foram encontrados inicialmente nos autores Tom Barone e Elliot
W. Eisner (Barone; Eisner, 2012), defensores da ideia de que os procedimentos artísticos podem servir a propósitos de pesquisa, ao lado dos demais procedimentos científicos já avalizados. Outros têm sido investigados desde então,
a partir da publicação brasileira Pesquisa baseada em Arte: A/r/tografia (Dias;
Irwin, 2013). Nomes como Belidson Dias, Rita L. Irwin e Fernando Hernandez
têm me auxiliado no mesmo sentido.
Preocupa-me o curso de Licenciatura em Artes Visuais. Advinda do bacharelado e habilitada no fazer artístico, imaginei, ao assumir a docência na área
da arte/educação, ser meu desígnio formar artistas-professores. Conto, portanto, em contribuir para com a formação de profissionais cujo discurso poético priorize por cenário não os espaços destinados à exibição de obras, mas os
da educação (embora tal separação tenha perdido sua relevância nos nossos
dias, uma vez comprovada a necessidade de incluirmos ações educativas na
programação de exibições artísticas). O artista-educador projetado por minha
atuação docente seria estimulado a integrar sua conduta poética e criativa às
estratégias, reflexões e experiências em sala de aula, reelaborando-as com seus
alunos. Como escritora reconhecida no campo da ficção brasileira, é igual a
preocupação em relação às licenciaturas em Letras e seu foco na competência
normativa para os usos da língua: custa-me a entender porque a força inventiva
e poética das palavras é pouco explorada como recurso para empoderar o discente para a leitura e a escrita.
Como artista, vejo-me educadora; como educadora, creio-me artista.
Assim, não vejo motivo para que os conteúdos poéticos de alguns planos de
ensino ou monografias da licenciatura estejam condicionados a meros veículos
transparentes para promoção de conhecimentos alheios. Como digo aos alunos: há uma diferença brutal entre as palavras “educação” e “pedagogia”, e eu
darei preferência ao uso vocabular da primeira, jamais da segunda:
Não me considero, como professora, em dicotomia ao corpo discente, portadora única de um discurso didático. Tampouco sinto-me à parte dos locais
onde esses discursos trafegam: eu sou enquanto subjetividade discursiva, sou
o discurso e o local, vivente nas e através das linguagens, corresponsável por
seu tráfego e /contra/in/venção (Wagner, 2010). Percebo o meu corpo como
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Figura 1 ∙ Do meu diário de arteducadora, fluxogramas
educação/pedagogia. Arquivo da autora.
Figura 2 ∙ Do meu diário de arteducadora, fluxogramas
sobre objetos e conteúdos educacionais. Arquivo da autora.
Figura 3 ∙ Do meu diário de arteducadora, fluxogramas
sobre objetos e conteúdos educacionais. Arquivo da autora.

1. No que consiste um avatar educacional?
O vocábulo avatar significa, em sânscrito, “descida do céu à terra” – a encarnação de uma entidade divina em um corpo humano ou animal. A ele atribui-se
também o significado de um ser em potência, criado por alguém como projeção ou representação de si em um dado ambiente virtual, como nos jogos digitais, em especial os do gênero RPG (Role-Playing Game). Outra acepção seria
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um medium estético e comunicativo aos dos meus alunos no espaço do educar-aprender. Não acredito na produção de objetos ou planejamentos engessados,
materiais inertes, mortos em sua inflexibilidade e impermeabilidade, intervindo entre os corpos congraçados no educar:
Renego o conceito de objeto aplicado aos materiais didáticos, assim como
renego o termo pedagogia como sinônimo de educação, pois a combinação paidós-agogé, além de vincular o ensino ao infante (aquele incapaz de falar), encontra-se preso ao moldar, enformar e adestrar sujeitos; já o ex ducere implica um
profundo sentido humano, conduzindo o ser para a expansão de si. O binômio
sujeito/objeto me desagrada, ao anular a interatividade e propor um apartamento de quem ensina-aprende do meio usado para ensinar-aprender. Uso a
expressão sistema modular de trocas educativas, aplicado à dinâmica envolvente
de subjetividades docentes e discentes.
O avatar educacional é resultante dessas reflexões; ao desenvolvê-lo, tive
por inicial preocupação promover a atenção e a consciencialização dos licenciandos para aprimorar sua performance educadora. Por atenção/consciencialização, entendo, a partir dos estudos de Francisco Varela, Evan Thompson e
Eleanor Rosch, a reeducação cognitiva de nossa mente corporalizada (a mente
integrada ao corpo) de modo a torná-la atenta aos seus estados e ações, aceitando a consciência como um processo de enação contínua. O termo consciencialização adotado pelos cognitivistas implica dinamicidade; já o termo enação
define, segundo os autores, os fenômenos cognitivos da mente corporalizada e
atuante em um mundo não previamente dado, mas resultantes de uma história
de interações e de conhecimentos adquiridos (Varela; Thompson; Rosch, 1991).
Ao reunir esses conceitos a uma metodologia cuja base epistemológica
aceita a poética, o imaginário e o ficcional como integrantes do discurso educacional científico, proporciono aos alunos a oportunidade da autorreflexão através do exercício artístico. Produto das leituras e das reflexões teóricas específicas de cada disciplina, a produção de um avatar – e do diário gráfico que às vezes
o acompanha – adquire a consistência de uma produção intelectual dentro dos
parâmetros de uma pesquisa-investigação a/r/tográfica.
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Figura 4 ∙ Proposta de avatares criados por uma aluna para a
disciplina Laboratório de Arte e Ensino II, um avatar-xamã, mediador
entre natureza e tecnologia. Arquivo da autora.
Figura 5 ∙ Propostas de avatares criados pela mesma aluna para
a disciplina Oficina de Artes e Processos Educativos, um avatarmemorial, relacionando a imagem de si mesma quando criança
com cores e elementos simbólicos de comunicação e de cuidado
com outras infâncias projetadas. Arquivo da autora.
Figura 6 ∙ Still do vídeo Avatares Educacionais: o avatar-pescador
de um aluno troca a vara de pescar (comunicação linear) pela rede
de pesca (comunicação em rede). Disponível em: www.youtube.
com/playlist?list=PLKXiamMhiRrRegiehSnt_7IK7IUD2i-JT

2. Por que criar um avatar educacional?
Se tal entidade não passa de um produto instável e imaginativo, não seria mais
fácil ser apenas... um “eu-mesma(o)”? Não seria mais simples aceitar as regras
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o de mutação ou de transformação mórfica. Todas as conotações podem ser
abordadas dentro dessa proposta: o aluno pode invocar, como ponto de partida, uma crença maior, uma imagem/conceito exterior, seja ela intelectual,
espiritual ou poética sublimada e nela configurar-se. Mas ele também pode
tomar a si mesmo como modelo, usando seus próprios referenciais históricos
e culturais, psíquicos e físicos e realizar o caminho inverso, de modo a projetar uma nova entidade, cuja narrativa será igualmente significativa. Ambas as
direções levarão a uma idealização possível, crível e praticável (Deleuze, 1978).
Necessariamente, o avatar implica a reconfiguração mórfica do aluno em sua
subjetividade educadora, a ser atualizada via linguagem corporal, plástica, verbal, gráfica ou sonora. Dele também deriva uma narrativa, uma poiesis estendida no tempo e no espaço.
É importante esclarecer ao aluno que, embora cada disciplina requeira apenas um avatar, outros posteriormente poderão vir a ser adicionados, sem contar
com os que eventualmente nos serão atribuídos conforme o exigido pela profissão da educação (Goffman, 2014).
O desempenho de papéis sociais em uma dada comunidade só será automatizado se não desenvolvermos a atenção e a consciencialização para as nossas enações. Assim, embora o avatar educacional possa estar fundamentado no
conceito de ator (Goffman, 2014), e ainda que acrescido de valores performáticos (Schechner, 2004), ele ultrapassa a condição de estereótipo, assim como a
de mera máscara; o desenvolvimento da mente corporalizada, atenta e imaginativa por via poética visa potencializar no aluno capacidades para a reinvenção de si, para a inovação e o improviso no percurso do educar.
Ao mesmo tempo, ao reconhecer os espaços da educação em sua virtualidade, com regras e sentidos próprios, atribuo ao avatar qualidades lúdicas
(Huizinga, 2008). O avatar precisa emergir, portanto, em um espaço que lhe seja
contínuo, virtualizado por sua atuação. Ainda em se tratando de ambiências
educativas, pressuponho o avatar como autopoiêutico (Maturana; Varela, 1980)
– uma interface estética e comunicativa, oferecida para um dado momento e
local. É fundamental reconhecer que o avatar não é uma forma isolada, egoica.
É preciso pensá-lo em seu desempenho interacional ao espaço alegórico, representativo dos discursos político-educacionais contextualizados em âmbito histórico e sociocultural e às alteridades envolvidas.
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Figura 7 ∙ Still do vídeo Avatares Educacionais: o avatar-jornalista
de um aluno foi criado para tecer um comentário crítico
sobre a situação de crise da educação no Brasil. Disponível em:
www.youtube.com/playlist?list=PLKXiamMhiRrRegiehSnt_7IK7IUD2i-JT
Figura 8 ∙ Still do vídeo Avatares Educacionais: o avatar-espelho
do aluno refletia as imagens de todos nós, sentados em círculo a sua
volta. Disponível em: www.youtube.com/playlist?list=PLKXiamMhiRrRe
giehSnt_7IK7IUD2i-JT
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Figura 9 ∙ Stills de avatar narrativo animado por uma aluna
em Prezi a partir de leituras e pesquisa sobre educação infantil.
Disponível no link: www.prezi.com/ou1aikydybwk/entre-a-escola-e-oprofessor-existe-um-eu
Figura 10 ∙ Combinação de diário (a) e avatar-fantoche (b)
produzido por uma aluna para a disciplina Oficina de Artes
e Processos Educativos. Arquivo da autora.
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do jogo educacional e, tal como somos, adaptarmo-nos a elas a medida em que
for requerido ou necessário e assim cumprir o(s) papel(éis) desempenhados
como professor(a)?
Como explico aos licenciandos: a criação de um avatar, ao proporcionar um
meio de prestar atenção e de consciencialização de si através de linguagens
ficcionais e poéticas, trabalha no sentido de encarná-las e aos conhecimentos
delas advindos diretamente no corpo midiático do artista-educador. As reflexões elaboradas para concepção do avatar contribuem, da mesma forma, para
com a aceitação de um eu descentralizado, histórico e provisório, em contínua
enação cognitiva e situação de ensino-aprendizagem, além de possibilitar o
reconhecimento da importância do outro, sejam alunos ou colegas, na narrativa que nos une.
Por fim, ao programar o avatar de forma a revesti-lo com os conhecimentos disciplinares, a aluno torna-se um participante ativo e crítico do
jogo educacional; através do avatar, ele se torna um coinventor do discurso
sociocultural coletivo.
Acrescento ainda que o avatar educacional, em sua especificidade, não é
uma fantasia ou disfarce para a incompetência comunicativa ou timidez presencial em sala de aula. Também não constitui uma armadura indevassável,
ainda que a carne supostamente frágil do educador possa dele servir-se para se
resguardar dos desgastes físicos e psíquicos do dia-a-dia escolar. O avatar educacional não é uma caricatura ou estereótipo de professor, mas uma expressão,
uma interface, um recurso ou instrumento cuja complexidade necessita pesquisa e pensamento.
3. Como criar um avatar educacional?
A metodologia é simples, mas a base epistemológica é bastante complexa e pluridisciplinar, envolvendo uma grade teórica que só aumenta com o passar dos
anos. As proposições variam conforme a disciplina, derivando em diretrizes e
didáticas diferentes que, por sua vez, produzem projeções bastante diversas.
Em primeiro lugar, gosto de trabalhar com a memória cultural e afetiva do
aluno. A memória, como sabemos, não é um registro fiel de fatos passados, mas
sua recriação. Ao longo de uma disciplina cuja temática principal é a infância e o
ensino de artes para a educação infantil, exploramos nossas memórias infantis,
contextualizamos nosso passado em comparação ao presente, entrelaçando a
criança e a cultura infantil que vive em nós, textos históricos que contextualizam
nossas lembranças da vida escolar pregressa e das primeiras noções sobre arte
com a infância, a arte e a educação do presente. Para essa disciplina, é também

Reflexões sobre um trabalho em andamento
Desde o meu ingresso como docente na universidade federal brasileira, venho
trabalhando no aprimoramento de minhas metodologias com a preocupação
de fornecer, para além de subsídios que possam compor futuros planos de aula
para os estudantes do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, fundamentos
que contribuam para com o aprimoramento de suas subjetividades educadoras
voltadas para a arte e a cultura. Ao procurar estimular uma maior integração
entre o ser-artista e ser-educador em cada licenciando e ao querer promover
uma maior atenção e consciencialização do seu corpo-midiático para as enações em âmbito educativo, pretendo ir além: trato de realçar não apenas o valor
do conhecimento artístico em suas qualidades poéticas diante dos meus alunos, mas por valorizar a própria arte como linguagem científica para a pesquisa
e para a educação, além de comprovar sua grande importância como constituinte indelével da expressão humana.
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requerido que o aluno desenvolva para entrega final um diário gráfico, cuja elaboração e design reflitam os próprios conteúdos e reflexões ali registrados.
Cada diário em si, ainda que o aluno não se dê por conta à princípio, já o
prepara para a produção do avatar. Trata-se de narrativa grafopoética, autobiográfica, não produzida por um eu molar, imutável, mas por uma subjetividade ficcional projetada para e a partir do espaço/tempo disciplinar provisório,
inventivo, nunca mais iterado. É desejável que o avatar surja em combinação
poética e estética à manufatura do diário, como interfaces emergentes selecionadas pelo aluno.
Já em outra disciplina cuja carga horária menor e grande número de alunos
não possibilita a exploração do diário gráfico, incentivo a produção de avatares
mais performáticos. Todos devem criar, mesmo que oralmente, uma narrativa
alegórica, encadeando reflexões sobre os conceitos emulados pela disciplina.
Os temas aqui elencados são a arte, a educação e as tecnologias digitais. Esta
disciplina dá seguimento a outra que lhe é pré-requisito, destinada aos recém-ingressos; sendo eu a ministrante de ambas, já os convido de antemão a produzirem um relato de suas memórias de estudantes escolares, perguntando
sobre como ocorreu sua ligação intelectual e afetiva com as artes visuais e quais
foram os estímulos e valores artísticos recebidos durante o período escolar. No
segundo semestre, já preparados, eles serão conduzidos a refletir sobre sua
experiência no ensino básico sobre um novo prisma; a reavaliação do período
escolar, somada às novas temáticas elencadas para discussão, os auxiliará posteriormente na projeção de seus avatares.
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Resumo: Defende-se na comunicação que o

Abstract: In the communication it is defended

método de cozer a cerâmica utilizando um forno de papel permite uma experiência muito sensível e global da operação. Propõe-se um olhar
sobre o valor simbólico do fogo, mas sobretudo
explica-se como fazer e chama-se à atenção do
valor da perceção total da tecnologia enquanto
procedimento de criação de uma nova matéria.
Palavras-chave: cerâmica / forno de papel /
tecnologia / participação.

that the method of firing ceramics using a paper
kiln allows a very sensitive and deep experience
of the operation. It proposes a look at the symbolic value of fire, but particularly explains how
to do and calls the attention for the value of the
total perception in the technology in an active
procedure.
Keywords: ceramics / paper-kiln / technology
/ participation.

Introdução
A cerâmica é desde há dezenas de anos entendida como uma tecnologia de elevado valor expressivo e semântico, de grande riqueza pedagógica e emotiva,
em públicos de diferentes escalões etários. A sua prática pode desenvolver-se de modos muito diferentes e com graus de perceção da experiência a que
correspondem diferentes valorações. De todo o modo, numa altura em que as
comunicações eletrónicas e o lazer se constroem tanto em volta de formas virtuais, e estas dominam, justificadamente, a atenção de um grande número de
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O fogo na mão: forno de
papel em ambiente escolar
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jovens, é importante lembrar que tecnologia é também organizar ações mecanicamente consequentes através de protocolos com grande significado cultural
– a cerâmica tem uma história de 15.000 anos e demonstra a capacidade de criar
um material novo. A par da metalurgia é um marco antropológico fundamental.
O lugar onde vivemos e os modos de organização do trabalho letivo determinam que as práticas de cerâmica sejam feitas com recurso a pastas preparadas e
fornecidas industrialmente, homogeneizadas, embaladas e disponibilizadas como
um material acético, tratado ou não com vidrados e cores. A finalização processa-se
mediante a cozedura em forno elétrico (Perryman, 1995:113) com reduzida oportunidade e participação dos alunos, induzindo nos materiais modificações percecionadas como inevitáveis, ou automáticas, o que de resto faz dos desvios acontecimentos fortuitos e ininteligíveis, numa tecnologia algo “temperamental”.
Mesmo nestas condições, o valor das práticas formativas dos objetos, do exercício da forma e da sua composição no compromisso com a motricidade, o domínio da matéria e a materialização da ideia, são por si só uma valia clara, em muitos
casos a única possibilidade efetiva da prática. No entanto qualquer passo metodológico que dê aos participantes uma experiência clara da natureza dos materiais e
das modificações pretendidas melhora substancialmente o seu conteúdo, o compromisso com a experiência e a sua eficácia pedagógica. Isto é particularmente verdade para o tratamento específico que é a cozedura, uma operação que ultrapassa
em muito a pressão de um botão e à qual nos referimos particularmente.
O fogo em si
Impressionamo-nos com o fogo em vários sentidos e devido a várias parcelas
do fenómeno. Quem experimenta o fogo deixar-se-á fascinar pela libertação
de calor, pela forma e movimento da chama e a níveis mais elaborados, aos
comportamentos termodinâmicos do calor ou aos diferentes valores combustíveis dos materiais lenhosos. Tudo manifestações da combustão, uma reação
química exotérmica (libertando calor) entre uma substância (o combustível) e
um gás (o comburente), geralmente o oxigénio. Nesse contexto, a chama é uma
radiação eletromagnética nas faixas do infravermelho e do visível, cuja forma
e comportamento depende da natureza do combustível e da composição do
comburente. O fogo que em sentido estrito é, portanto, uma radiação com uma
forma particular (uma imagem), e não se dissocia neste caso do facto de ser iniciado por um ato causal (voluntário!), dando à nossa perceção calor e luz que
potencialmente nos ultrapassam e podem destruir – esse é um conhecimento
precoce, quase intuitivo e animal, mas cujo estatuto fenomenológico faz parte
da nossa condição de sujeitos na interpelação que fazemos à matéria. Todavia
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no caso do “fogo domesticado” veremos que o seu controlo, a criação de uma
certa potência/ quantidade, se faz à custa de determinada quantidade de combustível, tempo e conhecimento, permanentemente desafiado.
Se por um lado precisamos conhecer claramente a físico-química do fogo, tal
não impede as leituras emotivas, cuja transmissão se faz graças a enormes percursos parabólicos que nos encantam e estimulam a nossa imaginação material.
Jean-Jacques Annaud realizou em 1981 um filme encantatório “La Guerre du feu”
1981, inspirado no romance homónimo de J.H. Rosny “Aîné”, de 1911, do qual me
lembro muitas vezes com o prazer juvenil de reconhecer algumas fragilidades
e essências do Homem. Em dada altura o personagem trata a chama nascente
como uma flor – ou a sua semente, a brasa – que se protege no covo das mãos –
ainda hoje o fazemos para acender uma fogueira em condições adversas.
“O fogo no fogo! Desde os mais remotos tempos, que a chamma pelo seu brilho, beleza, mobilidade e vago, é o typo favorito dos seres poéticos.” (Benevides,
1869:55) ou na expressão de Bernard Dejonghe “Faire fonctionner un four à bois
demande un savoir, cela ne s'improvise pas; tout comme faire naviguer un voilier.
C'est aussi quelque chose de très physique, qui peut être épuisant, mais aussi une
source de grand plaisir.” (Viatte, 2009:53). “Pam (Norman) summed this points
up very succinctly in her comment, 'There is nothing like poking your own fire”
(Perryman, 1995:116) são outros contributos para experiências semelhantes.
Essa energia domesticada e necessária para transformar a terra em cerâmica dá lugar a uma das linhas de análise que alguns antropólogos (André LeroiGourman; Daniel Fessler) usam para abordar o fogo – o ponto de vista do seu controlo – diferente de um outro que é o da sua produção. Uma abordagem técnica
inscreve o fenómeno do fogo associado à cerâmica na problemática do controlo,
um controlo sensível, pedindo a leitura e interpretação dos sinais quando se opta
por usar lenha ou outra biomassa. Enquanto as ciências exatas explicam as condições e a evolução da reação, construímos compromissos e imagens que dão conta
da necessidade de convertermos noutros discursos os valores percecionados.
Alguns terão a experiência, própria ou próxima, do fogo de lenha como ferramenta diária doméstica, de cozinha, de aquecimento, ou incorporada em alguns
ofícios para além da cerâmica e não recordaremos quem nos ensinou a produzir
ou a controlar este fogo próximo. Lembramos apenas avisos curtos de “cuidado”
e “olha que te queimas” (e de isso acontecer), que o fogo se constrói de um modo
progressivo desde a acendalha frágil ao tronco demorado, construção que ainda
hoje agrada, vendo consumir os primeiros para sustentar os finais. Esta experiência confere com a observada em sociedades tradicionais contemporâneas ou pré-industriais, marcada por um contacto precoce e uma aprendizagem paulatina, em
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que o fogo tem um sentido utilitário e o combustível um bem escasso por definição,
usado parcimoniosamente. Nesses meios culturais o fogo tem o valor de uma ferramenta próxima e comum, enquanto nas sociedades urbanas modernas, ao contrário, é usado principalmente como decoração ou entretenimento (lareiras, fogueiras,
velas ou fogos de artifício) sempre com um carácter excecional. O mais importante
desta perceção que temos intuitivamente é que nas nossas sociedades ocidentais a
aprendizagem do fogo se faz não só um pouco mais tarde, como também os motivos
que requerem essa aprendizagem não são completamente preenchidos, dando ao
fogo um quadro de fascínio e entretenimento ao longo da vida (Fessler, 2006: 38).
Contexto da cozedura experimental
Embora a nossa atenção se dedique a um modo de cozedura, particularmente
envolvente e tangível, sempre com características experimentais ainda que
levado a cabo 100 vezes, reconhecemos que perderá parte do seu potencial se
surgir descontextualizado do processo tecnológico.
Considerando a idade dos alunos e o contexto escolar específico é importante
a sensibilização para a pasta cerâmica enquanto geo-material. Preferível será a
sua recolha no campo e posterior preparação – quebra com maço de madeira retirando pedras, raízes ou outros elementos estranhos, demolha e adição da areia
ou chamote, posterior secagem q.b. e amassadura – ajustando a pasta a uma técnica de conformação simplificada – bastante plástica mas com um teor de areia
(ou/e chamote) que permita espessuras de material desiguais, colagens fáceis,
secagens seguras e resistência aos choques térmicos associados a este tipo de
práticas. Comercialmente, as pastas chamotadas ou as destinadas à cerâmica raku
satisfazem estas condições. Na sua falta use uma das seguintes (Quadro 1).
Quadro 1 ∙ Pastas cerâmicas para forno de papel.

Argila local (partida
e peneirada a seco) 70

Argila local (partida
e peneirada a seco) 65

Argila vermelha 20

Chamote 20

Chamote 30

Caulino 40

Areia 10

Talco 5

Chamote média 30
Feldspato 10

a) Pode substituir a chamote por pó de tijolo cozido, partido fino e peneirado ou cozer
uma pasta seca e em pó.
b) Se a pasta for difícil de moldar (por excesso de antiplásticos – areia/chamote) junte
um pouco mais argila.

Construção do forno
Um “forno de papel” é essencialmente um cone cujo vértice cortado funciona
como chaminé. Acolhe no seu interior as peças secas e sob o qual se acende e
mantém o fogo que cozerá as peças (cf. Gregory, 2005:76ss.) A sua dimensão
depende da quantidade de peças a cozer.
Apesar do fogo ser bastante localizado e seguro, o espaço onde se vai construir o forno deve estar desimpedido para que se possa operar, circular e presenciar o desenvolvimento da cozedura sem riscos para ninguém. É igualmente
sensato preparar os alunos para a atividade em que vão participar, alertando-os para a temperatura que se vai desenvolver e a necessidade de adotar comportamentos responsáveis. O terreno circundante deve preventivamente estar
limpo, num raio de 3 ou 4 metros de ervas ou arbustos e uma mangueira ligada
à rede de água dará um sentimento de segurança (Figura 1 e Figura 2).
Deve cavar-se no terreno uma cova com uma largura semelhante ao diâmetro da base do cone e um comprimento duas vezes maior, rampeado no lado
da boca-de-fogo – caso o terreno seja em declive, dispensa essa rampa e o lado
inferior do terreno será aproveitado para orientar a boca-de-fogo. Erguem-se
em seguida duas paredes paralelas com tijolo seco (preferencialmente refratário), com um afastamento semelhante ao diâmetro do forno, uma altura entre
30 e 40 cm e um comprimento pelo menos igual ao diâmetro, com vantagem
em ser maior (p. ex. +50 cm).
Sobre as paredes atravessamos tubo galvanizado, varão de ferro ou réguas
de placas refratárias que suportem as peças a cozer. O comprimento das
paredes que excede a medida do diâmetro deve ser coberto com uma placa
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Para fazer a pasta líquida (barbotina) podemos usar barro local ou restos de
pasta vermelha seca (50%) e areia fina ou/e chamote (50%). Deverá necessitar de uma quantidade de água equivalente a cerca de 40% de peso dos secos.
Se tiver um desfloculante deve usar (na proporção indicada na ficha do fabricante ou usar silicato de sódio (0,3%) + carbonato de sódio (0,1%) dissolvidos
em água morna) se não for possível…a água servirá. Se não obtiver a liquidez
necessária, adicione mais água, mas só a estritamente necessária.
As condições técnicas que asseguram o bom decurso do atelier devem ser
asseguradas, de modo a que a experiência de cozedura, em si interessante, não
seja esvaziada por acidentes técnicos que rigorosamente decorrem de outras
fases. As peças devem ter as partes bem coladas entre si, podem usar-se engobes coloridos e ser feitas com antecedência suficiente para estarem claramente
secas (não devem estar “frias”).
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Figura 1 ∙ Forno de papel experimental. Escola de 1º Ciclo,
Palmela, c. 2005, fotografía do autor.
Figura 2 ∙ Forno de papel experimental. Escola de 1º Ciclo,
Palmela, c. 2005, fotografía do autor.
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refratária (construindo um túnel que estende a boca de fogo, afastando-a da
base do forno). Sobre as travessas devem colocar-se cacos de telha ou tijolo que
sem obstruir a passagem receberão o primeiro impacto do fogo. Sobre estes
devem arrumar-se as peças secas de forma estável e cuidando que ficam primeiro as mais pesadas e estruturalmente mais fortes, até que toda a produção
esteja empilhada – entendendo que as peças não têm estabilidade suficiente ou
resistência para suportar a respetiva carga, devem usar-se prateleiras e pilares
refratários de enfornamento.
Por fora das peças e com uma base que cobrirá toda a fornalha, constrói-se um cone usando ramos ou “réguas” de madeira, com um comprimento
suficiente para a altura projetada. Numa mesa próxima aplicamos generosamente pasta líquida, com a ajuda de um pincel largo (ex. de caiar), sobre
um lado das folhas de papel que se coloca imediatamente sobre a estrutura
cónica, com o “pintado” para o interior e repetindo a operação para cada folha
que irá conjuntamente construir o cone deixando o vértice por fechar – funcionando como chaminé.
Se quisermos assegurar maior duração do forno – e logo uma cozedura de
maior qualidade – podemos usar após algumas camadas (5 ou 6) uma rede de
metal (tipo galinheiro) envolvendo a parede do forno; se estiver disponível um
pirómetro portátil, podemos instalar um óculo (tubo) refratário, perfurando a
parede do forno, para aí instalar o pirómetro. Deve prosseguir-se com novas
camadas de papel “barrado”. Após mais 3 ou 4 folhas podemos aplicar diretamente na parede do forno pasta líquida, assegurando uma quantidade entre
folhas que o papel não pode transportar.
O forno deve ter uma parede homogénea e pelo menos 10 camadas, mas
com várias pessoas a trabalhar é muito fácil perder a contagem. Devemos lembrar que o papel e a madeira queimarão e só a pasta permanecerá, devendo ter
no mínimo 2 cm. de espessura. Caso haja túnel de fogo, a placa deve ser coberta
com terra, bem como a base do forno, de modo a isolar a condução do fogo.
Após a conclusão, o forno deve secar durante pelo menos um dia. A cozedura deve iniciar-se de modo suave, com um pequeno fogo a ser feito na base ou
na entrada do túnel. Caso haja pirómetro, não devem ultrapassar-se os 100ºC/
h até aos 400ºC. A partir daí o municiamento da lenha pode ser feito a maior
ritmo desde que se verifique a combustão efetiva. Dado o caráter experimental da cozedura, não consideramos aqui o abrandamento típico entre os 500ºC
e os 600ºC preventivo dos efeitos das alterações do quartzo, a considerar em
cozeduras mais exigentes. Ao fim de 6 horas devem ter sido atingidas temperaturas que asseguram a sinterização das peças (dureza estável e irreversível),
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deve formar-se uma cinza muito clara nos bordos da chaminé e é provável que
algumas partes do forno, a própria chaminé, tendam a colapsar. Podemos terminar a cozedura, deixando o forno arrefecer naturalmente para o dia seguinte,
se possível vedando a zona ou colocando sinais de aviso para a temperatura,
que continua alta durante algum tempo. Nessa altura o forno é desmontado a
partir de cima, retirando a rede com cuidado para que as peças não caiam.
Devem separar-se as peças, escová-las e ver o seu conjunto antes que dispersem. Em fases mais experimentadas o desenvolvimento e exploração do
forno de papel pode ser criativo, dando lugar inclusive a formas escultóricas e
cozidas in situ.
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Resumen: El trabajo que se presenta tiene

Abstract: The work presented aims to show a

como objetivo mostrar una metodología de
investigación tanto para el profesorado como
para el alumnado desde la que propiciar una integración holística del patrimonio cultural en el
currículo educativo de enseñanza secundaria
obligatoria donde éste aparece vinculado a disciplinas humanísticas y no científico-técnicas
y donde la principal finalidad educativa es cultural y no crítica y socializadora. Se explicará el
diseño de la asignatura y los resultados de su
aplicación en el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria (MAES).
Palabras clave: patrimonio cultural / modelo
metodológico / conocimiento profesional patrimonial / conocimiento escolar patrimonial.

research methodology for both teachers and for
students to promote a holistic integration of cultural heritage in the educational curriculum of
secondary education where it appears linked to
humanistic disciplines and non-scientific-technical and where the main cultural and educational
purpose is not critical and socializing. The design
of the course and results of its application in the
Master’s Degree in Secondary Education (MAES)
will be explained.
Keywords: cultural heritage / methodological
model / patrimonial professional knowledge /
patrimonial school knowledge.
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Diseño y aplicación de un
programa de enseñanza
patrimonial para la
formación del profesorado
de Educación Secundaria

Figura 1 ∙ Mapa de los bloques de contenidos de la asignatura.
Fuente propia.

Duarte Piña, Olga (2016) "Diseño y aplicación de un programa de enseñanza patrimonial
para la formación del profesorado de Educación Secundaria.”
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Introducción
La mejora de la práctica docente es un devenir consciente, un devenir-innovador, que requiere vocación y reflexión sobre el conocimiento y la práctica profesional. Esta acción, de pensar atenta y detenidamente sobre la enseñanza y
el aprendizaje, es lo que se ha aplicado para desarrollar el trabajo que presentamos, teniendo en cuenta, además, que el proceso de enseñanza es perfectible siempre. Por ello desde una primera planificación, en el curso 2009-2010,
de la asignatura «Didáctica del Patrimonio Cultural Andaluz» que se imparte
en el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria (MAES)
se ha ido progresivamente adaptando ésta a la diversidad del alumnado que la
elige, a sus conocimientos de partida, a sus intereses y a la necesaria formación
didáctica que proponemos.
La asignatura es de libre designación, es decir, que es una asignatura optativa dentro de los módulos generales de formación del alumnado que cursa
el MAES. No es casual que por ser optativa esta asignatura tenga una diversidad de alumnos licenciados y graduados procedentes de distintas y dispares
áreas de conocimiento desde las propias de Ciencias Sociales a las Filologías,
pasando por las carreras técnicas y artísticas. Así, cada año hay diversidad de
unos y otros ámbitos y aprovechamos esta diversidad de titulaciones para evidenciar las posibilidades de mejora de la enseñanza teniendo en cuenta las
asignaturas que tendrán en las prácticas que harán en los institutos y con la
finalidad de comprobar cómo a partir de un núcleo conceptual no disciplinar,
que es el patrimonio cultural, se puede organizar un modelo de enseñanza
investigativo e innovador.
El principal obstáculo de aprendizaje en la formación para profesores es el
desconocimiento de la didáctica del patrimonio en dos dimensiones: escolar y
profesional, propiciado porque el patrimonio cultural no es una asignatura en
la Educación Secundaria aunque esté presente en casi todas las asignaturas del
currículo desde Geología-Biología, Geografía e Historia, Literatura o Música
pero de forma latente o a modo de complemento o bien como ilustraciones que
acompañan los contenidos disciplinares.
El contexto que hemos encontrado en este curso escolar es muy similar
al que desde el inicio de la asignatura se ha dado. De los 27 alumnos –hay
que aclarar que por un desajuste horario se han matriculado menos alumnos
que en cursos anteriores− ha habido licenciados y graduados en Geografía e
Historia, Biología y Geología, Matemáticas, Humanidades, Música, Filología
inglesa, Psicología, Ciencias del Deporte, Económicas, Turismo, Arquitectura
técnica y Bellas Artes.
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1. Diseño de la experiencia
La experiencia de diseño tiene como base la hipótesis de progresión desde una
conceptualización simple del patrimonio cultural, tanto a nivel profesional
como escolar, hacia un modelo deseable de conocimiento didáctico patrimonial. Además, cabe destacar que el diseño del programa se ha sometido a progresivos ciclos de mejora a través de los Seminarios de Formación del Profesorado
Universitario (Duarte Piña, 2015 y 2016).
El desarrollo del conocimiento didáctico patrimonial se construye desde
el programa de la asignatura organizado en cuatro bloques de contenidos
interrelacionados, la secuenciación de una serie de actividades que realiza
el alumnado en formación para responder a las preguntas, formuladas como
problemáticas en cada bloque de contenidos, y la elaboración de un diario de
clase en el que se analiza la práctica educativa y el cambio de sus concepciones sobre el patrimonio cultural y la didáctica. El conjunto de bloques de contenidos interrelacionados se presenta a continuación (Figura 1) y más abajo la
relación de los núcleos problemáticos, los subproblemas y los procedimientos
y actitudes que se derivan.
Núcleo problemático 1: Función educativa y valor social del patrimonio cultural.
Subproblemas: ¿Cómo definir el patrimonio cultural?, ¿es necesario enseñar
el patrimonio o por sí mismo se trasmite?, ¿qué utilidad tiene enseñarlo? Y
¿qué finalidades educativas y sociales crees que debería tener la enseñanza
del patrimonio cultural en la educación secundaria obligatoria?
Procedimientos: Cuestionario de ideas previas, lectura de dos artículos académicos y elaboración por grupo de trabajo de un documento de síntesis sobre
el conocimiento patrimonial deseable a partir de las lecturas.
Valores: Reconocimiento de la evolución del concepto de patrimonio cultural,
función y finalidad social y educativa, valoración de su enseñanza para la
formación ciudadana crítica.
Núcleo problemático 2: Difusión del patrimonio cultural en los ámbitos formal
y no formal de la educación.
Subproblemas: ¿En los diseños curriculares y libros de texto hay suficiente
dedicación y un tratamiento adecuado del patrimonio cultural?, ¿cómo
mejorar la correspondencia entre currículo y libro de texto para generar propuestas de conocimiento patrimonial significativas y relevantes?;
¿interesa la relación entre la educación formal y no formal para la difusión del patrimonio cultural en la E.S.O.?

Núcleo problemático 3: Enseñanza patrimonial deseable.
Subproblemas: ¿Qué contenidos patrimoniales del área de conocimientos en la
que impartirás docencia podrías seleccionar?, ¿cómo integrar los contenidos
patrimoniales en la programación de aula?, ¿es posible relacionar áreas de contenidos?, ¿qué actividades pueden realizarse y cómo se podrían secuenciar?
Procedimientos: Diseño, por grupos de trabajo interdisciplinares, de una
secuencia de actividades de indagación de ideas de los alumnos, contraste,
cambio y reformulación.
Valores: Valorar el conocimiento patrimonial cultural y el conocimiento profesional
patrimonial, desarrollo de principios didácticos para la enseñanza del patrimonio cultural, apreciar y dar continuidad a un modelo de enseñanza investigativo.
Núcleo problemático 4: Modelo metodológico personal.
Subproblemas: ¿Para qué te parece interesante enseñar los contenidos patrimoniales?, ¿qué sería un modelo metodológico en relación con la enseñanza
del patrimonio cultural?, ¿por qué crees que es necesario actuar para conservar nuestro patrimonio?
Procedimientos: Diario personal de las sesiones de clase y definición de un
modelo metodológico personal.
Valores: Ser un profesional reflexivo y comprometido con la enseñanza del
patrimonio cultural, valorar la difusión y conservación del patrimonio a través de su didáctica específica.
1.1 Principios didácticos
Los principios didácticos que fundamentan el diseño tienen como base el principio de análisis y desarrollo de la hipótesis de progresión desde un conocimiento
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Procedimientos: Trabajo por grupos disciplinares mediante la metodología de
Taller conceptual (Finkel, 2008), análisis del Real Decreto 1631/2006 de 29
de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y libros de texto de
E.S.O., formulación de hipótesis, trabajo en grupo, diseño de una propuesta
de mejora a una unidad didáctica del libro de texto; visita a una exposición.
Valores: Reconocimiento que el patrimonio cultural recibe en el currículo de la
enseñanza secundaria obligatoria y en los libros de texto, valoración de la
coherencia curricular y la correspondencia entre la normativa y los libros
de texto, desarrollo de la capacidad crítica y de mejora didáctica. Valorar la
necesaria interconexión entre el ámbito educativo formal y no formal.
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patrimonial simple a un conocimiento patrimonial complejo en los ámbitos profesional y escolar. Esto quiere decir que el alumnado que cursa la asignatura apenas ha recibido formación sobre el patrimonio cultural y más bien éste lo asocia
a los monumentos y ciertas tradiciones cercanas a su entorno cultural pero no
concibe la perspectiva holística y socializadora del patrimonio. En este sentido
las actividades del diseño encaminan al alumnado a la reflexión y complejización
del conocimiento patrimonial en sus dimensiones profesional y escolar.
El conocimiento escolar simple deriva de una formación académica obligatoria en la enseñanza secundaria donde no se encuentra un tratamiento didáctico
explícito del patrimonio en aquellas asignaturas susceptibles de tratarlo, a saber:
Lengua y Literatura, Educación Artística, Música, Biología y Geología, Tecnología,
Artes Plásticas o Educación para la Ciudadanía (Estepa, Wamba & Jiménez, 2005).
Su mayor relevancia, la toma cuando es objeto de visitas extraescolares. «Salidas
fuera del aula que no tienen nada que ver con lo expuesto en clase pero que atraen
a profesores y alumnos que con un aire festivo y de ocio visitan ciudades, monumentos, museos, exposiciones, etc.» (Ávila, 2003:36; Estepa, Ávila & Ferreras,
2008). En el Bachillerato, el patrimonio se estudia en la asignatura de Historia del
Arte a través de las principales creaciones artísticas de las civilizaciones, que no
tienen en cuenta ni la historia artística particular y las problemáticas patrimoniales ni el Arte en los entornos inmediatos del alumnado. El conocimiento escolar
se sitúa en un nivel epistemológico descriptivo que no desarrolla el nivel interpretativo de la obra donde estarían la perspectiva crítica y la función socializadora
del aprendizaje patrimonial. A pesar de ello, el aprendizaje de la Historia del Arte
consigue generar en el alumnado identificaciones específicas con determinadas
obras que observa, estudia y reconoce como propias de su cultura.
En relación con lo anterior el conocimiento patrimonial profesional que
como modelo tiene el alumnado es un modelo tradicional de enseñanza. Este
modelo concibe la formación del alumnado dando preeminencia a la información sobre la conceptualización “es decir, el conocimiento escolar sería una
especie de selección divulgativa de lo producido por la investigación científica,
plasmado en los manuales” (García Pérez, 2000). Las ideas e intereses de los
alumnos no se tienen en cuenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje y
el método de enseñanza no define unos principios metodológicos, sino que
el mero trasvase de información del profesor al alumnado es suficiente para
enseñar y aprender. El alumno, por tanto, no construye el conocimiento, sino
que lo reproduce fielmente. “Este modelo no tiene como finalidad educativa
la trascendencia social de los aprendizajes ni el desarrollo de las capacidades cívicas de los individuos, sólo atiende al conjunto de los conocimientos

Aplicación de la experiencia (algunos ejemplos de las sesiones de trabajo)
A partir de los subproblemas elegidos y que más arriba se han presentado, en
la primera sesión de clase del Bloque I de contenidos, el alumnado responde a
un cuestionario basado en tales subproblemas porque son los ejes vertebradores de todas las sesiones de trabajo y sus respuestas iniciales permiten conocer y explicitar, mediante un debate, cuáles son las ideas de partida y tenerlas
en cuenta para ajustar la secuencia de actividades diseñada. Así y como muestra de las primeras preguntas, cuestionado el alumno sobre cómo definiría el
patrimonio cultural un 44.44 % asocia el patrimonio a un conjunto de elementos de un lugar sin distinguir tipos patrimoniales; un 48.14 % del alumnado lo
considera un legado material e inmaterial que se ha conservado y que genera
identidad y sólo un 7.40 % del alumnado entiende que el patrimonio ha de conservarse y tiene como finalidad trasmitirse a las generaciones venideras. En la
pregunta “¿Es necesario enseñarlo o por sí mismo se transmite?” Un 18.51 %
considera que por sí mismo se transmite y que sólo el que se desconoce habría
que enseñarlo, el 66 % dice que aunque se trasmita por sí mismo, la enseñanza
permitiría valorarlo conscientemente y un 11.11 % considera que el patrimonio
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disciplinares trasmitidos en su nivel descriptivo, sin interrelaciones ni gradaciones” (Duarte, 2013:325).
En el nivel deseable de referencia o conocimiento profesional y escolar patrimonial complejo está la enseñanza patrimonial “con una visión interdisciplinar,
un concepto holístico y simbólico-identitario de patrimonio y en el marco de un
modelo didáctico de carácter constructivista y sociocrítico” (Cuenca et al., 2013:13).
Un principio didáctico más para orientar el diseño y aplicación del programa
de enseñanza patrimonial “es la necesaria coherencia entre el modelo formativo y el modelo didáctico constructivista e investigativo” (Ávila Ruiz, 2000:
247) hacia el que se pretende que evolucione el modelo didáctico personal de
los futuros profesores de enseñanza secundaria. Unido a este principio está el
de investigación pues todo su trabajo en las distintas actividades planteadas
procura dar respuesta a los subproblemas, desarrollando tanto sus conocimientos ordinarios sobre el patrimonio y su enseñanza como el conocimiento profesional hacia una didáctica del patrimonio cultural deseable (Porlán y Cañal,
1987; Duarte y Ávila, 2015).
Otro principio es la reflexión sobre la práctica, evaluando el alumnado sus
aprendizajes a través del diario de clase (Porlán, 2008) y evaluando quienes forman
al alumnado las dificultades, obstáculos y avances del aprendizaje a través del análisis de los cuestionarios sobre sus ideas previas y finales y de los diarios de clase.

Figura 2 ∙ Modelo metodológico. Fuente propia.

Duarte Piña, Olga (2016) "Diseño y aplicación de un programa de enseñanza patrimonial
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ha de enseñarse para concienciar al alumnado de su identidad y conservación.
Con el análisis de las respuestas iniciales a estos dos subproblemas mostramos, y al alumnado se le evidencia, en qué situación se halla tras la primera
sesión de clase. A saber, en su mayoría no tiene una clara definición del patrimonio cultural ni de su utilidad educativa y ello viene condicionado por sus
experiencias académicas anteriores. A partir de aquí, las actividades diseñadas
están encaminadas a construir un conocimiento didáctico profesional y escolar
sobre el patrimonio. Tales actividades son de ampliación y contraste de ideas y
de reformulación de las ideas iniciales. Actividades que, más arriba, en la relación del diseño aparecen enunciadas en los procedimientos
Ilustramos el modelo metodológico seguido con la Figura 2.
El desarrollo de las dos primeras sesiones del bloque de contenidos II se hizo
mediante un Taller conceptual que realizaron siguiendo la estrategia “dar clases
con la boca cerrada” (Finkel, 2008). Con un guión de trabajo analizaron el Real
Decreto 1631/2006 en busca de los contenidos patrimoniales en el currículo de
enseñanza secundaria obligatoria, más los criterios de evaluación vinculados y
esta misma labor de análisis se repetía con libros de texto. Con esta actividad
de ampliación y contraste de sus ideas iniciales pretendíamos que se acercaran a la formulación del conocimiento escolar que formalmente se ofrece en el
currículo y en los libros de texto de las respectivas asignaturas que impartirán
en las prácticas del máster. Para concluir, cada grupo de trabajo debía elaborar una propuesta de mejora tomando al patrimonio como núcleo organizador
de la unidad didáctica elegida del libro de texto de Ciencias Sociales, Biología
y Geología, Educación Plástica y Visual, Matemáticas, Música, es decir, que
mejoraran la propuesta de enseñanza del libro de texto integrando el patrimonio cultural. Así, en este bloque de contenidos pretendemos que el alumnado,
desde su propio conocimiento disciplinar, realice un primer acercamiento al
conocimiento escolar que el patrimonio cultural deje de ser ilustración, complemento o simple recurso y que tenga presencia como núcleo organizador de
los contenidos de sus respectivas disciplinas en las que ejercerán la docencia.
Al concluir esta fase de trabajo volvimos a preguntarles por escrito la pregunta
7 del cuestionario de ideas previas y, a continuación, mostramos los resultados.
Si en el cuestionario inicial al subproblema del bloque de contenidos II
“¿Cómo mejorar la correspondencia entre currículo y libro de texto para generar propuestas de conocimiento patrimonial significativas y relevantes? 14 de
los alumnos no respondieron a la pregunta, 6 de ellos dijeron que con salidas
extraescolares, 3 propusieron la interculturalidad como posibilidad y 4 alumnos consideraron que había que incluir el patrimonio en la normativa, las
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asignaturas y los libros; en la nueva respuesta dada a esta pregunta, 13 alumnos respondieron que había que incluirlos en la normativa, las asignaturas y los
libros y 10 alumnos elaboraron una nueva respuesta al afirmar que el patrimonio
debía tenerse en cuenta como objeto de enseñanza y sólo un alumno reiteró que
con salidas extraescolares. También hay que decir que de las 27 respuestas posibles, 3 de ellas no están recogidas por la ausencia de los alumnos ese día a clase.
Conviene por tanto hacer un balance de cómo avanzan las ideas de los alumnos desde un nivel inicial más simple, donde la enseñanza del patrimonio se desconoce o no es significativa para ellos, a un nivel final más complejo en el que
se valora la integración del contenido patrimonial en la enseñanza, gracias a una
secuencia de actividades de ampliación, contraste y cambio de ideas; porque el
alumnado, con actividades diseñadas en las que se trabajan contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, consigue entender el proceso de aprendizaje como un proceso de construcción de conocimientos nuevos y útiles en su
formación a profesor, pudiendo formular éstos con mayor complejidad.
En esta serie de ejemplos de las sesiones de trabajo, finalmente, damos paso
a la presentación del bloque III de contenidos en el que cada grupo compuesto
por alumnos de distintas disciplinas debe elegir un elemento patrimonial sobre el
que diseñar una propuesta de actividades siguiendo un modelo de investigación
escolar. Desde el principio de la asignatura se insiste en la necesidad de enseñar
teniendo en cuenta los problemas sociales y naturales, de ahí que los contenidos
de la asignatura estén formulados como problemas de aprendizaje; que tengan
en cuenta las ideas de los alumnos, por eso trabajamos con sus propias ideas;
también insistimos en la necesidad de hacer propuestas de enseñanza propias,
por ello desarrollan una propuesta de mejora a los libros de texto; y se enseña la
importancia de aprender a elegir contenidos, procedimientos y valores, de comunicar los conocimientos y no cercar sus campos disciplinares en una especificidad
estéril; en definitiva, ser partícipes del diseño del proceso de enseñanza siendo
creativos, porque la enseñanza puede ser, también, un proceso de creación. Y, por
todo ello, en el bloque de contenidos III les correspondía demostrar lo aprendido
con la planificación de una secuencia de actividades que tuviera el patrimonio
cultural como objeto de la enseñanza y el aprendizaje.
Las sesiones de trabajo concluyeron con la presentación de las propuestas
de trabajo, que aunaban un conocimiento profesional y escolar patrimonial,
en las que cada grupo partiendo de un problema patrimonial consiguió integrar distintas disciplinas de conocimiento, tipos de patrimonio y una finalidad de enseñanza socio-crítica. Algunos de los ejemplos de secuencia de actividades fueron: «Las factorías de Garum» en la que trabajaron alumnos de

Algunas reflexiones para concluir
El programa de la asignatura planificado desde un modelo constructivista ha
supuesto un instrumento de investigación que ha permitido trabajar y desarrollar una hipótesis de progresión en el conocimiento didáctico que construyen
los futuros profesores de secundaria en relación a la enseñanza del Patrimonio
Cultural. Esta hipótesis de progresión avanza desde un conocimiento escolar y
profesional simple a uno complejo que se ha mostrado en las respuestas iniciales
y finales dadas por el alumnado al inicio y conclusión de las actividades y en el
propio diseño y aplicación de la experiencia. Pero también entendemos que ni el
diseño ni la experimentación de una programación tiene sentido sin un buen instrumento de evaluación que, en este caso, se concreta y complementa, con el diario que elabora el alumnado. Diario que se convierte a la vez en un instrumento
de investigación de gran utilidad por la riqueza de información que nos permite
obtener y por el valor auto-formativo docente-discente que éste tiene.
Así, entendemos que el diario tiene una doble función: al alumnado le sirve
para expresar y explicar sus vivencias individuales y de grupo de los conocimientos aprendidos en clase y al profesor-formador le facilita una redefinición
continua de su práctica docente que lleva consigo la construcción y deconstrucción de esquemas de conocimiento, actitudes y valores en el desarrollo de un
conocimiento profesional deseable en todo proceso de enseñanza y aprendizaje, en general, y del Patrimonio Cultural, en particular.
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Abstract: This paper presents the actions devel-

volvidas junto aos professores do município
de Jacareí/SP/Brasil, cujo enfoque foi a inserção da Arte e da Cultura Popular Regional, por meio da Paulistinha, um patrimônio
cultural local, como tema a ser estudado,
debatido e vivenciado nas aulas de Arte, resgatando e desvelando questões referentes à
história e à identidade do povo valeparaibano, e da educação patrimonial.
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oped with teachers in the city of Jacarei / SP /
Brazil , whose focus was the integration of Art and
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, debated and experienced in art classes , rescuing
and unveiling issues of history and identity of the
Vale do Paraíba people and heritage education .
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Da terra que pisamos e de onde falamos
Museu de Antropologia do Vale do Paraíba – MAV, Jacareí, Vale do Paraíba,
São Paulo, Brasil. Local que abriga, guardado em armários, longe dos olhares e conhecimento da população em geral, portanto, quase desconhecido, o
segundo maior acervo de Paulistinhas do país – imagens em barro cozido, que
além do cunho religioso que estimulou seu surgimento e desenvolvimento por
quase 120 anos, traz consigo muito da identidade do povo que habitou e construiu a história desta região (Figura 1 e Figura 2).
Assim como a história de muitos outros lugares, contada sempre pelo viés
do dominador, a do povo valeparaibano foi e é contada pelo ponto de vista dos
“Barões do Café”, deixando à margem o olhar e a existência dos costumes, da
cultura, da religiosidade e do jeito de viver e fazer do “caboclo” do interior de
São Paulo. “Caboclo” este que é resultado principalmente, da miscigenação
entre indígenas, africanos e portugueses e suas respectivas culturas e crenças.
Mesma situação pode ser percebida no ensino de Arte, que pouco se apropria e valida os objetos, símbolos e significados que constituem a cultura local
e sua forma de fazer e compreender a Arte, oscilando entre a arte tida como
“oficial”, reconhecida, aquela que transita nos livros, mídias e catálogos e a arte
mais contemporânea e em evidência, deixando de fora toda expressão e manifestação artística e cultural, ainda que espontânea, própria “daquela gente” que
circunda os espaços escolares.
Diante deste notável distanciamento entre o ensino de Arte promovido na
escola e a presença das manifestações da Arte e Cultura Popular em sala de aula,
e considerando nosso percurso de pesquisa, de criação artística, a trajetória na
formação de professores e alunos, vislumbramos a possibilidade de unir os estudos com a elaboração de um trabalho que levasse ao conhecimento dos responsáveis pelo ensino desta área de conhecimento nas escolas, informações e particularidades dessa imaginária popular (Paulistinhas) assim como vivências no fazer
dessa Arte, abrindo espaço para a valorização do que está bem perto e por vezes,
até mesmo no entorno das escolas e é pouco estudado/conhecido.
O patrimônio cultural é o conjunto de manifestações, realizações e representações
de um povo. Ele está presente em todos os lugares e atividades: nas ruas, em nossas
casas, em nossas danças e músicas, nas artes, nos museus, escolas, igrejas e praças.
Nos nossos modos de fazer, criar e trabalhar. Nos livros que escrevemos, na poesia que
declamamos, nas brincadeiras que fazemos, nos cultos que professamos. Ele faz parte
de nosso cotidiano, forma as identidades e determina os valores de uma sociedade. É
ele que nos faz ser o que somos. (Florêncio, 2012)
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Figura 1 ∙ Museu de Antropologia do Vale do Paraíba/MAV.
Fonte: Própria.
Figura 2 ∙ Exemplares de Paulistinhas. Fonte: Própria.
Figura 3 ∙ Mapa das cidaddes onde foram encontradas Imagens
Paulistinhas ou fragmetnos destas, no Vale do Paraíba/SP/Brasil.
Fonte: própria
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Sendo as Paulistinhas, exemplo de patrimônio cultural local, a proposta e o
foco da formação para e com os professores foi e é promover o encontro entre a
Arte Religiosa Popular do Vale do Paraíba do século XIX, agora objetos de arte
que fazem parte da memória e da história de uma comunidade, e os professores da educação básica de Jacareí, possibilitando a apropriação destes como
fonte de apreciação, de estudo e ensino nas escolas, resgatando parte da história e identidade deste lugar, à medida que desvelamos e apresentamos esses
materiais, suas características e contexto, de forma a devolver-lhes o destaque
e reconhecimento que no passado já tiveram (Figura 4 e Figura 5).
Da semeadura na terra...
...sempre haverá a necessidade de um educador sensível, capaz de criar situações
onde o encontro com a arte possa gerar uma sociedade mais humana. Pois o objetivo
maior... é que (as crianças) possam perceber como o homem e a mulher, em tempos e
lugares diferentes, puderam falar de seus sonhos e de seus desejos, de sua realidade e
de suas esperanças através da linguagem da arte. Com certa frequência, entretanto,
é apenas a escola que possibilita essa entrada no universo da arte e da cultura. A
responsabilidade da escola é esmagadora nesse sentido... (Martins & Picosque, 2012)

O primeiro movimento foi o Projeto “Figuras do Vale”. Encontros, principalmente, de práticas de modelagem em argila e papel, onde professores e
educadores (grande parte dos participantes) puderam apreciar, observar, discutir, conhecer e produzir figuras dentro do estilo religioso popular do Vale do
Paraíba (Paulistinhas, Oratórios, Divinos e Presépios), ao mesmo tempo em
que inseriam elementos e lembranças/memórias pessoais.
Reunindo profissionais com diferentes idades e experiências, os momentos de
trocas e conversas eram ricos e traziam à tona, informações e histórias da vida pessoal que refletiam muito do coletivo e da cultura deste lugar. Com esta ação, percebemos o quanto as Paulistinhas eram desconhecidas deste público, e consequentemente não adentravam as salas de aula e não se tornavam objetos de estudo.
O segundo movimento foi recortar e aprofundar a pesquisa. Para isso, foi preciso
visitar o acervo do MAV, registrar por meio da fotografia, traçar caminhos e paralelos
com outras produções da região ou de outros lugares, e produzir um material com
linguagem acessível, didática e poética, que pudesse fazer conhecer as Paulistinhas,
ampliasse o repertório sobre, subsidiasse os professores e educadores em suas práticas docentes, sendo o suporte ao qual pudessem recorrer quando necessário.
Nesse movimento tocamos em questões que perpassam a construção
da identidade de um povo/lugar e a educação patrimonial, uma vez que
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Figura 4 ∙ Queima de imagens Paulistinhas produzidas em oficinas
com professores. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Imagem Paulistinha apresentando suas características.
Fonte: própria.
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entendemos que
A Educação Patrimonial propõe a articulação de saberes diferenciados. No caso
das ações na escola, une o conhecimento oferecido pelo programa curricular com
o conhecimento tradicional das nossas comunidades. Esta proposta, pode ser
trabalhada nos diferentes níveis de ensino, e também no âmbito da educação nãoformal, centrando as ações nos espaços de vida representados pelos territórios
educativos.
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Portanto,
...propõe uma forma dinâmica e criativa da escola se relacionar com o patrimônio
cultural de sua região e, a partir dessa ação, ampliar o entendimento dos vários aspectos
que constituem o nosso patrimônio cultural e o que isso tem a ver com formação de
cidadania, identidade cultural, memória e outras tantas coisas que fazem parte da
nossa vida, mas muitas vezes, não nos damos conta do quão importantes elas são.
(Florêncio, 2012).

Nasceu então, o Catálogo Didático Informativo “Paulistinhas: Importante
Presença no Acervo do MAV”, contendo informações e imagens acerca dessa
arte popular, dos caminhos percorridos por este estilo nascido em Estremoz /
Portugal e que chegou até nós por caminhos ainda não esclarecidos, mas com
mais de uma vertente possível (Figura 6).
Considerando algumas dificuldades da época (séc. XIX): ausência de entalhadores e da madeira apropriada para entalhe; da distância entre os povoados
e as igrejas; da impossibilidade de adquirir as imagens sacras eruditas oriundas
de Portugal, Bahia, Pernambuco ou Minas Gerais; e diante do desejo do povo
simples, o caipira do interior de São Paulo, de externar e cultuar sua fé, surgem
os santeiros que atendem a essa demanda, tendo o barro local como matéria
prima capaz de “povoar” os oratórios das casas. (Figura 7)
Esses santeiros desenvolveram uma tecnologia muito própria: souberam
encontrar o barro adequado, retirar e preparar, modelar, queimar e pintar, a partir de interpretação, também própria, da iconografia que distingue um “santo”
do outro, criando essas imagens que hoje são consideradas objetos de arte.
É a partir deste “ofício” e das pessoas a quem ele atendia, que podemos enxergar e contar nossa história pelo viés do povo que ajudou a construir esta região; que,
exatamente por ser simples e sem posses ou poder, buscou meios de suprir suas faltas e criou uma Arte Religiosa não erudita, que nunca adentrou as Igrejas, mas de
tamanha força e expressão que até hoje nos surpreende com detalhes, informações
e singeleza, no campo das artes, da cultura, do patrimônio e da história.
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Figura 6 ∙ Capa do Catálogo Didático Informativo “Paulistinhas:
importante presença no acervo do MAV”. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Exemplo de oratório com Paulistinhas. Fonte: própria.
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Além de desconhecer o acervo, constatamos que o próprio museu que o
abriga (Museu de Antropologia do Vale do Paraíba) era igualmente desconhecido dos professores, educadores e de grande parte da população. Assim sendo,
foram também inseridas no catálogo informações sobre o mesmo, além de realizarmos alguns encontros nesse espaço, possibilitando o contato e um maior
conhecimento/apreciação deste equipamento/referência cultural.
A qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir
os outros acerca deste, porém, sua autoridade se assenta na responsabilidade que
ele assume por esse mundo. Face à criança, é como se ele fosse um representante de
todos os habitantes adultos, apontando os detalhes e dizendo à criança: isso é o nosso
mundo. (Arendt, 1979)

O terceiro movimento foi divulgar e distribuir esta publicação em encontros
teóricos e práticos com diversos grupos de profissionais da educação do município de Jacareí.
Os encontros teóricos, que são chamados de palestras, têm o objetivo de
apresentar esse patrimônio local, suas características, função, contexto, produtores e iconografias, além de socializar e discutir possibilidades e estratégias de
abordagem e estudo em sala de aula, tanto no que se refere ao ensino da Arte e
seus conteúdos, quanto à educação patrimonial e construção da identidade. Há
espaço para questionamentos, esclarecimento de dúvidas e partilha de histórias, lembranças e relações destes novos moradores da região sobre a temática
abordada (Figura 8).
Nos encontros práticos, que denominamos oficinas de Arte Santeira, os participantes, já providos de informações e apreciações destes exemplares, podem
vivenciar e reproduzir o processo criativo dos santeiros do século XIX, fazendo
nascer de suas próprias mãos, a continuidade de uma cultura rica e que lhes diz
respeito, ainda que em alguns grupos não seja possível a queima das imagens
produzidas (Figura 9).
Nesse momento, as descobertas e nutrições estéticas e informativas continuam a acontecer, porém agora, diante do material concreto, do manuseio do
barro, da modelagem deste, da criação de figuras tais como as que serviram de
inspiração, porém com as digitais de quem olha para o passado e acrescenta a
esse, interpretações e novos saberes.
O quarto movimento se deu quando uma das professoras participantes destas formações, atuando junto aos alunos do ensino médio, solicitou parceria
com o projeto, uma vez que o conteúdo de um dos anos com os quais atuava,
versava sobre o patrimônio cultural da cidade. A proposta inicial era uma
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Figura 8 ∙ Palestra com professores e educadores da Educação
Básica do município de Jacarei. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Encontros Práticos com professores e educadores,
Oficina de Modelagem de Arte Santeira. Fonte: Própria.
Figura 10 ∙ Encontro prático com alunos do Ensino Médio,
Oficina de Modelagem de Arte Santeira. Fonte: Própria.
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conversa na escola com os alunos destas turmas. No entanto, diante da disponibilidade de espaço, material e agenda, esse encontro, essa conversa acabou
acontecendo em uma das salas do Museu que abriga o acervo.
Considerando o interesse, envolvimento e compromisso dos alunos com as
informações, curiosidades e conhecimentos sobre esse material e sua produção,
foi ofertada uma oficina prática que atendeu 12 alunos em dois momentos: um de
modelagem da argila para criação da figura e outro para pintura das produções,
pois com este grupo e neste espaço a queima não seria possível. (Figura 10)
Após serem aproximados tanto das Paulistinhas como do seu processo de
produção, esses alunos voltaram para o ambiente escolar e multiplicaram/relataram essas descobertas e aprendizagens aos demais colegas, num misto de
encantamento e pertencimento a este universo.
...é preciso haver cuidado com a alfabetização nas linguagens da arte. É por meio delas
que poderemos compreender o mundo das culturas e o nosso eu particular. Assim,
mais fronteiras poderão ser ultrapassadas pela compreensão e interpretação das
formas sensíveis e subjetivas que compõem a humanidade e sua multiculturalidade,
ou seja, o modo de interação entre grupos étnicos e, em sentido amplo, entre culturas.
(Martins, Picosque & Telles, 1998)

Sementes que brotam...plantas em crescimento...
Educação aqui é pensada como processo. Dessa forma, educação significa reflexão
constante e ação transformadora dos sujeitos no mundo e não uma educação somente
reprodutora de informações, como via de mão única e que identifique os educandos
como consumidores de informações... A educação que se vislumbra é aquela que se
caracteriza como mediação para a construção coletiva do conhecimento, a que
identifica a comunidade como produtora de saberes, que reconhece, portanto, a
existência de um saber local. Enfim, a que reconhece que os bens culturais estão
inseridos em contextos de significados próprios associados à memória do local.
(Pinheiro, 2015)

Embora ainda em desenvolvimento, é possível apontar resultados positivos
e concretos que vêm repercutindo no ensinar e aprender Arte, na ampliação do
olhar, tanto de professores quanto de alunos, na ampliação do repertório imagético, das possibilidades de criação, no respeito e valorização da cultura e história local, no orgulho de pertencer e se reconhecer na comunidade onde vive e
no ver-se produtor de Arte.
É possível apontar também, a importância da formação e da pesquisa constantes a ser realizada por professores e educadores, assim como a experiência
estética, a experimentação prática poética, e a aproximação e conhecimento
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dos espaços e ou instituições de referência cultural, das manifestações e produções artísticas e culturais existentes na comunidade / região onde está inserida
a escola ou onde moram os alunos.
Vestígios e memória do jeito caipira dos habitantes do Vale do Paraíba, voltam a conversar com esse Vale, e desse diálogo nascem interações, trocas, novidades, encantamentos, informações, intervenções, curiosidades, talentos e
outras formas de trilhar os caminhos da educação, da cultura, do patrimônio e
da Arte na escola.
Conversas que têm ultrapassado fronteiras e que já se estendem por outros
caminhos, regiões e estados. Conversas que reverberam em novas ações e possibilidades, que se entrelaçam com outros fazeres, com outras práticas e reflexões, que permitem “ter acesso a todas as manifestações que podem promover
mudanças humanas significativas, pois entendemos que a vivência cultural e
estética é parte constituinte da formação acadêmica se desejamos mudanças nas
práticas pedagógicas desenvolvidas em espaços institucionais” (Barbieri, 2012).
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Resumo: Este trabalho apresenta uma bre-

Abstract: The research presents a brief process

ve trajetória de estágio realizado no curso
de Artes Visuais na Universidade Federal
de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil. O estágio,
neste caso, aponta para uma sucessão de
atividades realizadas em campos diversos
de pratica pedagógica, pesquisa e formação
de professores de arte. Trabalhos realizados
desde a apreciação da obra do artista até a
realização de atividades motivadas pelos
mesmos. Os apontamentos são de que a
teoria e a pratica necessitam ser repensadas
para o trabalho pedagógico com as artes.
Palavras-chave: formação de professores /
estágio / prática pedagógica / artes visuais.

of the internship that occurred in the Faculty of
Visual arts, in the Federal University of Goiás. This
university is located in the city of Goiânia, Brazil.
The internship was about a series of activities that
were implemented in several fields, such as pedagogical practices, research and the development of
teachers of arts.The research also presents several
tasks that were conducted. These tasks included the
appreciation of the artists’ work and execution of
activities motivated by them.The results are that
the theory and the practice need to be reconsidered
at the same time, if the aim is to do pedagogical
work through the use of visual arts.
Keywords: development of teachers / internship
/ pedagogical practice / visual arts.

1. O Estágio Supervisionado como prática de pesquisa
Na visão pedagógica, o estágio é a forma de auxiliar na formação do profissional educador, para o futuro exercício de sua profissão, colocando-o em contato
com a prática e buscando a superação “da dicotomia teoria e prática” (Pimenta
& Lima, 2005:5).
Integrar teoria e prática, ou seja, a realização da práxis, e possibilitar o
desenvolvimento de habilidades e competências, deve desenvolver uma atitude investigativa, de observação, reflexão e intervenção no cotidiano escolar,
dos professores, dos alunos e da sociedade. Libâneo (1994) considera a formação do profissional docente como uma contínua interpenetração entre teoria e
prática, a teoria vinculada aos problemas reais posto pela experiência prática e
a ação prática orientada teoricamente.
Desse modo, percebe-se que sempre há um diálogo com a prática. Para
Pimenta & Lima (2005:16), “o papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise para compreenderem os contextos históricos, sociais,
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Introdução
O presente trabalho descreve a trajetória de uma pesquisa realizada por ocasião
do estágio supervisionado do curso de Licenciatura em Artes Visuais na modalidade à distância (EAD). A concepção deste estágio, desconsiderando-o como
uma atividade totalmente prática, e sim, como uma ferramenta que une teoria
e prática, isto é, a práxis, transformadora da realidade.
Objetiva-se apresentar a realidade dos cursos de formação de professores em Artes Visuais e a aproximação desta com o contexto escolar e social do
estagiário em formação inicial e continuada. Para tanto, apoiou-se em Freire
(1979), Geertz (2008), Guimarães (2012), Guimaraes & Oliveira (2010), Libâneo
(1994), Meirieu (1998), Pimenta & Lima (2004, 2005, 2007).
A pesquisa foi realizada em quatro etapas de estágio e em diversos locais
com públicos também diferenciados. Entre avanços e retrocessos, paradoxos e
contemplação do real foi possível realizar um trabalho em que emergiram dúvidas, satisfação e certeza de que muito necessita ser trabalhado em relação à
Arte nas escolas e na sociedade. A angústia em alguns momentos partia da relação do estagiário com os professores, em outros para com a instituição formadora, e ainda relacionada às escolas campo. Em relação aos educandos sujeitos
envolvidos no trabalho buscou-se salientar a sensibilidade em relação à Arte
tanto nas escolas, como nos lugares públicos com pessoas escolhidas aleatoriamente para realizar um trabalho artístico. Os alunos da primeira e quarta etapas
são alunos com algum comprometimento intelectual.

86
Dias, Debora Mirtes dos Santos Ravagnani & Friedrich, Márcia (2016) "A formação do professor
de artes visuais na perspetiva do estágio supervisionado.”

culturais, organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá
sua atividade docente, para neles intervir, transformando-os [...].”
O estágio possibilita o desenvolvimento de atividades que estejam vinculadas com o conhecimento, a análise e a reflexão do trabalho docente, a fim de
compreendê-lo historicamente e identificar as possíveis dificuldades na concretização desse trabalho. Pimenta & Lima (2004) acreditam que o estágio se
constitui como ferramenta importantíssima para construção da identidade
profissional docente, já que permite a realização de trabalhos referentes aos
saberes e posturas específicas ao exercício da profissão.
A profissão docente, assim como as outras profissões, exige profissionalismo, ou seja, um comprometimento com a qualidade no processo ensino e
aprendizagem. Libâneo (1994) afirma que o professor precisa dominar o conhecimento, os métodos utilizados para o ensino, respeitar a pluralidade cultural,
participação, assiduidade, dedicação e preparação do plano de aula.
A profissão de professor também é a prática da reflexão sobre a prática
vivida e concebida teoricamente. A realização do estágio contribui para construção da identidade profissional docente, já que permite a efetivação de trabalhos referentes aos saberes e posturas específicas ao exercício da profissão.
Refletir a cerca do estágio tem o objetivo de destacar a sua relevância, considerando este como um ato educativo que permite ao acadêmico
em formação, a apropriação de conhecimentos referentes a profissão e ao
docente uma oportunidade de rever sua própria prática, o movimento dialético, ensinar e aprender. É a possibilidade de refletir, promovendo sujeitos
da práxis capazes de atuar de forma crítica e transformadora em relação ao
espaço vivido e concebido.
Assim, o estágio possibilita o fazer prático-reflexivo, desvinculando-o de
uma técnica racionalista, cartesiana, sem o envolvimento e experiências dos
sujeitos participantes do processo do ensino e aprendizagem. Foi o caminho
investigativo do estágio que possibilitou aos acadêmicos refletir com criticidade, dialogando com as visualidades e com a tecnologia.
2. Alinhavando as tramas: construir e reconstruir
A jornada do estágio supervisionado durante os cinco semestres do Curso de
Artes Visuais, nortearam o processo formativo dos acadêmicos como construção da identidade docente e o fazer pedagógico prático reflexivo das atividades culturais. Durante esses estágios supervisionados foram registrados os
momentos em forma de relatórios, fotografias, observações e experiências
vivenciadas nas escolas campo.
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A disciplina do primeiro estágio iniciou com o mapeamento das práticas
educativas de artes visuais e elaboração e desenvolvimento de proposta e intervenção a instituição campo do estágio e o memorial acadêmico.
Segundo Guimarães & Oliveira (2011:67),

Dessa forma, a relevância nessa etapa foi à investigação etnográfica no contexto escolar. Para Guimarães (2010:22) “na formação do professor como investigador, o exercício etnográfico forma as bases de uma docência investigativa,
menos sujeita a cristalizações das “verdades” educacionais.”
Ao considerar que nessa etapa do estágio a pesquisa já se insere como investigação de possível escrita de um trabalho de conclusão do curso a imersão no
campo do estágio possibilitou exercitar metodologias que orientam futuras práticas pedagógicas em sala de aula. Segundo Leite (2003:117), “não existe formação no singular, a formação é sempre um processo intrasubjetivo. Escutar, ler,
articular saberes, unir fazeres, incorporar vozes, palavras, memórias, histórias
e narrativas ao processo de formação das professoras é ampliar a própria perspectiva da formação [...].”
A atividade desenvolvida com os alunos de sete a oito anos do ensino fundamental, consistia na observação em uma obra, bem como conhecer um pouco
sobre a vida e obra do artista Alfredo Volpi. Após as observações, prosseguiu o
diálogo sobre as cores, as formas e as figuras geométricas. Cada criança desenhou com um carvão na sua tela de pintura figuras geométricas de forma livre.
Foi disponibilizado tinta guache de várias cores para pintarem seus desenhos.
Essas crianças segundo relato da coordenação dessa escola nunca tiveram
oportunidade de pintar uma tela. O resultado desse trabalho pode ser apreciado na Figura 1.
O fazer didático pedagógico possibilitou aos acadêmicos, a prática do aprimoramento da sensibilidade estética dessas crianças. Importa considerar que o fazer
neste contexto foi sistematizado de reflexões e conhecimentos do acadêmico desenvolvido nas disciplinas do curso, na qual se valoriza o processo do conhecimento.
No estágio supervisionado II foi aprofundado o processo da pesquisa etnográfica do campo escolar e a imersão na sala de aula como investigação da ação
docente, proposta de intervenção em artes visuais. Nesse período o campo de
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O estágio curricular proposto para o curso da modalidade a distância visa
propiciar o exercício pedagógico de manifestações da arte e da cultura, enfatizando
aspectos sociais, históricos e culturais, dialogando com os estudos culturais, com
as visualidades e diferentes tecnologias aspectos estéticos, artísticos e culturais de
mediação e construção da realidade e do relacionamento humano. [...]
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Figura 1 ∙ Atividades desenvolvidas na escola campo do estágio,
Inhumas, Goiás, outubro de 2011. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Atividade desenvolvida na escola campo do estágio,
Goiânia, Goiás, abril de 2012. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Atividade desenvolvida em praça pública na cidade
de Goiânia, Goiás, Brasil, outubro de 2012. Fonte: Própria.
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pesquisa foi em uma escola estadual com alunos do Ensino Fundamental do
nono ano com idades entre quatorze a dezesseis anos.
Nesse caminhar agregou-se a construção de habilidades, hábitos, costumes,
atitudes como professores de artes visuais. As intervenções na sala de aula durante
os estágios supervisionados foram fundamentais para a formação da construção
da identidade profissional e como experiência na prática docente, aprender a
aprender. Segundo Libâneo (1999:96), “a estruturação da aula é a organização,
sequência e interrelação dos momentos do processo de ensino. [...] O trabalho
docente é uma atividade intencional, planejada consistentemente visando atingir
objetivos de aprendizagem. Por isso precisa ser estruturado e ordenado.”
Considera-se que nessa etapa do estágio é o momento de experimentar a
prática pedagógica em diferentes etapas da educação básica, pois, possibilita
ações em sala de aula que promovem ao acadêmico vivências significativas e
uma auto reflexão crítica do seu fazer pedagógico.
A Figura 2 apresenta o trabalho realizado pelos alunos do nono ano do
Ensino Fundamental participando da atividade desenvolvida durante o estágio
supervisionado II, sobre escultura com papel, com observações na obra de Ligia
Clark. O interesse e a participação de todos os alunos foram intensos, constatado por meio das produções realizadas por eles durante essa aula. Aqui foi
imprescindível a articulação dos conhecimentos epistemológicos da arte e da
cultura para um fazer suscitado na realização de atividade que tenha identificação com os interesses dos alunos.
O estágio supervisionado III teve como proposta a leitura do livro ‘As Cidades
Invisíveis’ de Italo Calvino. A proposta para a disciplina nessa etapa foi aprofundar o exercício etnográfico para situações não formais de educação com a arte,
explorando a cidade como um espaço educativo; criar e efetivar um projeto interdisciplinar de educação com artes visuais, analisando sua operacionalidade;
fazer conexões entre instâncias de educação formal e educação não formal.
O desenvolvimento do estágio supervisionado III não foi em um espaço formal, ou seja, na escola regular como foi o estágio I e II. O percurso foi desenvolvido em uma praça pública, espaço urbano, com sujeitos comuns que compõem
a vida na cidade.
Para Guimarães & Oliveira (2012, p:56), “exercitemos, então, um novo olhar
para essa cidade, um olhar poderoso, desconstruidor de discursos caracterizadores e imagens construídas, em busca de visualidades, territorialidades, espacialidades, em uma perspectiva multicultural crítica”.
A proposta desenvolvida foi à produção com camisetas, tendo como referência o trabalho “Vozes” do Artista Plástico Edney Antunes. A ação pedagógica
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Figura 4 ∙ Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental no registro
da atividade proposta do painel coletivo durante a aula de Arte.
Goiânia, Goiás, Brasil, maio de2013. Fonte: Própria.
Figura 5 ∙ Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental no registro
da atividade proposta do painel coletivo durante a aula de Arte.
Goiânia, Goiás, Brasil, junho de 2013.Fonte: Própria.

[...] aos trens desafios que constituem o ofício de ensinar: com efeito, tem, em primeiro
lugar, uma função erótica (sic) pelo fato de tentar suscitar o enigma que gera o desejo
do saber; tem, em seguida, uma função didática (sic) pelo fato de preocupar-se em
permitir sua apropriação; tem, enfim, uma função emancipadora (sic) pelo fato de
permitir que cada pessoa elabore progressivamente seus procedimentos eficazes de
resolução de problemas.

No período do estágio supervisionado IV a pesquisa desenvolvia a investigação no e do cotidiano escolar como instrumento para a reflexão sobre práticas de ensino e processos de aprendizagem em arte. A pesquisa de campo foi
desenvolvida em uma Escola da Rede Estadual de Ensino de Goiânia. Como a
disciplina proporcionou a liberdade da escolha da instituição, buscou-se uma
escola que atendesse adolescentes do sexto ao nono ano do ensino fundamental. A escolha dessa escola se deu por motivações que decorreram da disciplina
Ensino de Arte e Necessidades Educacionais Especiais. O interesse em estruturar o trabalho docente com metodologias que atendam alunos com deficiência.
A proposta dessa disciplina nesse semestre foi um projeto de intervenção que
desenvolveu um trabalho baseado nas observações das obras de Volpi. Como
os alunos estavam estudando esse artista com a professora regente de sala foi
lançada a ideia de desenvolver um painel no qual os alunos construíssem uma
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aconteceu numa manhã de domingo em fevereiro de 2013, numa praça pública
da cidade de Goiânia. As pessoas que ali passavam eram questionadas sobre:
como é Goiânia para você? O que de mais belo o atrai em Goiânia? Como você
descreve Goiânia? Todos eram convidados a pintar uma camiseta. O espaço foi
organizado à sombra com mesas, cadeiras, tintas, dentre outros materiais. A
obra do artista Edney Antunes intitulada “Vozes” (1996), era apresentada para
que essas pessoas pudessem ter na sua ação uma referência artística, como
apresentado na Figura 3.
O encerramento do estágio supervisionado III se deu por meio de apresentação de seminário das atividades realizadas por todos os acadêmicos.
Esse estágio terminou com um vazio imenso, sensação impotência, pois, o
trabalho realizado não obteve o reconhecimento por parte do professor orientador desta disciplina. A lacuna entre a teoria e prática, e a devida orientação,
não possibilitaram a compreensão do trabalho com a arte pelos acadêmicos, e,
portanto o mesmo, segundo o professor faltou alcance pedagógico.
Acredita-se que o desafio consiste em desenvolver práticas pedagógicas em
que a natureza humana seja respeitada. Isso exige do professor compreender
como o ser humano aprende, se motiva e como é possível provocar o desejo para
que o ensino e a aprendizagem sejam significativos. Segundo Meirieu (1998:181),

Figura 6 ∙ Esquema dos conhecimentos apropriados pelo curso.
Fonte: própria.
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3. Tecendo apontamentos...
Diante do trabalho pode-se apontar que essas ações pedagógicas são instrumentalizadas de concepções sobre educação desenvolvidas durante os estágios
supervisionados. As experiências profissionais até então desenvolvidas não predominavam a essa área do conhecimento, artes visuais, nem tão pouco com alunos dessa faixa etária. Segundo Pimenta (2007: 25), “considerar a prática social
como ponto de partida e como ponto de chegada possibilitará uma ressignificação dos saberes na formação de professores. [...] o futuro profissional não pode
constituir seu saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer.” A autora ressalta
ainda que “é nesse confronto e num processo coletivo de troca de experiências
e práticas que os professores vão constituindo seus saberes como praticum, ou
seja, aquele que constantemente reflete na e sobre a prática” (Pimenta, 2007:29).
Entende-se que as etapas do estágio desse curso de artes visuais possibilitaram a construção dos saberes docentes com reflexões que eram provocadas por
meio de atividades desenvolvidas nas mesmas.
Os conflitos vivenciados durante estágio supervisionado de artes visuais
foram proponentes para a construção do fazer pedagógico conforme sugere
Schön citado por Pimenta (2007: 29), “[...] da reflexão na ação, da reflexão sobre
a ação e da reflexão sobre a reflexão na ação, [...]”.
A experiência da pesquisa no campo do estágio foi como abrir a janela e ver
o céu azul, “azul da cor do mar” (Tim Maia, 1970). Traz a “boniteza” tão falada
por Freire (1979), a delicadeza da lagarta que vira borboleta cheia de cor. O prazer em aprender que existem outros caminhos a serem percorridos aponta conflitos que permearam alguns pontos dessas vivências no curso de artes visuais e
promovem reflexões sobre soluções a serem tomadas, possibilitando gerenciar
a autonomia de ações pedagógicas.
Assim, vislumbra-se no processo uma teia de relações com a teoria e a prática, o ensino e a aprendizagem dos períodos desse curso de artes visuais como
se retrata na Figura 6.
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cena com elementos da festa junina, que é festa cultural tradicional do Brasil
em diversas regiões: fogueira, pessoas dançando, bandeirinhas. O trabalho iniciou com a pintura de caixas de leite. Nelas foram desenhadas janelas e portas.
Foram quatro visitas para a confecção desse painel. Todos os alunos participaram como demonstram a Figura 4 e Figura 5, respectivamente.
O processo de ensino e aprendizagem foi elaborado no sentido de atender a
esses alunos como possibilidade de desenvolvimento intelectual de cada aluno,
respeitando as individualidades e potencialidades dos mesmos.
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A cada semestre da disciplina foram tecidos os fios dessa teia, na qual o estágio supervisionado é o centro e o começo, os saberes, a formação, a teoria, a
prática, a apropriação, o eixo das disciplinas, os instrumentos metodológicos, a
pesquisa, a identidade docente, observação e reflexão, elementos que possibilitaram um (re)pensar da formação, identidade e a ação pedagógica. Esses elementos corroboram com Geertz (2008:4) que ressalta: “acredito, como Marx
Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele
mesmo teceu”.
Em face disso, a articulação desses saberes gradativamente apropriados,
passou a expressar a síntese de um saber pedagógico trilhado no percurso.
Segundo Freire (1996:55), “[...] ensinar exige consciência do inacabamento
[...]”, portanto, como ser inacabado é necessário compreender que a profissão
docente vai sendo construída com a articulação dos elementos já citados na teia
acima, a dialética professor- aluno.
Nesse constante movimento dialético há reconstrução reinterpretação gradativa das formas de atuação em sala de aula. A apropriação de conhecimentos
teóricos e metodológicos resultam em ações concretas, além de promoverem
uma prática que desenvolva as habilidades intelectuais e culturais dos alunos.
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Resumo: Este artigo aborda uma reflexão

Abstract: This article addresses a reflection

sobre o concurso escolar “A Minha Escola
Adopta um Museu…” promovido pelos Ministérios da Educação e da Cultura, dirigido
às escolas em parceria com os museus afetos
à Rede Portuguesa de Museus. Procura-se
compreender a relação de continuidade entre escola-museu, o impacto nas aprendizagens dos alunos participantes, se contribuiu
para alterações de hábitos dos protagonistas,
a frequência de visitas aos museus.
Palavras-chave: aprendizagem / educação
artística / relação escola-museu / serviço
educativo.

about the school competition “My School Adopts
a Museum…” it is promoted by the Ministry of
Education and Ministry of Culture. It is aimed
at schools in partnership with the Portuguese
Network of Museums. It’s main for objective is
to understand the relationship between SchoolMuseum, the impact on students’ learning. Its
other objective is also to research if it has contributed to changing their habits in such what
concerns as the frequency of visiting museums.
Keywords: development of teachers / internship
/ pedagogical practice / visual arts.
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Abordagem ao problema
A investigação centra-se no estudo da implementação do concurso escolar “A
Minha Escola Adopta um Museu…”, da 1.ª à 5.ª edição, correspondente aos anos
letivos de 2005-2006 a 2010-2011. Este concurso teve início no ano letivo 20052006 integrando apenas os museus integrados na Rede Portuguesa de Museus
(RPM). Assim decorreu até ao ano letivo 2008-2009, quando também foram
incluídos os palácios tutelados pelo Instituto dos Museus e da Conservação e
dos Monumentos sob tutela do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico
e Arqueológico. Foi dirigido a todas as escolas dos diferentes graus de ensino e
consistia na criação de trabalhos a partir das obras/peças museológicas selecionadas nos acervos dos museus/palácios/monumentos. Segundo os representantes dos ministérios envolvidos, o concurso pretendia promover e fomentar
uma relação decorrente de experiências realizadas com projetos de continuidade entre alguns museus e escolas.
A investigação situa-se em escolas públicas e privadas, integradas na zona
geográfica da Grande Lisboa, do Grande Porto e Região Autónoma da Madeira.
Para a seleção das escolas e museus estudados tive como referência a publicação de listas dos premiados.
A recolha de dados realizou-se através do método de entrevista a professores/alunos participantes, a responsáveis do serviço educativo dos museus/
monumentos adotados e aos representantes dos ministérios que acompanharam o concurso. Foi ainda objeto de análise documentação específica do funcionamento do concurso, a legislação relacionada com a organização do sistema
educativo e dos museus e outra documentação publicada pelos proponentes.
O interesse por este tema decorre do facto de ser docente na área de educação visual e por considerar que a aprendizagem não se deve encontrar limitada
ao espaço escola, mas pelo contrário, deve ser articulada com outras instituições culturais entre as quais os museus. Compete a cada um de nós e aos profissionais de educação incentivar os jovens a conhecer o seu património, pois este
conhecimento pode ajudar a compreender e a respeitar o passado, entender o
presente e olhar o futuro.
De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, a Arte desempenha
um papel significativo na educação. Segundo a mesma lei, o ensino básico
deve assegurar a formação geral dos jovens de forma a desenvolver interesses
e aptidões que lhes proporcionem, futuramente, a sua autonomia. Deve também desenvolver a capacidade de raciocínio, espírito crítico, criatividade e ao
mesmo tempo promover a educação artística no sentido de contribuir para a
sensibilização das diferentes formas de expressão estética e estimular aptidões

A escola, nas suas múltiplas experiências educativas, deve proporcionar o acesso ao
património cultural e artístico, abrindo perspectivas para a intervenção crítica. (…)
Acredita-se que a educação em Artes Visuais, num processo contínuo ao longo da vida,
tenha implicações no desenvolvimento estético-visuais dos indivíduos, tornandose condição necessária para alcançar um nível cultural mais elevado… (Portugal,
Departamento de Educação Básico, 2001:155).

Neste sentido, considero que a escola é o parceiro de maior importância por
ser considerada uma entidade dinâmica e interativa e com grande significado
na formação individual e cívica dos jovens.
1. O concurso
O concurso surge como resultado de propostas e recomendações provenientes
de um estudo efetuado por um grupo de trabalho, tendo como alicerce atividades e o desenvolvimento de projetos inovadores pelas escolas em parceria com
instituições museológicas. Dada a interação frequente entre estes espaços e o
envolvimento dos professores em projetos culturais, o Ministério da Educação
(ME) e o Ministério da Cultura (MC) entendem manter esta cooperação através
da implementação deste projeto específico. O concurso envolvia os seguintes
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nesses domínios (Portugal, Ministério da Educação, Lei de Bases do Sistema
Educativo, 1986).
Como profissional, considerei ser relevante conhecer o funcionamento
deste concurso e desta parceria. Até que ponto este concurso influenciou
a aprendizagem dos alunos, contribuiu para a criação de hábitos de visitar
museus e desenvolveu capacidades de interpretação, fruição da obra de arte e
de objetos museológicos?
Foram definidos os seguintes objetivos: a) Conhecer a relação entre escola e
museu; b) Compreender se houve consolidação e aquisição de conhecimentos
nos museus; c) Analisar se o concurso contribuiu para um trabalho de continuidade; d) Contribuir para a criação de hábitos de frequência dos museus.
Considero que o museu é o espaço privilegiado para cada aluno realizar
experiências únicas de aprendizagem. Pode ser um recurso para a formação
individual e coletiva, pois é um veículo de transmissão e compreensão da história de arte, do mundo que nos rodeia e da preservação das tradições culturais.
Cada indivíduo deve responsabilizar-se pela defesa, conservação e transmissão dos bens e da memória coletiva (Telmo, 1989:7). As artes visuais e o ensino
artístico podem ser o meio para esse conhecimento e essa formação pois, como
o Currículo Nacional o Ensino Artístico refere:
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intervenientes (Figura 1) escola, professores/alunos, museus e mais tarde palácios e monumentos.
Os dois ministérios procuram sensibilizar professores e alunos para o património cultural português, através de ações conjuntas para a realização de projetos de continuidade com os museus. Segundo os seus promotores, o concurso
pretendia divulgar estratégias pedagógicas e modos de abordagens de testemunhos dos museus em articulação com os conteúdos e objetivos definidos
nos programas educativos (Portugal, Ministério da Educação, Direção Geral
de Inovação e Desenvolvimento Curricular, 2005). Neste sentido, o concurso
apresentava como objetivo principal o estímulo do “conhecimento da realidade
museológica nacional, através do contacto das escolas com os museus que integram a RPM e consequente sensibilização para a conservação, protecção e valorização do património cultural” (Portugal, Ministério da Educação, Direção
Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, 2005).
Propunha-se também desenvolver e reforçar a cooperação entre as escolas e
os museus através da concretização de trabalhos em contexto disciplinar e interdisciplinar e com reflexo positivo nas aprendizagens (RPM Rede Portuguesa de
Museus 2005:4). Os trabalhos resultantes desta colaboração eram objeto de avaliação e de atribuição de prémios. Na abertura do concurso, além da publicação do
regulamento, eram definidos os prazos de candidatura/inscrição, o local e entrega
dos trabalhos, incluindo a sua formatação analógica/tradicional ou digital, com a
respetiva memória descritiva e a cópia da obra adotada. Estes trabalhos abrangiam
diferentes áreas e domínios em articulação com os conteúdos programáticos.
Era também indicada a data da divulgação da lista de premiados e da entrega
de prémios. Ao mesmo tempo, eram indicados museus participantes e, nalguns
casos, quais as obras a adotar pelas escolas/professores/alunos. Os professores
interessados manifestavam a intenção de participar no concurso através da formalização da candidatura, inicialmente em papel e posteriormente via online,
preparavam a integração dos conteúdos curriculares e a deslocação ao museu,
preferencialmente próximo da sua área educativa, para estudar/selecionar a(s)
obras/peça(s) a adotar. Os alunos, em contexto de sala de aula, após pelo menos
uma visita ao museu, faziam a interpretação e/ou a recriação da obra/peça adotada. Estes projetos dos alunos seriam sujeitos à avaliação de um júri, composto
por elementos com diferentes especificidades, da qual resultava a atribuição de
prémios ou de menções honrosas. A inauguração da exposição dos trabalhos
premiados, assim como a cerimónia de entrega de prémios, era efetuada, habitualmente, no dia 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus, num dos museus
a definir pelo Instituto dos Museus e da Conservação (IMC). Ficava patente ao
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Figura 1 ∙ Elementos estruturantes do concurso (2014).
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Áreas ou Domínios comuns a cada categoria
da produção de trabalhos dos alunos (2014). Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Ciclos de ensino / faixa etária (2014). Fonte: própria.
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público cerca de dois meses e seguia para itinerância para os museus/escolas
que tivessem manifestado interesse em acolhê-la.
Neste concurso, os trabalhos apresentados deveriam ser elaborados por
grupos de cinco alunos no máximo. Não havia lugar a trabalhos individuais,
mas o professor podia ser responsável por um ou mais grupos de alunos, da
mesma turma ou de turmas diferentes. Os projetos orientados por estes professores deveriam estar enquadrados em várias áreas ou domínios (Figura 2), de
modo a evitar repetições de trabalhos sobre a mesma obra.
De acordo com o regulamento, a participação das escolas e dos alunos
estava definida por categorias (Figura 3), relacionadas com os graus de ensino.
Para a apreciação dos trabalhos, o júri era composto por três elementos especialistas nas diferentes áreas/domínios e por dois representantes das instituições
promotoras do concurso. Para cada uma das categorias eram atribuídos prémios e
menções honrosas aos alunos, aos professores e às escolas. Os prémios encontravam-se diferenciados, quer se tratasse de grupo de alunos, professores ou escola:
Prémio Grupo – um livre-trânsito familiar para cada aluno, válido por dois anos para
acesso aos museus pertencentes à RPM; livros e material didático; um “cheque brinde” para compras nas lojas dos museus do IMC/IGESPAR (Figura 4);
A cada aluno era entregue um diploma de participação, com referência ao
prémio atribuído (Figura 5).
Prémio Professor – um livre-trânsito familiar, válido para dois anos, para acesso
aos museus pertencentes ao IMC/IGESPAR e livros (Figura 6).
Prémio Escola – na 1.ª edição constava de uma biblioteca de arte e posteriormente livros de arte/material didático. A partir da 4.ª edição, o regulamento
referenciava que os prémios podiam ser enriquecidos pela contribuição de
organizações ou entidades associadas à iniciativa (Portugal, Ministério da
Educação, Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, 2009).
2. Recolha de dados e reflexão
Os entrevistados, tanto professores como os representantes do serviço educativo dos museus, consideram que os alunos participantes realizaram aprendizagens, dando como exemplo o facto de alguns dos alunos terem adotado a
mesma obra, originando grande diversidade de trabalhos. Estas experiências
permitiram aos alunos desenvolverem capacidades para realizarem interpretações múltiplas e cruzamento de saberes e aprendizagens, tanto nas disciplinas
envolvidas, como noutras disciplinas.
Muitos professores referem que este concurso dinamizou as escolas e os
alunos demonstraram maior empenho e interesse nas atividades escolares,
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Figura 4 ∙ Cheque brinde ou vale de compras atribuído aos alunos
premiados. Digitalização de um cheque brinde, amavelmente
cedido pela representante do IMC, Dr.ª Graça Mendes Pinto.
Fonte: IMC.
Figura 5 ∙ Diploma entregue a cada um dos alunos premiados.
Digitalização de um diploma, amavelmente cedido pela
representante do IMC, Dr.ª Graça Mendes Pinto. Fonte: IMC.
Figura 6 ∙ Cartão livre-trânsito atribuído aos alunos e aos
professores premiados. Digitalização de um livre-trânsito,
amavelmente cedido pela representante do IMC, Dr.ª Graça
Mendes. Fonte: IMC.
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efetuando várias pesquisas relacionadas com os temas da obra adotada, disponibilizando mais tempo, além do tempo de aula, para a concretização dos trabalhos.
Os alunos também referem que estes trabalhos foram importantes na sua
vida escolar e lhes permitiu desenvolver capacidades para a execução de outros
trabalhos, nomeadamente na pesquisa de informação sobre a história das obras
adotadas, a sua localização e caracterização. E referem, “no nosso caso achámos mais fácil trabalhar sobre o quadro (…). Permitiu-nos dividir a peça em
várias partes, para ser mais fácil realizar o projeto”.
Os participantes consideraram que a sua experiência anterior na participação do
concurso se revelou um indicador facilitador no ano letivo seguinte, quando voltaram ao museu em contexto escolar, agora no âmbito de uma exposição temporária e
da disciplina de Português, para a qual teriam de conceber um guião, selecionar uma
obra museológica e baseando-se na observação dessa obra, construir um texto. Estas
experiências dizem-nos que a visitas escolares aos museus criam grandes expectativas e permitem estimular o interesse, a curiosidade e, através da observação direta,
terem e a perceção de determinados aspetos que de outro modo não teriam.
Uma professora também dá ênfase à participação dos alunos como uma
experiência única: “penso que foi importante a ideia de terem uma experiência diferente no museu. (…) o facto de eles terem tido oportunidade de fazer no
museu uma coisa [desenhar] que eles achavam que não se podia fazer”. Uma
outra professora relatou a experiência sobre um aluno que lhe confidenciou
estar preocupado, uma vez que não poderia utilizar o livre-trânsito. Não tinha
autonomia suficiente, por ser muito novo, para se deslocar fora da área de residência e os pais não tinham condições profissionais e económicas para realizar
pequenas viagens, mesmo usando o cartão para visitar museus. Ficou a promessa de tentar visitar, pelo menos, o museu mais próximo.
Também uma das representantes do serviço educativo salientou que
estes alunos participantes no concurso poderiam vir a ser frequentadores dos
museus: “é uma motivação para os alunos. (…) eles ficam ligados à peça, olham
para a peça de outra maneira (…) ficam com uma ligação especial ao museu”.
Em Portugal, os currículos de ensino básico alertam para as potencialidades pedagógicas dos museus no processo de ensino-aprendizagem (Mendes,
2009), pois podem contribuir para facilitar a aprendizagem, a apreciação e a
sensibilidade estética dos objetos, como foi expresso por muitos dos entrevistados. A educação através de uma visita escolar ao museu pode ser educação
para a vida (Juanola & Calbó, 2007) e hoje, uma visita escolar ao museu já não
é considerada como uma saída recreativa ou de lazer mas, pelo contrário, um
elemento essencial para a educação (Funch, 1997).

3. Um Olhar Crítico
A maioria dos entrevistados referiu que esta participação foi positiva para
a aprendizagem dos alunos e conseguiram dinamizar as suas aulas, mas
manifestaram também algumas preocupações sobre o funcionamento do
concurso. Estas preocupações situam-se essencialmente nos prazos deste.
A abertura tardia e muitas vezes incerta, dificultou a conjugação das atividades dos planos anuais das escolas e o cumprimento dos programas escolares. Segundo os profissionais dos museus, a informação foi sempre divulgada atempadamente a partir do momento em que os promotores materializavam o concurso.
Nos anos em estudo, para os professores, a divulgação do concurso em
todos os aspetos do processo foi deficitária e tinha implicações negativas, tanto
na inscrição como na conceção dos trabalhos dentro do prazo estabelecido. À
imprevisão da abertura ou não do concurso, estava também associada a impossibilidade de organizar e programar as vistas de estudo aos museus/monumentos pois é necessário ter em conta a preparação logística e burocrática inerente
às saídas dos alunos das escolas.
Na Lei de Bases do Sistema Educativo, os programas curriculares propõem e
fomentam a aprendizagem noutros contextos educativos, consideram-na pertinente e de interesse para o desenvolvimento pessoal dos alunos mas os professores sentem-se cada vez mais condicionados nas saídas escolares (Portugal,
Ministério da Educação, Lei de Bases do Sistema Educativo, 1986). Esta limitação surge por insuficiência de docentes para acompanhar os alunos, por sobrecarga de horário semanal, preparação de aulas, reuniões, organização e acompanhamento dos alunos, nomeadamente com tarefas burocráticas e administrativas no desempenho de funções de diretor de turma.
Outro aspeto significativo está relacionado com o tempo disponível para a
conceção dos trabalhos, uma vez que os professores se confrontavam com um
insuficiente número de tempos letivos previsto no currículo, nomeadamente na
disciplina de Educação Visual.
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A importância dos museus na educação tem incrementado a relação escola-museu. Nos anos oitenta, o serviço educativo teve um grande crescimento
(Camacho, 2007:6) como parte estrutural e organizacional de quase todos os
museus. O contacto direto do público com a obra museológica torna-se uma
mais-valia pedagógica oferecida pelos museus (Mendes, 2009).
É salientar grande envolvimento dos alunos e dos professores para conseguirem concretizar os projetos a concurso.
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Tanto os professores como os profissionais dos museus manifestaram, como
grande dificuldade, a falta de recursos humanos e financeiros para o desenvolvimento e apoio dos projetos.
Os representantes dos promotores do concurso referiram que este projeto
foi desenvolvido sem apoios financeiros adicionais, ficando o seu funcionamento dependente do orçamento e dos seus recursos humanos das instituições
que resolveram apostar no projeto.
Pode-se considerar que a relação entre escola-museus foi uma boa colaboração apesar das visitas raramente serem planificadas conjuntamente entre
o serviço educativo e os professores. A participação dos museus parece ficar
restrita à disponibilização de documentação de memórias descritivas e à realização de visitas orientadas às peças a adotar, salvo raras e boas exceções.
Maioritariamente, os professores realizaram apenas uma visita ao museu. Não
ficou clarificado se este aspeto se ficou a dever à falta de recursos humanos no
Serviço Educativo ou se à falta de colaboração dos professores. A atividade do
professor, por vezes, é bastante solitária, o que também pode impedir uma cooperação mais aberta.
Relativamente aos dados do histórico do concurso, é de considerar menos
positivo o facto de os promotores não terem arquivado todos os elementos relevantes e haver alguma desorganização nessa recolha de base, no período em
análise. Não havia registo significativos, nomeadamente dos dados sobre a utilização dos “livre-trânsito” premiados e utilizados, tanto por alunos como por
professores, quando, de acordo com o regulamento, o objetivo do concurso era
estimular o conhecimento da realidade museológica e sensibilizar para a conservação, proteção e valorização do património cultural. Não tiveram também
a preocupação em registar o número de ingressos nos museus, no período em
que estiveram patentes ao público a exposição final e as exposições itinerantes.
Muitos dos professores desconheciam a itinerância da exposição.
Conclusões
Conclui-se que esta participação foi uma experiência positiva e reforçou a
relação escola-museu, embora nem sempre tenha decorrido com a estabilidade pretendida e desejável pelos docentes e pelos profissionais dos museus.
Tornou-se num fator dinamizador para a compreensão histórica e cultural de
memórias coletivas no sentido de despertar a comunidade, escolar e cívica,
para a valorização e conservação do património museológico.
Certamente esta participação contribuiu para o desenvolvimento pessoal
e cognitivo dos alunos, veio despertá-los e sensibilizá-los para a compreensão
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da obra de arte e dos objetos museológicos. De acordo com os entrevistados,
os alunos adquiriram novas aprendizagens e consolidaram conhecimentos
durante o processo. Desenvolveu ainda capacidades a aplicar no futuro, fomentou e contribuiu para criar um público mais desperto para a cultura, tornando
os jovens ativos e participativos na sua educação ao longo da vida. A aprendizagem surge quando o aluno pode realizar descobertas e construir novos significados a partir de novas experiências pessoais (Housen, 2001).
É de acreditar que esta participação veio fomentar a intenção de os alunos, no
futuro, passarem a frequentar estes espaços culturais com maior regularidade.

106
Rocha, Ana Mafalda Conde da (2016) "Os Museus de Arte e crianças com Necessidades Educativas Especiais.”
Revista Matéria-Prima. ISSN 2182-9756 e-ISSN 2182-9829. Vol. 4 (1): 104-112.

Os Museus de Arte e
crianças com Necessidades
Educativas Especiais
The Art Museums and children with Special
Educational Needs
ANA MAFALDA CONDE DA ROCHA*
Resumo completo submetido a 15 de Maio de 2016 e aprovado a 21 de maio de 2016

*Portugal, Professora. Licenciatura em Ensino, Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de
Educação de Leiria (IPL – ESEL). E-mail: anamaf.rocha@gmail.com

Resumo: Este artigo apresenta o estudo da per-

ceção dos professores sobre a função educativa
dos Museus de Arte e a inclusão de alunos com
NEE, nas atividades dos serviços educativos. A
partir de um questionário a docentes do 1.º, 2.º
e 3.º ciclo, e de Educação Especial. Conclui-se
que os docentes valorizam e consideram as atividades uma resposta inclusiva, contudo nem
sempre as utilizam como recurso educativo.
Palavras-chave: museu de arte / educação
artística / inclusão / Necessidades Educativas
Especiais (NEE).

Abstract: This paper presents the study of the
perception of teachers on the educational function
of art museums and the inclusion of pupils with
SEN in the activities of educational services. It
was concluded, through a questionnaire made
to teachers of 1st, 2nd and 3rd cycle, and Special
Education, that teachers value and consider the
activities as a comprehensive response, but not
always used as an educational resource.
Keywords: art museum / art education / inclusion / Special Educational Needs (SEN).

Introdução
Os museus de arte têm vindo a assumir, cada vez mais, um papel preponderante
na expansão da educação artística, através de ações educativas apresentadas ao
público escolar e geral. Neste sentido, torna-se pertinente refletir sobre a função
educativa dos museus e a sua contribuição para o desenvolvimento da formação
pessoal a nível cognitivo, emocional, motivacional, afetivo e artístico, assim como
o seu relevante papel de agente socialmente ativo na inclusão de alunos com NEE.

1. Museus e Educação Artística
1.1 Considerações sobre o conceito de Museu
Desde a antiguidade clássica que o museu acompanha o homem, desta forma foi
crescendo enquanto instituição e atualmente possui uma função social de destaque.
Quanto à perspetiva histórica:
Há um célebre texto de Tucídides (antigo historiador grego) que refere que na grande
cidade de Alexandria, … além da biblioteca, além do célebre farol, havia um museu
e é com esse museum grego que, pelo menos historicamente, aparece pela primeira vez
conotada a palavra “museu”. (Silva, 2008:295)

Fazendo a ponte entre os tempos da antiguidade clássica e o atual, ao
museu associou-se o objetivo de proteger o património a outras funções, como
a pública/social e a instrutiva/educativa. Esta transformação implicou modificações ao nível da gestão, dinâmica e comunicação com os diversos públicos:
…o museu não tem razão de ser se não se abrir à comunidade, se não desenvolver
acções direccionadas para diferentes públicos através de mediação que reelabore a
informação, tornando-a acessível mesmo na forma de actividade lúdicas e oficinais.
(Santos, 2009:308)

Segundo a definição, da Lei Quadro dos Museus Portugueses, o museu é:
…uma instituição de carácter permanente, com ou sem personalidade jurídica, sem
fins lucrativos, dotada de uma estrutura organizacional que lhe permite: a) Garantir
um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los através da
investigação, incorporação, inventário, documentação, conservação, interpretação,
exposição e divulgação, com objectivos científicos, educativos e lúdicos… (Portugal,
Lei Quadro dos Museus Portugueses, 2004: artigo 3.º)

A educação é pois enfatizada, no documento descrito anteriormente, como
um dos objetivos principais do museu. Partindo da afirmação “O museu é hoje
uma das mais poderosas instituições culturais do mundo…” (Silva, 2008:291),

107
Revista Matéria-Prima. ISSN 2182-9756 e-ISSN 2182-9829. Vol. 4 (1): 104-112.

O objetivo principal deste estudo visa compreender a perceção que os professores do ensino básico 1.º, 2.º e 3.º ciclo, e de Educação Especial (EE) têm em
relação às dinâmicas dos serviços educativos dos museus de arte, na área das
NEE e averiguar a importância dada à inclusão na Educação Artística, como
meio de atuação pedagógica em alunos com NEE.
Após a análise dos dados, resultantes da utilização de um questionário, finaliza-se com a reflexão sobre esta temática.
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compreende-se a importância e destaque que cada vez mais a sociedade atual
lhe confere. Cada vez mais lhe é exigido o papel cooperativo nas mais variadas
áreas, a educação é uma das mais contempladas e no fundo ocupa um especial
destaque dentro da própria organização do museu.
No entanto, há quem ainda traduza de uma forma subtil a principal função
do museu e a forma como este coloca as obras em interação com os visitantes:
The museum has to function as an institution for the prevention and cure of blindness
in order to make works work. And making works work is the museum´s major mission.
(Goodman, 1985:56)

Os museus passaram há muito tempo de espaço de preservação e contemplação de objetos de valor estético, para lugares de educação e formação de públicos.
1.2 A educação no Museu de Arte
O principal objetivo da educação assim como o da arte, deve ser o de preservar os fatores inerentes à essência orgânica do homem e das suas faculdades,
de modo a que o seu desenvolvimento gráfico e cognitivo se processe como
um todo (naturalmente desde a infância até à idade adulta). É pela arte que se
atinge o equilíbrio e a harmonia. (Read, 1982)
Toda e qualquer criança consegue expressar-se da melhor forma, se tiver a
arte como mediadora dos seus pensamentos, receios e vontades:
As crianças sentem alegria em explorar, investigar e expressar os seus sentimentos
sobre o meio em que vivem. Possivelmente, o método mais adequado para desenvolver
a consciência estética seja através do refinamento da sensibilidade dos jovens e do
fortalecimento da sua capacidade de auto expressão (Lowenfeld,1977:393).

O serviço educativo como parte integrante da instituição museológica programa e dinamiza atividades pedagógicas, que vão ao encontro das necessidades dos diversos públicos existentes. Torna-se importante transmitir aos educadores e professores os programas educativos e recursos pedagógicos existentes
neste género de instituição. As parcerias são dinâmicas essenciais na relação
entre a escola e o museu “Os museus têm de aprender a estabelecer parcerias e
manter redes de apoio” (Fleming, 2002:25).
A educação é fundamental para a constituição da política museológica, destacando-se como a principal finalidade e função do museu:
A educação é o ponto central de toda a actividade dos museus. Não hesito em dizer que
a educação e a promoção da aprendizagem são o principal objectivo dos museus. Digo
mais, a educação é a única razão de ser dos museus. (Fleming, 2002:21)
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1.3 Educação Artística
Um dos objetivos primordiais da Educação Artística é “defender” o direito de
acesso, que todos os cidadãos têm, à educação e à participação ao nível cultural
numa sociedade integra e inclusiva:

A Educação Artística (EA) tem como outro objetivo, “desenvolver” as aptidões de cada individuo, ao nível da criatividade, da imaginação, da autonomia.
Proporcionando deste modo uma educação:
…na arte e pela arte estimula o desenvolvimento cognitivo e pode tornar aquilo que os
educandos aprendem e a forma como aprendem, mais relevante face às necessidades…
(UNESCO, 2006:5)

O professor António Damásio enfatiza a importância da EA para a promoção
do crescimento emocional que “… pode proporcionar um maior equilíbrio entre
o desenvolvimento cognitivo e emocional…” (UNESCO, 2006:5). Desta forma
ao educar o aluno no seu todo, respeitando as suas diferenças e especificidades
e juntando no processo educativo “o coração e a mente”. É possível aprender
quando há um envolvimento emocional no próprio processo de aprendizagem,
ou seja, quanto mais o “eu” estiver implicado em todo o processo, desta forma:
…os programas de qualidade dão muita importância aos sentimentos das crianças e à
expressão da sua individualidade. Os programas de elevada qualidade disponibilizam
uma gama de experiências de aprendizagem variada e atractiva … (Bamford, 2007:7)

2. Inclusão e Necessidades Educativas Especiais (NEE)
A inclusão parte de um princípio que todas as crianças têm o direito a conviver num ambiente dentro da normalidade e a escola representa, acima de tudo,
uma instituição social de grande destaque no desempenho desta função:
…a escola que pretende seguir uma política de Educação Inclusiva (EI) desenvolve
políticas, culturas e práticas que valorizam o contributo activo de cada aluno para
a construção de um conhecimento construído e partilhado e desta forma atingir a
qualidade académica e sócio cultural sem discriminação. (Rodrigues, 2006:2)

Uma escola inclusiva é “… onde a criança é respeitada e encorajada a aprender até ao limite das suas capacidades.” (Correia, 2005:7)
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…a Educação Artística é um direito humano universal, para todos os aprendentes,
incluindo aqueles que muitas vezes são excluídos da educação, como os emigrantes,
grupos culturais minoritários e pessoas portadoras de deficiência (Unesco, 2006:4).
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A inclusão de alunos com NEE no ensino regular, através da adaptação dos
serviços educacionais apropriados e a criação das condições favoráveis para o
seu desempenho, é um direito que lhes pertence “… ter oportunidade de trabalhar em grupo e de participar em actividades extra-escolares e em eventos
comunitários, sociais e recreativos…” (Correia, 2005:10)
Grande parte dos projetos na área da EA nos museus de arte são produzidos
com base na inclusão e no direito da educação, para todos, na área artística:
…Deve-se providenciar o mesmo acesso à educação artística de alta qualidade a
crianças com necessidades especiais e uma oportunidade de se desenvolverem numa
aprendizagem de arte com significado em todas as esferas de esforço criativo. É
importante verificar que o potencial artístico das crianças com necessidades especiais
é tão completo como o das outras crianças. (Bamford, 2007:6)

É ainda importante referir que:
A inclusão pela arte e cultura oferece ao cidadão com deficiência a possibilidade de
desfrutar o seu direito ao lazer e a oportunidade de desenvolvimento intelectual e
criativo. (Martins, 2008:31-32)

Sendo que a função social e inclusiva dos museus promove o:
…aumento da auto-estima, criatividade e auto-confiança das pessoas com
deficiência. O Museu deve reconhecer o seu potencial e possível impacto em relação
às desvantagens, discriminação e desigualdades sociais promovendo a inclusão.
(Sandell apud Santos, 2009:312)

As parcerias, entre várias instituições, são uma mais-valia na promoção da
inclusão “Parcerias fortes produzem programas inovadores que se materializam, principalmente, em visitas a instituições culturais.” (UNESCO, 2006:14)
3. Metodologia
Este estudo concretizou-se devido ao interesse em compreender a perceção
que os professores têm sobre a função educativa dos museus de arte e a inclusão
dos alunos com NEE em contextos artísticos, nas atividades dinamizadas pelos
serviços educativos destas instituições. Para tal enunciou-se uma pergunta de
partida: “Os serviços educativos dos museus de arte proporcionam a inclusão
de alunos com NEE?”. Após a formulação da pergunta, o primeiro passo da pesquisa foi o levantamento de hipóteses. Perante um conjunto de dados que foram
surgindo ao longo da pesquisa e da revisão teórica, surgiu a necessidade de criar
critérios de seleção sob a forma de hipóteses. Logo, para a pergunta de partida

4. Análise dos dados
Os dados resultantes da investigação efetuada revelam as opiniões dos docentes
indagados, sobre a sua reflexão acerca das questões expostas no questionário.
Neste estudo participaram 100 indivíduos, sendo 81% do género feminino e
19% do género masculino. Constatou-se que estes indivíduos apresentam uma
faixa etária que se centra maioritariamente entre os 51 anos ou mais, representando 34% da amostra, 32% entre os 31 a 40 anos, 29% entre os 41 a 50 anos e
5% entre os 20 a 30 anos.
Em termos das habilitações académicas certifica-se que 63% dos inquiridos
possuem licenciatura, 20% pós-graduação, 9% mestrado e 8% bacharelato.
No que respeita ao tempo de serviço, 48% possuem 21 anos ou mais, 33%
entre 11 a 20 anos, 14% entre 6 a 10 anos e 5% entre 0 a 5 anos.
Em relação à formação em Educação Especial, constata-se que 74% dizem
não possuir este tipo de formação e só 24% é que possuem formação nesta área.
Quanto à distribuição dos docentes pelos graus de ensino, verifica-se que 47%
leciona no 1.º ciclo, 30% no 2.º ciclo, 13% no 3.º ciclo e 10% em Educação Especial.
Em relação à questão “Durante o seu percurso profissional já trabalhou com
crianças com NEE?”, 99% respondeu sim e 1% respondeu não.
Quanto à pergunta “Considera relevante o trabalho desenvolvido pelos
museus de arte na área da socialização?”, 96% responderam afirmativamente
e 4% negativamente.
Indagados sobre se “Costuma utilizar os serviços educativos dos museus de
arte como recurso pedagógico?”, 52% responderam sim e 48% responderam não.
Questionados se “Sabe que a maioria dos serviços educativos dos museus
de arte oferecem atividades para grupos com NEE?”, 52% responderam não e
48% responderam sim.
Quando averiguados sobre se “Já desenvolveu projetos em pareceria com
serviços educativos dos museus de arte e alunos com NEE?”, 68% responderam
não e 32% responderam sim.
Quando inquiridos sobre “O museu de arte deve ser reconhecido como um
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constituiu-se as seguintes hipóteses: “Os museus de arte são um recurso na
inclusão de alunos com NEE.” e “Os programas/atividades dos serviços educativos dos museus de arte estão adequados às necessidades dos alunos com NEE.”.
O presente trabalho de investigação concretizou-se, através da aplicação de
um questionário. Optamos por elaborar perguntas claras e fechadas, com respostas de escolha múltipla, segundo a escala de Likert. Foi aplicado via correio
eletrónico para a amostra em estudo.
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recurso educativo.”, 49% concorda totalmente, 47% concorda e 4% nem concorda, nem discorda.
No que refere a questão “O museu é uma instituição estável, com uma missão social e de progresso, disponível para todos os públicos e que preserva,
adquire, investiga, divulga e exibe os seus bens materiais, em prol da educação
e para a fruição da sociedade.”, 49% concorda totalmente, 47% concorda e 4%
nem concorda, nem discorda.
Quando questionados se “O serviço educativo do museu de arte contribui
para desenvolver as competências de alunos com NEE.”, 56% concorda, 33%
concorda totalmente e 11% nem discorda, nem concorda.
Da população inquirida 51% concorda totalmente com a questão “É relevante a participação de alunos com NEE nas visitas a museus de arte.”, 44%
concorda e 5% nem concorda, nem discorda.
Quando questionados sobre se “Os serviços educativos dos museus de arte
nem sempre proporcionam atividades significativas para alunos com NEE.”,
50% concorda, 32% nem concorda, nem discorda, 12% concorda totalmente,
4% discorda e 2% discorda totalmente.
Em relação ao assunto “As atividades desenvolvidas nos museus de arte
devem adequar-se aos diferentes públicos.”, 65% concorda totalmente, 32%
concorda, 2% nem concorda, nem discorda e 1% discorda.
Sobre “As atividades desenvolvidas nos museus de arte devem adequar-se
às necessidades reais dos alunos com NEE.”, 49% concorda totalmente, 44%
concorda, 6% nem concorda, nem discorda e 1% discorda.
Quanto à questão “A ligação entre a escola e as instituições culturais existentes na sociedade ajudam no processo de inclusão.”, 50% concorda, 44% concorda totalmente e 6% nem discorda, nem concorda.
Sobre o assunto “As atividades didático-pedagógicas em museus de arte
fomentam a socialização de alunos com NEE.”, 50% concorda com a afirmação,
39% concorda totalmente e 11% nem concorda, nem discorda.
Quanto à questão “A participação de alunos com NEE em atividades dinamizadas nos museus de arte para as escolas, é uma resposta inclusiva.”, 53% concorda, 38% concorda totalmente, 8% nem concorda, nem discorda e 1% discorda.
Sobre “A escola inclusiva procura dar resposta às necessidades dos alunos
com NEE.”, 50% concorda, 39% concorda totalmente, 9% nem concorda, nem
discorda, 1% discorda e 1% discorda totalmente.
No que respeita ao tema “A educação artística é um direito universal para
alunos com e sem NEE.”, 72% concorda totalmente, 24% concorda, 3% nem
concorda, nem discorda e 1% discorda.

Conclusão
A apreciação de um estudo de inquirição, culmina num momento de reflexão do qual surgem conclusões pertinentes que por vezes podem modificar a
nossa forma de ver e atuar em contexto educativo e social:
Só quando se passam a escrito os resultados da pesquisa de um modo acessível aos
outros é que tudo fica perfeitamente claro. A escrita, é, no fundo, um processo de
descoberta e também de clarificação. (Moreira, 2007:275)

Após a elaboração empírica deste trabalho, verifica-se que a quase totalidade dos docentes, 96% consideram relevante o trabalho de socialização
dos museus de arte, 52% utilizam-no como recurso pedagógico, 47% sabem
que os serviços educativos oferecem atividades para grupos com NEE e só
32% é que já desenvolveram projetos de parceria com serviços educativos no
âmbito das NEE.
A quase totalidade dos docentes, 99%, considera relevantes e necessárias as
parcerias com instituições culturais de forma a promover a inclusão e valoriza o
serviço educativo dos museus de arte como um recurso pedagógico de especial
importância para a prática letiva. No entanto, é de salientar que 68% não o utilizam para desenvolver projetos de parceria na área das NEE.
É de salientar que 52% dos inquiridos revelaram não saber da existência de
programação dos serviços educativos dos museus de arte para públicos com
NEE, o que vem reforçar a insuficiente divulgação destes serviços junto das
escolas e também que estas devem inteirar-se adequadamente sobre a existência destas parcerias.
É importante uma reflexão mais profunda sobre este tema, para que a maioria dos alunos possa usufruir destas ofertas, uma vez que o museu favorece a
observação, promove a reflexão e a imaginação de forma lúdica e estas melhoram o acesso aos museus e suas coleções, por parte dos visitantes com NEE.
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Sobre “A educação através da arte fomenta o desenvolvimento cognitivo.”,
72% concorda totalmente e 28% concorda.
No que refere a questão “A educação artística promove o desenvolvimento
emocional.”, 75% concorda totalmente e 25% concorda.
Sobre o assunto “É fundamental a realização de projetos e parcerias com
instituições culturais de forma a promover a inclusão.”, 65% concorda totalmente, 34% concorda e 1% nem concorda, nem discorda.
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Resumo: Aqui analisamos entrevistas com

Abstract: At this paper, we analyze interviews

professores de artes visuais da rede municipal
de Goiânia (Goiás/Brasil). Tais professores
definem o papel principal do ensino de artes através de termos como “humanização”,
“sensibilização” e “espiritualização. Como estes objetivos se relacionam com a história do
ensino de arte no Brasil? Indicam mudanças?
Que contexto ajuda a explicar tais objetivos?
Palavras-chave: disciplina / juventude / ensino de artes.

with some visual art teachers from the city of
Goiânia (Goiás / Brazil). These educators define the main role of art education through the
words “humanization”, “sensitize” and “spiritualization”. However how these objectives relate
to the Brazilian history of art education? These
discourses indicate changes? What context helps
to explain these objectives?
Keywords: discipline / youth / art education.

1. Introdução
Este artigo resulta de uma pesquisa qualitativa realizada em 2014.
Analisamos resultados de entrevistas em profundidade com 9 professores
da rede municipal de Goiânia-Goiás-Brasil. Identificamo-los aqui por pseudônimos. Neste texto nos atemos a discutir falas sobre impressões quanto a
seus alunos e ao papel da disciplina de artes visuais para a formação destes
jovens. Tais entrevistas trouxeram definições do papel principal da disciplina
de artes através dos termos “humanização”, “sensibilização” e “espiritualização” dos alunos. Processo que os professores associavam ao desenvolvimento da “cidadania” e à capacidade dos jovens de controlarem a “vontade”.
Tais falas, pudemos perceber, foram condizentes com suas preocupações em
relação à atual geração de jovens, descritos como “violentos”, “impulsivos”,
“desatentos”, “materialistas”, “individualistas”. De onde vem tais objetivos?
Qual a relação com a história do ensino de arte no Brasil? Indicam alguma
mudança de foco? Há alguma transformação contextual que possa explicar a
opção por tais objetivos?
2. Os alunos e o papel da disciplina de artes
Sobre o sentido da disciplina de artes na escola, a professora Moema foi enfática ao declarar que na ausência desta disciplina os alunos perderiam “uma
chance de se construírem melhor como pessoa”. Argumentou que já havia recebido dos alunos esta avaliação: “eles falam que com a arte eles se tornaram pessoas melhores”. Para ela, a arte é diferente das demais disciplinas porque
consegue se introduzir dentro de cada ser, de cada universo, e trazer à tona sentimentos,
posturas que nenhuma outra matéria consegue porque ali eu estou trabalhando com a
subjetividade, eu estou trabalhando com sentimentos às vezes escondidinhos, através
dos quais consigo me aproximar do aluno.
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Afirma que a arte tem o potencial de fazer os alunos enxergarem o mundo
sob outro ângulo menos pessimista. Moema, que se descreve como uma pessoa espiritualizada, pontuou ainda sua preocupação contra o materialismo. Ela
acrescentou: “então eu acho que eles começaram a ver isso, a ver o lado mais
sensível, mais bonito, mais leve, focando não só o hoje, o aqui e o físico, mas
algo mais elevado, mais espiritual, mais transcendental que a arte permite”.
Em meio a tal proposta, de que o ensino de arte questiona o pessimismo e o
materialismo em favor do transcendental, ela defendeu a importância dos alunos conhecerem a história de vida dos artistas. Para ela é válido aprender que
apesar de hoje serem famosos, muitos dos grandes mestres persistiram embora
tenham vivido com muito sofrimento. “Quando eles começam a estudar outros
artistas que passaram por seríssimas situações e que venceram e nunca pararam de pintar ou de esculpir até morrer isso chama a atenção deles. Isso é muito
relevante para o que eu quero com eles”. Por isso considero imprescindível
destacar a intenção pedagógica da professora ao utilizar a história da arte não
estritamente para falar de estilos, ou para contextualizar obras, como o fazem
alguns colegas. Através do exemplo de vida dos artistas, acredita que os alunos
podem aceitar a realidade do sofrimento sem esmorecer.
A opção de trabalhar a história da arte a partir da história de vida dos artistas
não é inusitada. Canclini, partindo de estudos sobre como o público interpreta
experiências vividas em museus, indicou que o público concede mais valor aos
artistas que identificavam como “heróis representativos das grandes emoções”
(2006:146). Enquanto na maioria dos cartazes e catálogos os autores insistem
que o valor das obras reside em seus achados formais, no geral o público avalia
as obras a partir de relações com episódios emocionais da biografia dos artistas.
Canclini afirma que critérios do público como estes remontam a um pensamento
visual moderno anterior às vanguardas. Ele refere-se ao romântico mito do individualismo heroico. A seu ver este mito resiste ainda hoje, em parte alimentado
por museus e meios de comunicação. Adicionamos a escola a esta relação.
Logo voltaremos a este uso da história da arte. Antes sublinho os seguintes pontos do depoimento de Moema: a compreensão de que a disciplina inclui
os sentimentos dos alunos e de que tais sentimentos podem ser aprimorados;
que isso ocorre a medida que os alunos desenvolvem a capacidade de ver o lado
positivo e belo da vida e se desapegam das coisas materiais e do imediatismo,
aprendem a lidar com o próprio sofrimento e a controlar a agressividade.
O relato realizado pelo professor Anísio aproxima-se ao de Moema. Para
ele, o ensino de arte “tem a ver com situações de polimento e de sentimentos”.
E assim se explica:

118
Sérvio, Pablo Petit Passos & Tavares, Jordana Falcão (2016) "O ensino de arte como dispositivo disciplinar: análises
dos discursos de professores da rede municipal de Goiânia-Go-Brasil.”

Mas eu acho que no mínimo para ele suportar pegar uma fila, ele tem que passar
pela experiência de suportar passar o pincel com tinta até aqui e não ir mais além
para não sujar a mesa. Entendeu? Ele tem que domar a sua vontade. Ela é formativa
indiretamente. Aliás, tudo que é formativo é indireto e isso você pode manter registro
de memória na sua vida, mas isso te constitui numa pessoa mais competente pra
situações de conflito, dramáticas.

Como Moema, Anísio também destaca a possibilidade da disciplina “polir”
o ser humano, polir seus sentimentos, fazê-lo enxergar o que antes não via,
ensiná-lo a “domar a vontade”, sentimentos egoístas e assim aprender a lidar
com situações de conflito.
Não se pode ler tais depoimentos sem lembrar as posições de autores românticos como Schiller e Schopenhauer. A educação estética de Schiller parte da
crença de que por meio do impulso lúdico a vivência de fazer e contemplar arte
modera impulsos sensíveis, selvagens, canalizando as emoções, atuando de
forma a civilizar as pessoas (Caminha, 2008). A expressão utilizada por Anísio,
“domar a vontade”, remete diretamente à posição de Schopenhauer que com
a palavra vontade referia-se a uma pulsão vital eminentemente interesseira,
egoísta, dedicada à autopreservação. Essa força seria a causa de sofrimento
constante que nos leva à aspirações que nunca serão saciadas, logo, atingir a
felicidade apenas seria possível silenciando essa vontade (Schaefer, 2012). A
arte teria, para Schopenhauer, papel fundamental, pois através da experiência
estética a vontade se revela à consciência. A intenção de Anísio de polir os sentimentos dos alunos, assim como a de Moema de espiritualizá-los, advém em
grande medida do projeto romântico de incluir na pedagogia moderna, além
da razão e do intelecto, o corpo, as sensações, os sentimentos, civilizando-os.
A professora Laís também destacou a importância de a disciplina abrir espaço
para a subjetividade e sentimentos próprios do aluno ajudando-o também no
controle da violência. Ela já havia admitido, com desgosto, que a disciplina de
artes não tem nenhuma importância para a direção da escola, todavia, expressou
que considera arte uma disciplina que permite ao aluno se expressar, visto que
outras disciplinas simplesmente traziam conteúdos prontos. “Na arte você cria,
você transforma, você pode colocar algo a mais seu, eles [alunos] podem se mostrar, podem pensar e produzir, mas nas outras disciplinas não, são mais fechadas”. Tal afirmação lembra Schiller ao defender a importância da educação estética para se ir além do exercício do intelecto, desde que acreditava que o homem
só se realiza quando pode expressar sua existência no mundo (Caminha, 2008).
Laís lamentou que infelizmente poucos têm a visão de que “uma pessoa que
tem uma cultura, que tem mais sensibilidade, não vai roubar, não vai matar, pensa
melhor, vê mais coisas, vê a vida diferente”. Segundo Veiga tal proposta, a arte
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como forma de controle da violência, acompanha a inclusão da educação estética
no Brasil. Segundo esta autora, observa que a educação estética surge no Brasil
marcada pelo entendimento de que as artes, além de entretenimento que “deleita
o espírito”, têm a capacidade “de tornar a pessoa dócil, resignada e compassiva”
e, por esta razão “aliviará o sofrimento e desviará dos vícios” (Veiga: 2000:412-3).
O valor pedagógico da história de vida dos artistas, assim como defende
Moema, também tem expectativas românticas. Associa o artista ao mito do
individualismo heroico. Importa lembrar, contudo, a crítica feita pelos artistas
anti-estetas, de que esse mito alimenta-se de uma ilusão de autonomia total
(Heartney, 2002). O risco, claramente exposto na posição crítica de Foucault à
filosofia kantiana, é promover a ilusão de que podemos ter total controle sobre
nossos pensamentos, sentimentos e atos (Silva, 2006). Ocorre que, quando esta
autonomia e este controle não se revelam possíveis, o sujeito, então, sente o fracasso como responsabilidade sua. É válida a intenção de Moema ao dar exemplos de superação para jovens cujas vidas são marcadas por inúmeras dificuldades. Contudo, cabe auxiliá-los a compreender também como seus pensamentos e atos são alimentados ou disciplinados e limitados por dinâmicas sociais
que hoje são não somente locais, mas, também, globais. Assim garante-se
que exerçam o direito de questionar (para mudar) estas dinâmicas, e que não
encontrem a culpa (por exemplo, das muitas formas de violência) apenas em si.
Para Aguirre (2012:172), é possível pensar o ensino de arte como uma forma
de sensibilizar para a solidariedade, no entanto, ele faz a ressalva de que, ao contrário do que pensavam os românticos, “não é através de um suposto exercício de
ação direta da arte, mas, sim, com a educação frente à desigualdade, que o ensino
de arte pode contribuir com a reconstrução social”. Para ele isso é possível porque
as vivências pedagógicas podem incentivar através da imaginação uma expansão
do que consideramos como “objeto de nossa solidariedade” (Aguirre, 2012:172).
Outros professores manifestaram um modo de pensar próximo ao raciocínio de
Moema, Anísio e Laís. Cecília também argumentou sobre o valor da disciplina de
artes como contribuição para o convívio social. Para ela, nas aulas de artes os trabalhos em grupo são vivências positivas que as outras disciplinas pouco exploram.
A seu ver, esta experiência promove aprendizados que serão importantes para os
alunos quando entrarem no mercado de trabalho porque reforçam a “noção de respeito ao outro”. Como muitos alunos vem de situação familiar de violência, argumenta que é necessário sempre reforçar a importância de romper o círculo de violência e tratar bem aos outros para ser bem tratado. Nas aulas ela diz explorar bastante a questão da convivência entre os alunos. Segundo suas palavras, “ [o trabalho]vé sempre coletivo e individual para estimular essa questão do eu e do outro”.
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Apesar de ressaltar a necessidade de considerar conteúdos básicos da disciplina de artes que devem ser disponibilizados para os alunos, a professora
Helena também concorda que a principal função da disciplina de artes na escola
é a formação humana, através de uma “sensibilização”. Ela ressalta a importância da disciplina e faz a ressalva que seu objetivo na escola não é para formar
artistas. “A gente não tá formando artista, a gente tá formando cidadão”.
Para a professora Jeane, de acordo com o que diz relatarem os seus alunos,
a disciplina de arte é fundamental para a escola. “Como disse um aluno, lá a
gente não teria vida, a gente morreria sem a arte”. Para ela, sem arte a escola
seria “triste”, a arte tem esse poder de “estimular a emoção”. Ela insistiu que
a disciplina de artes, por trabalhar com sentimentos, auxilia na formação do
conhecimento sobre o mundo através do autoconhecimento, ajuda o aluno a
“começar a se conhecer para tentar conhecer o que está a sua volta”. A vantagem da arte, reiterando a opinião de Anísio, Laís e Moema, em relação a outras
disciplinas, é que consegue fazer isso de maneira lúdica, do brincar. Explicou,
argumentando, que o “acesso à cultura” os ajuda a ver melhor aquilo que está
a sua volta, as coisas do cotidiano, até mesmo os próprios familiares, por exemplo. Ao aprenderem a se observar, eles podem se tornar “pessoas mais críticas”.
O professor Anísio aponta não apenas para a questão da auto-expressão,
mas, traz do referencial romântico/modernista a preocupação com a criatividade. Neste sentido, o debate sobre chavões está muito presente em sua disciplina. A seu ver, o “clichê é uma força que amortece, chavão, ou seja você mostra um negócio que você tá cansado de ver e que você já esperava, consequentemente seu interesse passa batido e você não presta atenção nisso.” Ele trabalha
estas questões com os alunos, ou seja, “quando você usa a linguagem fora do
chavão, as pessoas passam a notar o conteúdo”. Seu objetivo como educador
é promover conexões com o aluno de tal forma que ele “vai te dar respostas ou
vai fazer perguntas novas para você ou para o mundo”. Dessa forma, é possível
“uma inauguração de um olhar novo”.
O professor Bittencourt, por sua vez, destacou, como os outros professores,
o fato da disciplina de artes ter dinâmicas diferentes das disciplinas tradicionais. Para ele a disciplina não pode faltar na escola porque é das poucas através das quais que o aluno se expressa. Disse, ainda, que é uma disciplina com a
qual os alunos têm empatia. Para Bittencourt o sentido da disciplina de artes é
fazer conexões entre as expressões visuais contemporâneas e aquelas de épocas anteriores. “Ela [a disciplina] tem fundamento a partir do momento que
consegue fazer os nexos com o que está acontecendo agora”.
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Considerações finais
Destaco inicialmente que apesar da maioria dos professores ter encontrado o
campo do ensino da arte a partir do desenho, não é o ensino da técnica o que
eles consideram fundamental para a disciplina.
É importante destacar, ainda, como os professores buscam legitimar a presença da aula de artes descrevendo suas aulas como os únicos momentos que os
alunos dispõem para expressar seus sentimentos. Segundo Barbosa & Coutinho
(2011:45), esta divisão de missões teve seu ápice na década de 70 do século passado quando a disciplina de artes, pautada na livre expressão, “passou a ser o
único espaço humanizador da escola” em comparação às demais disciplinas
orientadas para questões técnicas, para a racionalidade. Há de se questionar se
faz sentido e quais são as consequências de tentar separar momentos para razão
e para a emoção na escola. Apropriando-me da crítica dos anti-estetas ao modo
como o modernismo descreveu o trabalho do artista – estritamente intuitivo,
recalcando o conteúdo político, filosófico, epistemológico de seus manifestos
–, penso que a disciplina de artes é espaço para sentir e refletir. Ressalto que no
primeiro momento das entrevistas poucos colaboradores defenderam este papel
para a disciplina de artes e, quando o fizeram, apontaram para a possibilidade de
uma “formação crítica”. Contudo, o lugar da crítica em suas falas por vezes pareceu isolar a culpa dos problemas da escola e sociais exclusivamente nos jovens.
É importante pensar esta análise dos dados produzidos na pesquisa de
campo confrontando-a com as conclusões apontadas por Ana Mae Barbosa
(1989) a partir de estudo feito na década de 80. O referido estudo apontava que
a maioria dos professores entendia o desenvolvimento da criatividade (espontaneidade e auto-liberação) como foco do ensino de arte. Segundo a autora,
esse objetivo explicava-se, à época, pelo contexto histórico que marcou o fim
da ditadura e o desejo de livrar-se da censura e da repressão. De forma distinta,
algumas décadas depois, na pesquisa de campo realizada para esta investigação, apenas dois professores, Anísio e Jeane, mencionaram ter como uma de
suas preocupações o desenvolvimento da criatividade.
De modo geral, suas falas apontam, principalmente, para a possibilidade
da disciplina auxiliar os alunos a compreenderem questões subjetivas, afetivas e, através desse autoconhecimento, abrir espaço para que eles possam lidar
com seus sentimentos. Eles apontam, também, para a arte como uma forma de
transcender o imediato, a coisa física, como um meio para aplacar a agressividade e o egoísmo, uma forma de “domar a vontade”, de ensiná-los a trabalhar
em grupo. Fica evidente que esta preocupação principal está relacionada a um
contexto bastante diferente daquele apontado por Barbosa.
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Nos dias de hoje são os professores que se sentem acuados diante da agressividade e indisciplina dos alunos? Apesar de precisar destacar que não parece
ser esta a intenção dos professores, é importante observar que o desejo de disciplinar os jovens, é um dos argumentos utilizados para justificar o crescente
processo de militarização de escolas públicas no Estado de Goiás.
Estão os professores retomando a tradição da educação estética de Schiller,
a ter como uma de suas funções tornar os alunos dóceis, civilizados? Como
diz Paula Sibilia (2012:18) este projeto de “dominar a barbárie” está nas raízes
na modernidade, na invenção da escola, no seu projeto disciplinador. “Assim
se explicou a função básica da instituição escolar, então em seus primórdios:
humanizar o animal da nossa espécie, disciplinando-o para modernizá-lo
e, desse modo, iniciar a evolução capaz de convertê-lo num bom cidadão”.
Contudo, tal autora defende que a “subjetividade da criança atual violenta o
dispositivo pedagógico”, “o alunato atual é refratário às tradicionais tecnologias pedagógicas” (Sibilia, 2012:60-1). Tais seriam os efeitos da mudança de
uma sociedade disciplinar, de produção, para uma de controle, de consumo.
Como a escola deve reagir a tal mudança? Repensando-se ou reforçando
seu projeto moderno? Não há resposta evidente. Contudo, partindo da tradição
crítica a qual se vincula a educação da cultura visual, apontamos para a importância de um ensino de arte que auxilie não só no ingresso na vida social, mas
também na compreensão da história cultural de suas regras, de seus modelos
de subjetivação e na capacidade de revisamos nossas lógicas sociais.
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Resumo: A unidade curricular de “Aprendiza-

Abstract: The course of “Learning and Creativ-

gem e Criatividade”, do Mestrado de Educação
Artística da Escola Superior de Educação de
Lisboa, dedica-se à promoção e agilização das
aptidões criativas. Apresenta-se um breve relato dos objectivos, conteúdos, práticas pedagógicas, avaliação e conclui-se com a reflexão sobre os seus benefícios, adaptáveis a contextos
de ensino-aprendizagem diversificados.
Palavras-chave: criatividade / teoria / prática / professores / exercícios.

ity”, of the Arts Education Master Degree of the
School of Education of Lisbon, is dedicated to
promote and develop creative skills. We’ll present
a brief account of the objectives, content, teaching
methods, evaluation and conclude with a reflection on its benefits, adaptable to diverse teaching
and learning contexts.
Keywords: creativity / theory / practice / teachers / exercises.

Introdução
Esta apresentação visa expor o estudo de caso da unidade curricular (U.C.)
“Aprendizagem e Criatividade” dedicada à teoria e prática da criatividade,
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desenvolvida para o Mestrado de Educação Artística da Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico de Lisboa (ESELx), frequentado essencialmente por professores de arte (visuais, design e teatro) de diversos níveis de
ensino formal e informal e por agentes educativos em museus, que procuram
aprofundar a sua formação profissional.
Apresentaremos os conteúdos teóricos, metodologias, regimes de avaliação
e uma síntese do plano de agilização definido. A primeira parte será dedicada
ao estado da arte que levou à criação desta U.C., fundamentada por documentação que defende a relevância na investigação e promoção da criatividade no
aluno. De seguida, focaremos os objetivos, conteúdos, metodologias, estratégias, componentes criativas, métodos, técnicas, estratégias e a avaliação. Nas
considerações finais, será feito o balanço final, focando os benefícios verificados e feedback da U.C.
1. Criatividade e Ensino Superior
A criatividade parece ser uma competência incontornável para a educação e
cidadania do séc. XXI. A longa batalha para a sua democratização – enquanto
capacidade existente em todos os seres humanos, em graus diferenciados e
passível de ser melhorada, parece encontrar agora espaço para florescer nas
escolas, mais sensíveis à necessidade de formar indivíduos completos, criativos e críticos em relação ao seu meio, e prepará-los para os diversos desafios
profissionais que surgirem.
Reflexo da atividade e evolução humana, a criatividade pode ser entendida
como meio de resolver problemas, uma capacidade de concretizar uma produção que seja nova e adaptada ao contexto na qual se apresenta (Lubart, 2003),
ou como o processo de ter ideias originais com valor (Robinson, em NACCCE,
1999). Várias são as vozes que se unem na defesa do ensino da criatividade
como vital na educação contemporânea – Gardner, Robinson, Fustier, Aznar,
Sternberg, Torre, Romo, Csikzentmihalyi, Boden, entre outros – e para tal há
que compreender a sistematização da criatividade à luz dos dias de hoje, com
a influência das mais recentes investigações para diligenciar ações pedagógicas com ferramentas adequadas que abasteçam os alunos de aptidões criativas
para estes comporem as suas respostas de modo único e inovador.
Verifica-se que a importância da promoção da criatividade no ensino artístico
é um objectivo expresso na maioria dos currículos de educação artística internacionais e apontada como essencial para o desenvolvimento otimizado do indivíduo do séc. XXI, em vários documentos educativos, tais como UNESCO (2006),
NACCCE (1999), EURYDICE (2009), KEA e European Affairs (2009). Estes

2. “Aprendizagem e Criatividade”
Para dar resposta à necessidade de uma formação sistematizada e profunda
na área da criatividade, foi criada pela professora Doutora Ana Bela Mendes
a U.C. “Aprendizagem e Criatividade” em 2011, inserida no plano curricular
do Mestrado de Educação Artística da ESELx, procurado por profissionais das
artes visuais e performativas que atuam em contextos diversificados. Com 150
minutos semanais, num semestre, conciliando a teoria com a prática, a U.C.
tem como objetivos a aquisição de conhecimentos sobre o quadro teórico que
enforma o conceito de criatividade na contemporaneidade – numa perspetiva
cognitiva, conativa, social e sistémica – sobre modelos e técnicas de agilização
do pensamento criativo, aplicar técnicas de estimulação do pensamento criativo com exercícios práticos e conhecer estratégias para desenvolver aptidões e
atitudes criativas em meio escolar.
A nível de conteúdos, apresenta-se a definição global do conceito numa
perspectiva multidimensional à luz da psicologia, os fatores cognitivos, conativos, emocionais e sociais da criatividade, etapas do processo, atitudes, métodos e técnicas para o desenvolvimento do pensamento criativo, e estratégias de
estimulação da criatividade em situação de ensino-aprendizagem.
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referem também a necessidade de uma formação mais especializada dos professores de artes e de realizar ações especificas neste âmbito, apontando-se algumas
diretrizes genéricas para potenciar uma aprendizagem criativa nas escolas.
A criatividade abrange diversos territórios da ação humana, contendo diversos fatores e componentes que são interativos. De acordo com Aznar (2005),
desde meados do séc. XX várias correntes (americana, francesa, inglesa e russa)
tem-se dedicado à investigação de métodos – procedimentos mentais para gerar
ideias e solucionar problemas – e técnicas específicas facilitadoras do processo
criativo, numa investigação que ainda hoje é atualizada. Estes podem ser facilmente transpostos para a sala de aula em desafios que vão de encontro à área de
estudo, ou em ambientes profissionais para responder a um desafio específico.
Para a implementação frutífera da criatividade nas escolas é necessário articular os currículos para o seu desenvolvimento e compreendê-la nas suas múltiplas dimensões. Sendo o ensino superior o palco mais efervescente de pesquisa
de um dado domínio, com a missão de ser pólo de criatividade, produção de
conhecimento e inovação (European University Association, 2007), deveria ser
o espaço para a formação especializada de professores, para que estes pudessem,
também nesta área, depois transmitir os seus conhecimentos e práticas aos seus
alunos e fazer parte de uma implementação estruturada e eficaz nas escolas.

Figura 1 ∙ Apresentação de produção criativa. Fonte: própria.
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Este quadro teórico permite o desenho estratégico de propostas práticas para
a estimulação do potencial criativo em diversos níveis, sustentado por métodos
e técnicas de exploração associativa, aleatória e analógica e em de exercícios de
estimulação das aptidões criativas, em particular a originalidade, flexibilidade,
fluidez e elaboração. De complexidade crescente, os desafios visam tarefas individuais e em grupo, reforçando a teoria através da prática, em exercícios facilmente
adaptáveis a diferentes ambientes educativos. Pretende-se assim, sistematizar as
aprendizagens e desenvolver diversas competências dos alunos, numa agilização
que requer uma diversidade de respostas mais férteis a um dado problema.
Relativamente às metodologias, estas são essencialmente expositivas,
interrogativas e ativas, designadamente, a exposição oral documentada de
informação teórica, e múltiplos exercícios práticos com técnicas de estimulação dos fatores cognitivos da criatividade.
Na componente prática, tendo em conta as principais componentes do pensamento criativo apontadas por Guilford (1956) – que destaca a originalidade,
flexibilidade, fluidez e elaboração, e também a capacidade de análise, síntese,
abertura mental, sensibilidade aos problemas e a redefinição – utilizam-se
diversas técnicas que atuam de modo combinado e apoiam-se fundamentalmente nos métodos aleatório, analógico, associativo e pensamento lateral.
No método aleatório, destaca-se a combinação de conceitos ao acaso, traduzido na técnica de relações visuais forçadas (Gordon, 1961), que reclama a
relação entre conceitos aleatórios para uma solução mais extremada.
Com o método analógico, pretende-se a articulação de conceitos ou situações previamente existentes que possam ser aplicados noutros contextos, existindo uma semelhança estrutural ou funcional nos seus aspectos, de modo parcial ou total. Aqui, o treino e análise da metáfora e bissociação são técnicas úteis:
segundo Koestler (1964), autor das técnicas de bissociação, estas possibilitam
comparar soluções de dois campos referenciais absolutamente diferenciados e
podem ser produzidas pelo acaso ou analogia tal como a utiliza Gordon.
Através do método associativo, destacamos o Brainstorming, nas modalidades verbal, desenhada ou escrita, relacionando palavras ou imagens. Outro
instrumento digno de nota é o Mapa Mental (Buzan, 1996), que ilustra detalhadamente com palavras ou imagens, a cartografia do fluxo de ideias sobre
um problema, reforçando a relação causa-efeito e o contexto onde os dados se
inserem. Outro método utilizado é o do pensamento lateral (de Bono, 1991),
explorado com a técnica dos Seis Chapéus. A utilização destes em sentido figurado, organiza seis perspectivas possíveis sobre determinado problema – liderança do processo, neutralidade objectiva, emoção irracional, negativismo,

Figura 2 ∙ Apresentação de produção criativa. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Apresentação de produção criativa. Fonte: própria.
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optimismo, pensamento criativo – numa transição metódica e consciente, que
permite a seleção das melhores estratégias.
Para desenvolver a flexibilidade, exercícios que visam a mudança de pontos de análise de um problema, tal como nos propõe a Filosofia dos Porquês
(Fustier, 2001), permitindo repensar o mundo em nosso redor e operar com um
novo olhar. Para estimular a fluidez, os desafios recaem essencialmente na relação entre factos, como a Lista de Usos (Michalko, 2002), que elenca vários usos
possíveis para um objecto num intervalo de tempo reduzido.
Para trabalhar a sensibilidade aos problemas usam-se instrumentos que
visam a análise de componentes e a sua melhoria, como a Lista de Atributos
(Crawford, 1954) que discrimina as propriedades de um produto passíveis de
serem alteradas, e a Matriz Morfológica (Allen, 1961, e Zwicky, 1969), que cruza
várias componentes de um problema, multiplicando o número de combinações de respostas a explorar. Outra vantajosa técnica utilizada é do SCAMDER
(Osborn, 1953 e Eberle, 1971), uma mnemónica para uma lista de sete ações –
substituir, combinar, adaptar, modificar, dar outro uso, eliminar e reorganizar
– para optimizar produtos já existentes ou criar novos produtos.
Estes são exemplos de alguns dos exercícios utilizados que podem servir de
referência para quem procurar desenvolver as suas capacidades criativas.
Quanto à avaliação da U.C. esta é feita em três momentos: diagnóstico, formativo e sumativo. Para aferir o nível inicial de conhecimentos, é realizado um exercício diagnóstico para aferir a originalidade e é preenchido um inquérito anónimo.
Este indaga o que o discente entende por criatividade, se já teve alguma formação
específica académica ou extracurricular na área, se foi avaliado ou teve de avaliar
algum trabalho no âmbito da criatividade e com que critérios, se considera que
uma formação na área da criatividade é uma mais-valia para o mercado de trabalho e porquê. No final do semestre, é realizado outro inquérito que afere se o entendimento do conceito de criatividade diferiu, se o discente verificou benefícios da
formação mais imediatos, ou se estes seriam mais notórios com um maior tempo
de agilização e se sugere algo que optimize a U.C. Em avaliação formativa, estão
contemplados exercícios diversos – individuais e em grupo – de complexidade crescente. A nível sumativo, no final do semestre, é apresentada para avaliação uma
produção criativa individual (ex. Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5,
Figura 6) – audiovisual, plástica, performativa, literária ou outro género – que parte
de um conceito gerado num exercício de grupo e é entregue uma reflexão escrita
de autoanálise. Esta última aprecia se as técnicas experimentadas desenvolveram
o potencial criativo ou se seria necessário mais tempo de agilização nas sessões, se
o trabalho de grupo foi um estímulo positivo ou negativo na criatividade do aluno,

Figura 4 ∙ Apresentação de produção criativa. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Apresentação de produção criativa. Fonte: própria.
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3. Estratégias para uma atmosfera criativa:
Digno de referência, são também algumas breves indicações para estimular uma
atmosfera criativa. A maioria dos documentos orientados a níveis de ensino obrigatório indicam como práticas pedagógicas de promoção da criatividade, a participação em atividades culturais variadas, o trabalho colaborativo transdisciplinar
entre professores, a aprendizagem direta com artistas e visitas aos seus espaços de
trabalho, diferentes da sala de aula comum. À luz de outras investigações, sabemos
que a dimensão da agilização direta deve ser promovida, de modo a desenvolver
as aptidões criativas e o pensamento divergente, este último tantas vezes comprimido em detrimento do pensamento convergente, mais enraizado a nível curricular. De acordo com Osborn (1953), existem princípios que são fundamentais para
facilitar o pensamento divergente como a cessação de julgamento e a livre expressão de ideias que podem ser associadas e recombinadas. Uma enorme produção de
ideias, associadas individualmente ou em grupo, é também encorajada pois uma
grande quantidade desbravará caminho para uma maior qualidade das mesmas e
uma maior ruptura com o precedente. No final do processo divergente, converge-se para a verificação e seleção de ideias aptas para o problema a resolver.
É comum ouvirmos a expressão “pensar fora da caixa” associada à criatividade, mas para pensar fora da mesma, temos primeiro de a encher de conhecimento, de ter maestria no domínio em que trabalhamos, pois só assim alcançaremos uma solução nova e adaptada, pressupondo-se conhecimento do anterior e do contexto. A atmosfera de sala de aula, deve ser aberta à tomada de
riscos e ao erro – não se deve assumi-lo como uma fatalidade mas como uma
oportunidade de aprender e solucionar o problema. Este será um importante
passo para criar um convite a uma participação ativa pois muitas vezes o medo
de falhar e de se expor inibe o envolvimento pleno nas tarefas.
Merecedor de alusão é ainda o ajuste constante ao ritmo de aprendizagem e
necessidades de cada turma, pois uma tarefa demasiado curta não terá o resultado pretendido e uma tarefa demasiado longa será um factor de desinteresse
e desconcentração. A diversidade de exercícios e de recursos pedagógicos permite também um investimento direto na qualidade e motivação nas aprendizagens e o desenvolvimento de várias competências. O reforço da teoria
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e se a proposta de uma outra metodologia de trabalho, assente em técnicas exploradas, no exercício final representou uma melhoria de resultados. Os critérios de
avaliação definidos são: originalidade das soluções, elaboração e fantasia (para a
produção criativa), a coerência na articulação de ideias e a fluência na expressão
escrita (na reflexão escrita), e o empenho nas tarefas, participação e assiduidade.

Figura 6 ∙ Apresentação de produção criativa. Fonte: própria.
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4. Conclusão
Para aferição do impacto da U.C., além do conhecimento empírico inerente da
gestão da dinâmica de sala de aula, são ainda recolhidas as reflexões de autoavaliação e os inquéritos anónimos de feedback realizados no início e fim do
semestre. Através destes, verifica-se uma grande clarificação do conceito de
criatividade e percepção da mesma como aptidão possível de ser melhorada
com os mecanismos que permitem o florescimento criativo e um sentido crítico
mais apurado no processo e produto criativo. Tanto o trabalho desenvolvido
em aula como as reflexões demonstraram que o trabalho de grupo é um grande
motor do potencial criativo individual, pois o esforço colectivo permitiu construir soluções mais férteis com novas perspectivas que sozinho o aluno teria
mais dificuldade em alcançar. Quanto às técnicas experimentadas, os alunos
referiram que estas os ajudaram no processo criativo global na resolução mais
criativa de desafios exteriores a esta U.C., e no aperfeiçoamento de heurísticas
pessoais numa metodologia de trabalho enriquecida com recursos transversais.
Através dos exercícios práticos para a resolução criativa de problemas em sala
de aula, adaptáveis a distintos níveis e cenários do processo ensino-aprendizagem, potencia-se o raio de ação pedagógica criativa mais fértil dos mestrandos.
Embora alguns alunos tenham referido que já notaram benefícios da agilização, a maioria dos mestrandos mencionou que seria vantajoso aumentar o
número e quota de tempo dos exercícios para um maior efeito a longo prazo.
Sabendo que a prática leva à perfeição e que a criatividade é uma ciência viva
e aberta, novos métodos e técnicas deverão ser incorporadas numa agilização
que deve ser frequente ao longo da vida. Digno de nota é ainda a possibilidade
de trabalho interdisciplinar para reforço das aprendizagens.
Se a criatividade é essencial para uma plena cidadania, a U.C. de
“Aprendizagem e Criatividade”, apresenta-se como resposta à necessidade de
formação mais específica no universo criativo. Este importante plano estratégico
de apoio na desmistificação do conceito de criatividade e na construção tanto
informada como crítica do seu próprio processo de trabalho, é muito útil no progresso direto do potencial criativo refletido em respostas mais originais e ricas. Ao
dedicar esforços, estratégias e metodologias, na formação direta do pensamento
criativo de profissionais do ensino das artes visuais, e performativas, tornaremos
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– organizada em apresentações audiovisuais, sínteses dos conceitos-chave e
debates – através da prática, com um leque de exercícios práticos individuais
e em grupo de complexidade crescente, tem-se revelado fundamental para a
mediação e sedimentação de aprendizagens.
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os seus palcos laborais como laboratórios mais criativos para os seus intervenientes. Com as ferramentas certas para a promoção da criatividade, estes profissionais serão certamente mais empreendedores e capazes de optimizar recursos ao
seu dispor, propor soluções inovadoras aos desafios com que se deparem, e passar o testemunho da promoção da criatividade. Esta competência será extremamente valiosa para uma plena cidadania do séc. XXI, permitindo flexibilidade,
inovação e uma melhor preparação de mentes críticas para o futuro.
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Resumo: Neste artigo, pretende-se com-

Abstract: The main goal of this essay is to un-

preender a importância do conhecimento
artístico, na área das Artes Visuais, em Portugal, em particular na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do EB. As Artes Visuais são
apresentadas como uma disciplina cognitiva
e estética, baseada na Apreciação/Crítica, na
História da Arte e na Produção Plástica, no
contexto do Ensino Superior de Educação.
Palavras-chave: educação artística / artes
visuais / cognição artística e estética / arte
como disciplina / produção plástica.

derstand the importance of artistic knowledge
in Visual Arts, in Portugal, mainly, in nursery
and primary schools. This subject is regarded as
art as of the cognitive and aesthetics discipline,
which was provided by appreciation/art criticism, art history and art making, in context of
the College of Education.
Keywords: art education / visual arts / artistic
and aesthetics cognition / art as discipline / art
making.

Introdução
Neste estudo, pretende-se contextualizar as práticas pedagógicas e metodológicas artísticas e estéticas, como áreas do saber e do conhecimento, abordando-as, deste modo, como uma disciplina cognitiva no âmbito da Educação
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Artística, na área das Artes Visuais, na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do
Ensino Básico (EB).
Através desta perspetiva cognitiva das Artes, explora-se a importância de
promover, no Ensino Superior de Educação, a atividade artística com base em
investigação teórica, de modo a motivar os alunos do 1.º ano. A título de exemplo, para o ano letivo 2014 / 2015 do curso em Educação Básica: o desenvolvimento dos conhecimentos artísticos e estéticos dos alunos a partir do paradigma das Artes Visuais como uma disciplina cognitiva.
Assim, os alunos contactam com os vários modelos transdisciplinares,
Apreciação/Crítica, História da Arte e Produção Artística, de modo a aplicarem e associarem os conhecimentos conceptuais e as práticas artísticas, numa
visão contemporânea mais abrangente, direcionada para a sua futura atividade
profissional. Há que salientar que esta abordagem é fundamentada numa consciência educacional, segundo a qual as pedagogias artísticas são entendidas, no
contexto escolar infantil, como cognitivas e estéticas.
1. Contextualização teórica em Educação Artística
Na contemporaneidade, os professores do Ensino Superior tomam consciência
da dificuldade de presenciarem a “sociedade de espetáculo” (Debord, 2012). Ora
relembremos Fruerbach, citado por Debord no prefácio à sua segunda edição:
E sem dúvida o nosso tempo… prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a
representação à realidade, a aparência ao ser… (Debord, 2012:7)

Efetivamente, vivemos numa época de superficialidade, tal como afirmou
Debord (2012:11):
(…) o espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda a vida humana, isto é,
social, como simples aparência. Mas a crítica que atinge a verdade do espetáculo descobre-o
como a negação visível da vida; como uma negação da vida que se tornou visível.

A cognição do conhecimento das Artes Visuais promove o desenvolvimento
das múltiplas capacidades infantis e do ser humano, estimulando a crítica e a liberdade de pensamento, ou, melhor, a independência em produzir atividades plásticas,
numa valorização do processo criativo e na afirmação de uma identidade expressiva.
De acordo com estes princípios, a recente investigação em Educação
Artística, na área das Artes Visuais, depara-se com a necessidade de implantar
as atuais perspetivas educacionais contemporâneas nacionais e internacionais

DBAE draws its content primarily from these basic disciplines, each of which enables
students to have broad and rich experiences with works of art.

A metodologia da Discipline-Based Art Education (DBAE) tem como modelo
o “inquérito” (inquiry-based trainning), aplicado às quatro disciplinas artísticas:
Produção Plástica / Art Making, Crítica da Arte / Art Criticism, História da Arte
/ Art History e Estética / Aesthetics (Dobbs, 2004:701). Isto é, a aprendizagem
assume uma multidimensão da compreensão da obra de arte. Esta metodologia
permitiu maior qualidade de ensino artístico nos EUA e no Reino Unido e deu,
porventura, continuidade a outras pedagogias artísticas com igual mérito pedagógico artístico e estético.
Ana Mae Barbosa, investigadora e pedagoga brasileira, impulsionou novas
abordagens educacionais que reconhecem a valorização das Artes trabalhada,
explorada com a respetiva comunidade, o que determinou outros caminhos de
enorme relevância no contexto escolar brasileiro e português. A Abordagem
Triangular de Ana Mae Barbosa é um tripé, arte, ensino e sociedade, que, por
sua vez, foram desdobradas noutras formas de ação: apreciar, contextualizar e
fazer arte. A investigadora empenhou-se na melhoria da qualidade cultural e
educacional no Brasil e contribuiu para o desenvolvimento e sucesso da sensibilidade e conhecimento artístico, chegando aos meios mais desfavorecidos e
esquecidos da sociedade:
A arte, como uma linguagem aguçada dos sentidos, transmite significados que não
podem ser transmitidos por nenhum outro tipo de linguagem, como a discursiva e a
científica. (Barbosa, 2008:21)
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na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do EB. A título de exemplo, apresentamos a Brochura do Ministério de Educação (2010) (Godinho & Brito, 2010), que
está de igual modo equiparada às internacionais, das quais temos como referência principal a norte-americana (o modelo Disciple-Based Art Education
[DBAE]: Dobbs [2004]) e a brasileira (baseada na Abordagem Triangular, Ana
Mae Barbosa [Barbosa & Cunha, 2010]). Estas práticas educativas têm tido uma
maior incidência na aplicação de campo, para o melhor desenvolvimento do
programa curricular e do ensino das Artes Visuais, em particular, no que respeita aos primeiros anos escolares.
Salientamos que o modelo transdisciplinar norte-americano alicerçou os
seus fundamentados nesta visão de arte como disciplina, que surgiu nos anos
1980, tal como verificamos através da afirmação de Stephen Dobbs (2004:701):
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Em Portugal, o esforço de ampliar o conhecimento artístico e estético traz cada
vez mais frutos, porque a implementação da Brochura do Ministério de Educação
reforça esta preocupação abrangente da qualidade educacional artística, social
e cultural. A importância das aprendizagens cognitivas nas Artes Visuais e na
Música são determinantes para uma orientação académica e, para que tal suceda,
é necessário trabalhá-las logo desde os níveis de escolaridade mais baixos:
A área das expressões é também um espaço de aprendizagens concretas e específicas,
que o educador deve procurar implementar com o respeito e a seriedade que qualquer
área do saber deve merecer. (Godinho & Brito, 2010:15)

2. A cognição no ensino artístico das Artes Visuais
Quando se privilegia a qualidade cognitiva do ensino artístico, um dos caminhos possíveis a cumprir seria através das aprendizagens artísticas e estéticas no
Ensino Superior. Por isso, este estudo centra-se nas práticas das aprendizagens
artísticas e estéticas dos alunos do 1.º ano do Ensino Superior de Educação, no
Curso em Educação Básica, representado pelas produções plásticas realizadas
no ano letivo de 2014/2015. Assim, contextualizamos os desenvolvimentos cognitivos das aprendizagens artísticas através das produções plásticas dos alunos
com o objetivo de colocarem em prática um empenho de melhor qualidade no
seu futuro papel profissional em contexto escolar infantil. Nesta investigação-ação, três modos de ação são conceptualmente relacionados: apreciação/crítica; história da arte e produção artística. Em cada ano letivo, os alunos contactam diretamente com um Museu Nacional de Arte Contemporânea. Contudo,
as suas investigações poderiam ser mais abrangentes no que respeita a artistas
eruditos, incluindo também os internacionais, de modo a poderem estabelecer
paralelismos de estilo, técnicas e morfologias visuais, para melhor entenderem
o processo criativo plástico e a cultura visual contemporânea.
A aprendizagem conceptual é adquirida com a investigação, a contextualização e a aplicação dos conhecimentos artísticos. Os alunos alcançam experiência de produzir Artes Visuais por meio de uma abordagem conceptual e
criativa, em que a matéria, a técnica e a forma estão subjacentes à mensagem, à
ideia ou ao conceito. A linguagem plástica passa a ser desenvolvida e explorada
pelo aluno como uma área do saber e de aprendizagem visual, cuja literacia e
morfologia plástica são descobertas, percecionadas e desconstruídas através
dos conceitos e ideias análogas ao contexto escolar infantil.
Segundo esta metodologia, os alunos aprendem a linguagem visual, através
da reconstrução da História da Arte, por exemplo, a Pop Art, criando novas narrativas visuais (Figura 1) ou partindo de um estudo aprofundado dentro do que
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Figura 1 ∙ Trabalho da aluna A do 1.º ano, do curso em Educação
Básica, do ano letivo 2014/2015. Fonte: própria.
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se entende por processo criativo conceptual (Figura 2), percecionando e analisando Artes. Trabalhando entre a tradição e a contemporaneidade, da pintura
ao ready-made de Marcel Duchamp (1887-1968), ao minimalismo, ou então à
arte conceptual.
Com efeito, cada aluno criou, a partir de uma obra de arte, nacional ou internacional, o que permitiu a execução de múltiplas linguagens plásticas muito díspares entre si. Por isso, selecionou-se, do ano letivo 2014/2015, dois exemplos significativos de duas alunas (doravante, aluna A e B), que sustentaram também as suas
aprendizagens plásticas na apreciação, na crítica da arte e na História da Arte.
A aluna A (Figura 1) interpretou, analisou e explorou as formas, as técnicas,
os materiais e o grafismo visual da obra de arte que selecionou. Compreendeu o
que apresenta o artista, olhando mais de perto todo o seu processo criativo. Roy
Lichtenstein (1923-1997) passa a ser o seu ponto de partida para uma criação
mais consciente da História da Arte. A ideia de concretizar uma BD com narrativas de uma cena quotidiana continua a ser uma abordagem afirmativa da
cultura visual de uma determinada época.
A aluna A apropriou-se de uma imagem da História da Arte, cingindo-se
ao que o artista representa naquela altura. O ícone sensual da Marilyn Monroe
dos anos 1950 e 60 é exaltado e relembrado noutro contexto plástico, não a do
Andy Warhol (1928-1987), seu contemporâneo, mas numa fusão e reconstrução da História da Arte. Ela fragmenta e reconstrói, cruzando o presente com
o passado, criando, no seguimento da narração Pop, uma outra “história”. Tal
como no processo criativo de Marcel Duchamp, a aluna produz uma imagem
a partir de outra, acrescentando poucos detalhes. Podemos mesmo constatar
que demonstra semelhante sentimento criado pelos dois artistas, Andy Warhol
e Roy Lichteinstein, o drama da vida quotidiana e o protótipo da beleza da
mulher, que são exaltados de uma força emotiva (Hendrickson, 2003).
Todavia, também é possível concretizar o processo conceptual de criação
tomando outro caminho, como fez a aluna B. A consciência plástica surge como
resposta à experiência de vida. Les Tickle argumenta a relevância da compreensão da Arte da seguinte forma:
Understanding this fundamental characteristic of art as a dynamic response to
life’s experiences, including responses to art itself, is part of a symbiotic relationship
between knowing about and doing art. (Les Tickle, 1996:19)

A experiência da vida quotidiana que nos caracteriza é produzida pela
expressão de uma dada identidade, revelando, assim, uma consciência coletiva e social através da linguagem artística. Tal é possível por meio da produção
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Figura 2 ∙ Trabalho da aluna B do 1.º ano, do curso em Educação
Básica, do ano letivo 2014/2015. Fonte: própria.
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plástica, que permite a descoberta das diferentes linguagens contemporâneas
que originam a procura das linguagens não-convencionais no contexto do
ensino artístico para os mais novos, como exemplificamos na Figura 2.
Observamos que a imagem é percecionada, pensada e executada plasticamente no espaço. A aluna compreende o processo criativo através da perceção
espacial da obra de arte, numa continuidade da escultura minimalista.
Os dois planos azuis apresentam pequenos orifícios que conduzem a luminosidade no espaço. Se revisitarmos arte dos anos 1970-80, encontramos a obra de
Mary Miss (1944) “Perimeters/Pavillions/Decoys”, de 1977-78 (Kastner & Wallis,
1998: 105). A artista cria uma torre de grandes dimensões, com uma estrutura em
madeira e ferro de quatro andares, onde a luz percorre o espaço envolvente, movimentando a sombra conforme os vários momentos do dia, criando perceções diferentes para o observador. Relembramos Donald Judd (1928-1994), que explorou a
luz, a forma e a cor, valorizando a obra como um objeto único inteiro tridimensional, e Batchelor (1998), que dá à cor protagonismo, como princípio organizador.
A aluna B teve por intenção executar um projeto de instalação (Figura 2), que
sugerisse também baloiços de um parque infantil. Movimenta a luz, a forma e a
cor azul nos vários planos de metal. Cria semelhante “experiência de inteireza”,
explorada por Donald Judd (Batchelor, 1998:44). A tinta azul industrial e as formas
planificadas são repetidas nos fragmentos suspensos no interior. O conceito de
arte funde-se com o dos jogos infantis no contexto escolar, aplicando e fundindo
conceitos de dois mundos diferentes, com vista à criação de uma nova linguagem
plástica contemporânea. Através deste exemplo, constatamos que a aluna B cria
uma linguagem conceptual, refletindo a autoexpressão com uma dada mensagem
e ideia subjacentes à sua produção plástica. Ao contextualizar o processo artístico,
surge uma outra imagem, que representa a presente cultura visual.
Neste sentido, através da experiência de apreciar/criticar, refletir a História
da Arte e produzir arte, o futuro educador e professor de Arte domina as várias
formas de compreensão da Arte, permitindo-lhe, assim, numa sala de aula de
Educação Pré-Escolar e de 1.º Ciclo do EB, saber estruturar, planificar e aplicar as várias linguagens, técnicas e materiais, bem como aprofundar o conhecimento artístico e estético, de modo a que criança ganhe uma consciência artística, cultural e social de uma dada comunidade.
Conclusão
Atualmente, no ensino artístico, a investigação, a exploração e a aplicação da
História da Arte e Estética, através da apreciação da obra de arte, são um dos caminhos metodológicos para a criação da produção plástica. Efetivamente, cada aluno
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aprende o pensamento contemporâneo e as suas múltiplas teorias artísticas, através da pintura contemporânea, da escultura, ou de um projeto de instalação, bem
como a autoexpressão, a identidade individual e coletiva, relacionando-se com o
contexto escolar, o jogo-arte, a interdisciplinaridade de saberes e da cultura visual.
O aluno ganha novas perspetivas culturais, marcadas por uma maior riqueza
de experiências e flexibilidade de pensamento, que lhe permite a descoberta e a
exploração da matéria cultural como um processo plástico do pensamento.
Verificamos que o entendimento da literacia visual tem de começar nos
mais novos, transmitindo-lhes uma consciência da cultura visual, de modo
a que possam desenvolver o conhecimento plástico. A minha experiência
enquanto docência no Ensino Superior de Educação permite-me constatar que
a aplicação das recentes investigações tem sido um desafio e uma mais-valia
para alcançar a erudição artística e cultural.
Em suma, a exigente qualidade de ensino artístico que cada professor universitário fomenta resulta em benefícios culturais, artísticos e estéticos, bem
como numa maior consciência de si e do outro, da comunidade e da natureza.
Porventura, estes futuros profissionais, educadores e professores de artes poderão favorecer à criança uma descoberta de novas formas de pensamento mais
abrangente, ou levá-las a adquirir um maior reportório histórico e patrimonial,
quer seja nacional quer seja internacional, valorizando o ser como um todo.
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Resumo: Este artigo apresenta o processo de

Abstract: This paper presents the process of cre-

criação de um jogo educativo, visando o público escolar, especialmente, para promover
o contato com o acervo do Museu de Arte
Contemporânea do Rio Grande do Sul – MACRS. O principal objetivo do jogo é divulgar
algumas das obras do acervo desse museu,
proporcionando momentos de apreciação,
reflexão e discussão sobre arte contemporânea, de forma lúdica e participativa.
Palavras-chave: jogo educativo / objeto de
aprendizagem / ensino de artes visuais / ludicidade / experiência.

ating an educational game especially aimed at
school audiences, in order to promote contact
with the collection of the Contemporary Art
Museum of Rio Grande do Sul (MACRS). The
main objective of the game is to disclose some of
the works of this museum collection, providing
moments of enjoyment, reflection and discussion
on contemporary art, in a playful and participatory way.
Keywords: educational game / learning object
/ visual arts teaching; playfulness / experience.

1. Projetos entrelaçados
O tema da pesquisa em andamento, desde 2013, é a criação e utilização de materiais didáticos e objetos de aprendizagem para o ensino de artes visuais. O projeto intitula-se Criação de objetos de aprendizagem para o ensino de artes visuais:
processos de construção, uso e avaliação e tem como principais objetivos: promover a reflexão sobre processos de educação em artes visuais, intermediados
por objetos de aprendizagem, estimulando a pesquisa e a produção/criação de
materiais pedagógicos para o ensino de artes; contribuir para a formação inicial
e continuada de professores e educadores e promover o estudo de recursos que
auxiliem na produção de materiais didáticos, com e sem uso de tecnologias.
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Introdução
Este artigo apresenta o processo de criação de um jogo educativo, visando o
público escolar, especialmente, para promover o contato com o acervo do Museu
de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul – MACRS. O projeto foi desenvolvido durante os anos de 2014 e 2015 e objetivou a proposição de um material lúdico e que proporcione interação entre os participantes e com o campo de
conhecimento das artes visuais. Além de poder ser distribuído em escolas de
educação básica, o jogo pode ser utilizado por visitantes do museu, em geral.
O jogo foi desenvolvido pelo grupo do Núcleo de criação de objetos de
aprendizagem para o ensino de artes visuais – NOA, que congrega estudantes
do curso de Licenciatura em Artes Visuais, do Departamento de Artes Visuais,
do Instituto de Artes da UFRGS, e alguns professores atuantes na educação
básica, sob a coordenação de professora deste curso superior. O NOA pretende
promover a reflexão sobre processos de aprendizagem, produzir materiais educativos e jogos para o ensino de artes visuais, bem como trabalhar com a formação de educadores interessados em produzir e utilizar esse tipo de material. É
imprescindível, em nosso contexto educacional, incluindo a educação básica e
a educação superior, estimular a pesquisa e a produção de materiais pedagógicos, bem como observar que efeitos produzem na aprendizagem.
Além do processo de criação do jogo, intitulado Conhecendo o acervo do
MACRS, serão aqui abordados alguns conceitos norteadores do trabalho e das
reflexões que o acompanham, como objetos propositores, experiência, ludicidade, jogo e interação.
Nesta investigação prático-teórica, buscamos apoio em alguns autores
referenciais que se debruçam sobre temas pertinentes à criação de materiais
educativos e aspectos que envolvem a aprendizagem a partir de sua utilização,
como Miriam Celeste Martins, Johan Huizinga e John Dewey, entre outros.
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Este projeto de pesquisa está ligado ao projeto de extensão Núcleo de criação
de objetos de aprendizagem para artes visuais – NOA, criado em 2012, e que reúne
um grupo de estudantes de graduação, da Licenciatura em Artes Visuais, e professores da Educação Básica, com o intuito de produzir materiais educativos e
jogos para o ensino de artes visuais, trabalhar com a formação de educadores
interessados em produzir e utilizar este tipo de material e refletir sobre a importância da presença de materiais didáticos e objetos de aprendizagem em diversos contextos educativos, ligados às artes visuais.
Não existem muitas pesquisas neste campo, na área de ensino de Artes
Visuais, e consideramos necessário investir neste sentido. Esta temática relaciona-se com o interesse em investigar de que forma estes materiais podem
colaborar para a aprendizagem em Artes Visuais, de forma interdisciplinar e na
interação entre aprendizes. Considera-se que a construção de conhecimentos
nunca ocorre de forma linear, descontextualizada e isolada, e que os materiais
de uso em situações de aprendizagem podem contribuir, e muito, para que os
sujeitos envolvidos aprendam. Mas, para isso, precisam ser meticulosamente
planejados, em função desses sujeitos e do conhecimento ou da área de conhecimento em questão, nas suas relações com outras áreas.
2. Pressupostos conceituais
Para o desenvolvimento de nosso trabalho, buscamos fundamentar nossas ações
em alguns conceitos e pesquisas realizadas por autores que se ocupam de questões que interessam à produção e uso de materiais didáticos. Nos interessamos
em pesquisar sobre: ludicidade; interação; participação ativa; gosto por aprender;
aprendizagem como criação de memórias; o papel da experiência na aprendizagem; interdisciplinaridade; contato com obras da arte e da cultura visual; objetos
propositores; professor/a como propositor/a; mediação e curadoria educativa.
Um dos principais conceitos norteadores do trabalho é o de objeto propositor, abordado por Miriam Celeste Martins, com um grupo de pesquisa sobre
mediação cultural e curadoria educativa. Trata-se de pensar o material didático
sob a ótica da produção artística, a partir da produção de alguns artistas nos
anos 60 e 70, no Brasil, que propuseram uma arte participativa, exigindo outra
posição do antes observador, tornando seu contato com a proposição artística,
uma experiência. Intencionava-se que esta fosse uma experiência transformadora, que proporcionasse uma vivência e interação entre sujeitos. A obra passa
a ser um acontecimento e os autores são todos os que participam da experiência. Lygia Clark é uma destas artistas, que em determinado momento passa a se
denominar de propositora. Daí surge o conceito de objeto propositor, entendido

Dewey conceitua a formação da experiência pela retenção do dado, sem isso a
experiência não acontece porque ela tem a ver com interação e continuidade, e sempre é
para resolver uma situação problemática. [...] Para o autor, a natureza da experiência
é primeiramente tentativa de significação e manifesta-se tanto no experimento
quanto na experimentação. Quando há uma atividade continuada acontece uma
mudança no indivíduo pelo experimento, podendo essa movimentação ser chamada
de significação. Diante da experiência, atuam-se e sofrem-se as consequências ao se
aprender alguma coisa pelo ato experienciado [...]. (Mascaro, 2012:45)

Pretende-se, com a proposição de materiais didáticos e objetos de aprendizagem, criar condições de experimentar, em atividades continuadas e organizadas, a transformação dos sujeitos pela aprendizagem – uma aprendizagem
que envolve processos de atribuição de sentido e significação. É importante que
os materiais estimulem o pensamento e a ação para, desta forma, ser possível,
de fato, aprender algo com sentido pessoal.
Outro aspecto que nos interessa e não pode deixar de estar presente nos
materiais de uso educativo é a própria ideia de jogo e da importância da ludicidade na aprendizagem. Vários autores se ocupam dessa questão, mas Johan
Huizinga ainda é um dos principais referenciais, em sua obra Homo ludens:
o jogo como elemento de cultura (2005). Para Huizinga, jogar é intrínseco ao
humano. O lúdico é um dos pilares da cultura e marca tudo o que é humano.
O jogo, para ele, é forma de pensamento, distinta e produtora de significados.
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como “suporte, aberto e múltiplo, para o desafio de promover encontros significativos com a arte e a cultura” (Martins, 2005:94).
Utilizamos este conceito como motivador para a produção de materiais que
tenham abertura para a criação imaginativa, a reflexão participativa e crítica e o
engajamento de cada um em seu próprio processo de aprender, com a consciência de que só será aprendido aquilo que se experimentar de forma ativa e prazerosa. Os materiais precisam propor algo a ser feito, experimentado, pensado e
sentido, criando memórias e afetos.
Nesta mesma direção, nos interessam as contribuições de John Dewey, que
aponta para a necessidade de produzir deslocamentos no âmbito da ação educacional, de modo a aproximar pensamento e ação, produzindo experiências.
Para John Dewey a experiência gera uma organização e ampliação de significados e a relação entre pensar, perceber, conhecer e descobrir. A educação é um
processo de reconstrução da experiência. Para este autor, arte e vida se aproximam na experiência, e a arte é essencialmente educativa. Os processos de
produção artística também geram experiência e toda a arte é e produz experiências, que integram o sujeito consigo mesmo e com o mundo (Dewey, 2010).
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Figura 1 ∙ Embalagem do jogo Conhecendo o acervo do MACRS.
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Experimentação do jogo Conhecendo o acervo do
MACRS. Fonte: própria.
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[...] o jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa
os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma função significante,
isto é, encerra um determinado sentido. No jogo existe alguma coisa “em jogo” que
transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo
significa alguma coisa. (Huizinga, 2000:5)

3. O projeto Conhecendo o acervo do MACRS
O projeto com o MACRS, para a construção do jogo Conhecendo o acervo do
MACRS (Figura 1), teve início em 2014, por ocasião da 12º Semana Nacional de
Museus, no Brasil, que ocorreu de 12 a 18 de maio, sob o tema Museus: as coleções criam conexões. Nesta ocasião a direção do MACRS manifestou interesse
em estabelecer uma parceria, ou seja, criar uma conexão de sua coleção com
a dimensão educativa, através de projetos propostos por docentes do curso de
Licenciatura do Departamento de Artes Visuais da UFRGS.
A partir deste contato foi elaborado o projeto de criação de um jogo, com
a intenção de trabalhar o acervo do museu. A metodologia de trabalho se deu
pelas seguintes etapas: pesquisa de possibilidades de jogos, sendo definido que
seria elaborado um jogo de cartas, com imagens de obras do acervo; pesquisa de
imagens das obras do acervo; visita ao acervo e contato com o núcleo de acervo
e pesquisa do museu; seleção das obras; pesquisa sobre o trabalho dos artistas
selecionados; elaboração do material coletado; construção da dinâmica do jogo
e dos elementos físicos; estabelecimento de aspectos de design do jogo; confecção de um protótipo; experimentação e avaliação do uso do jogo. Todas as
etapas foram feitas em conjunto e discutidas nas reuniões quinzenais do grupo,
durante o ano de 2014 e início de 2015.
O jogo apresenta algumas obras que fazem parte do acervo do MACRS através de cartas com imagem fotográfica, ficha técnica e algumas informações
sobre cada trabalho artístico. As cartas são divididas em oito categorias, referindo-se a algumas das mais significativas formas de manifestação da linguagem visual na contemporaneidade: desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, vídeo, objeto e apropriação, instalação e intervenção. De entre as obras
do acervo do MACRS são privilegiadas produções de artistas que nasceram
ou viveram/vivem e trabalharam / trabalham no Rio Grande do Sul. O principal objetivo do jogo é difundir e tornar mais conhecidas algumas das obras do
acervo desse importante museu de nosso estado, proporcionando momentos
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O jogo rompe com a lógica do cotidiano e é espaço privilegiado de simbolização. Nos interessa inserir este aspecto, do lúdico, em nossas proposições,
pois ao jogar/brincar, se aprende e de forma envolvente, na relação com outros,
operando a construção de conhecimentos através da afetividade.
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Figura 3 ∙ Cartas do jogo Conhecendo o acervo do MACRS.
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Cartas do jogo Conhecendo o acervo do MACRS.
Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Verso das cartas com categorias de obras, do jogo
Conhecendo o acervo do MACRS. Fonte: própria.

3.1 Processo de criação do jogo
Ao iniciarmos o desenvolvimento da parte gráfica do jogo Conhecendo o Acervo do
MACRS foram pesquisados jogos de diferentes temáticas, alguns independentes e
outros jogos conhecidos no mercado. Buscamos confeccionar um material inovador, mas que ao mesmo tempo possuísse referências nos jogos que circulam entre
o público escolar e o adulto. Logo, foram avaliadas as propostas de layouts apresentadas pelos integrantes do grupo, e visando criar uma identidade visual atrativa ao
público alvo chegamos ao resultado final apresentado neste artigo. A parte gráfica
do jogo foi construída através de um software online gratuito de fácil acesso e utilização, objetivando uma construção mais aberta e colaborativa entre os membros
do grupo. Ao optarmos por trabalhar com esse tipo de software enfatizamos as possibilidades existentes de criação de objetos de aprendizagem que abrangem um
grande público e que não demandam recursos difíceis de serem manuseados.
O jogo é composto por: 64 cartas com imagens e dados sobre obras do
acervo do MACRS, divididas em 8 categorias identificadas por cores distintas,
64 cartas com afirmações ou perguntas específicas sobre as obras do jogo, identificadas por tarja e verso vermelhos, 64 cartas com afirmações ou perguntas
gerais sobre as obras do jogo, identificadas por tarja e verso amarelos, ficha com
apresentação e regras, e um livreto com todas as afirmações e perguntas sobre
as obras, indicando a que obra devem ou podem se referir.
Durante o desenvolvimento deste material foram estipulados critérios com
base no que se considera fundamental para se ter uma aprendizagem relevante
em arte. Ao se trabalhar com jogos que possam desempenhar a função educativa, é necessário planejar sua dinâmica levando em conta que os jogos podem
estar relacionados somente ao caráter lúdico, ou, como é o caso deste material,
estar vinculado à apropriação de aprendizagem pelo aluno, à estimulação e à
construção de novos conhecimentos (Santos, 2008).
O foco do jogo desenvolvido são as obras de arte, suas categorias e as possibilidades de discutir os limites conceituais entre as técnicas e suportes através
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de apreciação, reflexão e discussão sobre arte contemporânea. Acompanham
as imagens, cartas com perguntas e afirmações que pretendem estimular o diálogo e o pensamento sobre as produções artísticas apresentadas.
A avaliação do jogo está sendo realizada através de uso experimental (Figura
2) em diferentes níveis de ensino e faixas etárias, observando-se a interação do
público com o material. Observa-se que o jogo proporciona interação e discussão sobre as questões propostas, de forma lúdica e participativa, atingindo-se
os objetivos propostos.
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do diálogo entre os participantes, e da reflexão proporcionada pela dinâmica do
jogo. Sendo assim, ao desenvolvermos o objeto em forma de cartas, nos ocupamos em criar um design que não prejudicasse a apreciação das imagens e reservasse espaço para a ficha técnica das obras, além de um pequeno parágrafo sobre
o artista ou obra. Optamos por utilizar o tamanho de um papel A5, maior que o
convencional para um baralho de cartas, e usar como base um fundo branco, para
não contrastar com as reproduções fotográficas (Figura 3 e Figura 4).
A fim de que o material possa ser utilizado para outras modalidades de jogos,
ficando a critério dos usuários, cada categoria é separada por cores distintas e as
cartas numeradas de 1 a 8, além de apresentarem uma barra na parte de baixo,
indicando a categoria à qual determinada obra pertence. Introduzir esses elementos permite que os jogadores criem novas associações e explorem as dinâmicas de jogo, sendo possível jogar diferentes jogos a partir do mesmo material.
Para que as categorias não sejam identificadas durante a distribuição das
cartas, o verso das cartas que apresentam os artistas e suas obras é identificado
pela cor azul e pelo padrão, desenvolvido especialmente para este material, formado pelo logotipo do museu, além do nome do jogo (Figura 5). Já as demais
cartas de perguntas e proposições, apresentam o mesmo padrão, porém em
cores distintas, de modo que o mediador do jogo possa identificar e localizar
a correspondência da carta no livreto informativo que acompanha o material.
Pretende-se com essas cartas criar a dinâmica do jogo, pois são elas que
promovem a ação e o diálogo entre os jogadores. Ao ser sorteada uma carta
com proposições gerais – cartas amarelas, o jogador pode, por exemplo, se
deparar com a seguinte afirmação sobre as obras: “Faz nos lembrarmos de um
brinquedo da infância”. Neste momento todos os jogadores são instigados a
buscar em suas cartas alguma obra que se relacione com essa afirmação e mostrá-la ao grande grupo. É este movimento que gera o debate e a conversa entre
os participantes, pois cada jogador defende a relação da sua obra com a afirmação sorteada. No caso do mediador sortear uma carta vermelha, com proposições específicas sobre uma das categorias, como podemos perceber nesta
proposição pertencente à categoria de Instalação e Intervenção: ”O corpo faz
parte dessa obra.”, a ação de selecionar as obras se restringe aos participantes
que possuem cartas pertencentes à categoria sorteada. Mas igualmente promove o diálogo, uma vez que uma mesma afirmação pode se relacionar com
mais de uma obra. Dessa forma a dinâmica do jogo se constitui de maneira
a promover a aprendizagem, o desenvolvimento intrapessoal e interpessoal,
facilita o processo de socialização e expressão (Santos, 2008), além de criar
momentos de questionamentos, de debates, de argumentação e de incentivar

Conclusão
Em nosso campo de atuação educativa muito há a fazer, experimentar e avaliar
em relação ao uso de objetos propositores, entendidos como material didático e
de suporte à aprendizagem. A área de ensino de artes visuais carece de pesquisas e produções a este respeito, no Brasil.
Intencionamos, com nossas pesquisas e proposições de materiais, ligadas a contextos específicos, mas não fechadas apenas nestes, contribuir nesta
reflexão e proporcionar a troca de experiências significativas. Acreditamos na
importância de os próprios educadores produzirem materiais de trabalho, que
podem ser compartilhados e gerar novas ideias, no sentido de serem ampliadas
as possibilidades de interação e aprendizagem no campo das artes visuais, e em
suas relações com outros campos de conhecimento.
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o olhar atento e perceptivo dos jogadores sobre as obras de arte, de forma criativa e ao mesmo tempo crítica.
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Resumo: O objetivo deste artigo é discutir a ex-

Abstract: This article aims to discuss the peda-

periência realizada na disciplina Oficina Multimédia, do décimo segundo ano do ensino secundário, na escola António Damásio, Lisboa.
Apresentamos nossa proposta para a criação
de social videos em aula, pensando sua relevância em uma cultura da participação. Essa
prática insere-se no projeto de investigação
Educação Visual em Mídia Social, do doutoramento em Arte Multimédia da FBAUL.
Palavras-chave: arte multimédia / social videos / mídia social / educação artística.

gogical experiment conducted in the subject of
Oficina Multimedia (Multimedia Workshop)
from twelfth grade students at Antonio Damasio School, in Lisbon. The proposal for the creation of social videos in class, considering their
relevance in a participatory culture is presented.
This practical experience is part of the research
project “Visual Education in Social Media”, integrated to the PhD in Multimedia Art, at FBAUL.
Keywords: multimedia art / social videos / social
media / art education.

1. Descobrindo o terreno: Escola Secundária António Damásio
A escola António Damásio localiza-se no bairro dos Olivais, em Lisboa. É uma
escola pública que, dentre a sua oferta formativa, possui um curso científico-humanístico de artes visuais. A disciplina de Oficina Multimédia B integra-se nesse
curso, no décimo segundo ano do ensino secundário. Os alunos são provenientes
de diversos bairros sociais próximos à escola, sendo por isso heterogéneos em nível
socioeconômico e étnico. A turma é composta por 16 alunos, e a sala de aula possui
12 computadores com o pacote de softwares gráficos Adobe Creative Suite 5.
A primeira visita à escola aconteceu em três de novembro de 2015. Na primeira reunião com a docente da disciplina, definimos as estratégias de execução deste trabalho de campo na escola. Discutimos, entre outras coisas, sobre
a necessidade de providenciar autorizações junto à Direção Geral da Educação
e, posteriormente, autorizações aos encarregados de educação, pais e responsáveis legais dos alunos. Para solicitar as autorizações junto à DGE, elaboramos uma nota metodológica do projeto EVMS e uma descrição preliminar dos
instrumentos. Esses documentos foram protocolados na página da DGE (www.
dge.mec.pt) e, posteriormente, validados por este órgão.
Definimos nessa reunião, por fim, as seguintes normas preliminares
para nortear as práticas neste trabalho de campo na escola: a) sigilo da identidade de todos os participantes; b) preservação do direito de imagem de
todos os participantes; c) respeito aos processos metodológicos do docente
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Introdução
Refletiremos neste artigo acerca das experiências no terreno obtidas na primeira
fase do trabalho de campo do projeto de investigação “Educação Visual em Mídia
Social (EVMS)”, em realização na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa. Apresentaremos, portanto, a experiência conduzida no primeiro semestre do ano académico 2015/2016, quando iniciamos as observações participantes e práticas na Escola António Damásio, em Lisboa, com alunos do décimo
segundo ano do ensino secundário, na disciplina de Oficina Multimédia.
Descreveremos as etapas do trabalho realizado na escola, que começou
com observações participantes em sala de aula, passando pela descoberta de
necessidades e lacunas curriculares na área da multimédia, para culminar com
a realização de um workshop para a criação de social videos. A proposta prática
do workshop foi a utilização do remix, que consiste na apropriação de obras já
criadas, collage e compartilhamento das novas criações, proporcionando um
espaço de trabalho que motivasse a reflexão crítica acerca das linguagens das
mídias sociais nas interações contemporâneas.
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cooperante; d) não exposição de jovens a qualquer situação de vulnerabilidade presencial ou online.
2. Observações em sala de aula
Iniciamos as observações em sala de aula em 13 de novembro de 2015.
Simultaneamente às observações, fizemos uma leitura do programa em vigor
da disciplina (Lopes, 2006), publicado pela Direção Geral do Desenvolvimento
Curricular. Pelo fato do programa ter sido redigido há mais de dez anos, verificamos que não há indicação de dispositivos móveis e mídias sociais dentre
as mídias a serem abordadas. Sendo assim, localizamos a existência de uma
lacuna no programa curricular em relação ao nosso tema de investigação.
O programa também apresenta uma proposta metodológica que consideramos, de modo geral, demasiadamente diretiva para as dinâmicas de ensino da
disciplina. Alertando os docentes sobre os riscos de “dispersão” que a experimentação pode acarretar (Lopes, 2006:7), o programa sugere que os docentes
utilizem uma metodologia baseada em exemplos para o ensino dos softwares
da Adobe. Acreditamos que hoje, mais de uma década após este programa ter
sido redigido, lembrando que existem online tutoriais em vídeo sobre qualquer
aspecto dos softwares, não seja mais o papel essencial do docente instrumentalizar tecnicamente os alunos, mas orientá-los na construção de projetos que
explorem de forma expressiva as linguagens de multimídia. Claro que, acima
de tudo, a escolha metodológica do docente deve depender do contexto e do
grau de autonomia dos alunos. Por isso acreditamos ser necessário conhecer
profundamente o terreno antes de iniciar uma planificação.
Apesar de nossa pesquisa ter como paradigma a investigação-ação (Hopkins,
2008: 50), onde o investigador interage conscientemente com o terreno, iniciamos as observações em aula com baixa interferência, restringindo as interações
a uma breve apresentação pessoal aos alunos antes da primeira aula. Optamos
por começar com o silêncio para, como nos diz Bodgan & Biklen (1990/1994:
53), captar aquilo que se escuta, ou o componente subjetivo em sala de aula.
Nossa presença não foi, entretanto, neutra, uma vez que gerou instabilidade
nas relações, pelo menos com uma aluna. Uma jovem que se destaca por seu
estilo gothic (roupas e unhas pretas), reclamou da presença do investigador em
sala de aula ao diretor de turma. A sua reclamação foi relativa às fotografias
que fizemos em sala, dizendo que seus pais não haviam dado permissão para
isso. Posteriormente, a professora da disciplina esclareceu-me que vinha tendo
dificuldades de integração com essa aluna. Segundo a docente, a jovem constantemente reclama, recusando-se a participar das práticas propostas em aula.
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Tivemos, então, uma conversa com a aluna, explicando-lhe que as fotos não
serão publicadas, e que nosso interesse restringe-se em fotografar os trabalhos
dos alunos, sem os identificar.
Esse episódio serviu como reflexão acerca da hipótese de que o investigador
em sala de aula sempre interfere no campo, mesmo quando essa não seja a sua
intenção. Isso porque, conforme observamos, a presença de um novo elemento
modifica o espaço da sala de aula. O fotografar com o telefone móvel, ação tão
banal e quase imperceptível nos dias de hoje, teve significado para a aluna,
interpretado, provavelmente, como uma ameaça ou invasão. Depois disso, passamos a desenvolver uma observação mais participativa, conversando com os
alunos nos momentos possíveis, principalmente antes e após as aulas (Figura 1).
Outro objetivo das observações é descobrir o que os jovens produzem online
fora da escola. Durante a conversa informal com a aluna que reclamou, descobrimos que ela joga regularmente o videogame online “League of Legends”
(Cadwell, 2015). Segundo informações da aluna, o videogame funciona como
uma rede social, com interações constantes para a construção de comunidades
de jogadores. Ela afirmou, inclusive, que diversos alunos da escola jogam e possuem uma comunidade que funciona como uma equipe. Na próxima fase da
investigação, pretendemos pesquisar acerca deste jogo para percebermos se há
relações pertinentes com o nosso projeto.
Apesar de utilizarem as redes sociais para comunicarem-se, nenhum dos
alunos afirmou produzir conteúdos. Eles afirmaram que se limitam a “gostar” (dar likes), comentar e compartilhar memes. Perguntei-lhes, ainda, se
sabem explicar o porquê de (outras) pessoas criarem conteúdos (como memes
e vídeos) nas redes sociais. As respostas foram, dentre outras: “para aparecer”;
“para ficar famoso”; “para protestar”; “porque tem piada”.
No sentido de buscar respostas mais contundentes para essa pergunta, iniciamos uma investigação bibliográfica sobre o conceito de “cultura da contribuição” (as reflexões acerca das leituras realizadas encontram-se na conclusão deste artigo). Percebemos, entretanto, que existem diversos motivos que
podem levar os jovens a produzirem conteúdos para a internet, da mesma
maneira que existem vários motivos que levam as pessoas a escreverem textos tradicionalmente. A analogia da literacia mediática proposta por Jenkins
(2009a:234) passa justamente por aí, uma vez que para ele literacia significa ter
o direito de ler e escrever na mesma medida. Logo, um “letrado” mediático irá
“escrever” (criar conteúdos) para as mídias na mesma proporção que os consegue “ler”. E escrever com os meios sociais online envolve conhecer mecanismos de comunicação que podem atingir e influenciar milhões de pessoas.
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Figura 1 ∙ Foto tomada durante as observações em sala de aula
contendo barras inseridas para ocultar a identidade dos alunos.
Autoria própria.
Figura 2 ∙ Memes disponibilizados no website giphy.com
– autoria do professor https://giphy.com/channel/felipearistimuno
Figura 3 ∙ Memes de autoria dos alunos, https://giphy.com/
channel/felipearistimuno

3. O plano de ação e sua execução em aula
Para conhecer melhor os alunos e suas linguagens, propusemos uma primeira
prática voltada para a exploração técnica de ferramentas profissionais de tratamento de imagem e animação, neste caso o Adobe PhotoShop e After Effects
(www.adobe.com). Assim, desenvolvemos uma planificação para um workshop
em quatro sessões. O objetivo traçado para esta primeira ação foi desenvolver
uma animação potencialmente viral em mídias sociais, utilizando para isso
técnicas de apropriação, ressignificação e publicação online. Essas pequenas animações virais, normalmente criadas por usuários para as redes social,
vêm sendo denominadas como “micro videos” ou “social videos” (Patel, 2015).
Iniciamos as atividades práticas em 14 de dezembro de 2015.
No sentido de refletirmos acerca do que é um social video, levamos para a
discussão em sala de aula os conceitos de “micro vídeo / micro moment”,
“social video” e “social media”. As plataformas escolhidas para apresentar
exemplos de vídeos foi o Vine (www.vine.co) e o Giphy (www.gophy.com), dois
repositórios especializados em micro vídeos. Pesquisando sobre esses conceitos, percebemos que os social vídeos em mídias sociais são amplamente usados
por profissionais de marketing (Patel, 2015) e por usuários que compartilham
conteúdos em sua maioria satíricos (Silva, 2014). Existem alguns artistas profissionais que se apropriam dos espaços sociais mediáticos para criarem suas
obras, mas encontramos ainda muito poucos exemplos em Portugal e Brasil.
Para localizar exemplos no campo da arte internacional, consultamos a revista
ArtNet (2015), publicação dedicada ao estudo e crítica de arte em meios sociais
nos Estados Unidos. A pergunta que lançamos aos alunos durante a primeira
aula foi: qual a importância de refletirmos acerca dos social vídeos enquanto
espaço de expressão?
Após o debate, apresentamos dois vídeos que produzimos anteriormente
com as ferramentas PhotoShop e After Effects (Figura 2). Falamos aos alunos
que os vídeos podem trazer signos que representam a identidade de quem os
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A partir dessas reflexões, partimos para a elaboração de um primeiro plano
de ação para motivar a produção de conteúdos específicos para as mídias
sociais. O objetivo preliminar traçado para esta prática foi proporcionar um
espaço de criação para, simultaneamente, refletirmos acerca das linguagens
possíveis nesse meio. Pretendemos também que os trabalhos desenvolvidos
pelos alunos durante o workshop, bem como o registo das vivências em aula,
constituam dados que possam ser analisados conforme os objetivos deste projeto de investigação.
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criou (neste caso, o professor), uma vez que abordam assuntos importantes
para scriptor: a educação artística e as políticas educacionais, no primeiro vídeo;
a alimentação/saúde, no segundo. A proposta lançada, então, foi que os alunos
desenvolvessem social vídeos que, de alguma forma, pudessem representar
suas identidades, seja pelas imagens conotativas, pelo texto ou pela temática.
A partir de imagens pesquisadas no Google e organizadas em categorias
(personagens, fundos, objetos) pelos alunos, iniciamos a exploração das ferramentas de integração do Adobe PhotoShop com o After Effects. Tendo em vista
a complexidade desses softwares, decidimos, em conjunto com a docente da
disciplina, aumentar o número de sessões para oito, utilizando quatro tempos
letivos duas vezes por semana. Assim, cada sessão desdobrou-se em duas, o
que possibilitou uma maior atenção às questões técnicas.
A última sessão do workshop, realizada no dia 29 de janeiro de 2016, ficou
dedicada para a análise dos trabalhos realizados (Figura 3) e preenchimento
da ficha de avaliação. Para percebermos a interpretação dos alunos acerca dos
conceitos abordados no workshop, elaboramos um inquérito de avaliação composto por seis questões dissertativas. O objetivo deste inquérito não foi o de
classificar com uma nota os alunos, mas compreender como eles percebem os
conceitos abordados, as ferramentas utilizadas, além de conhecer detalhadamente as estratégias de cada um para conquistar seus públicos.
Após esta última sessão, pudemos verificar que 12 dos 16 alunos publicaram
suas animações na página do Giphy. Dos 12 trabalhos, 7 continham textos em
inglês e 5 em português. Não conseguimos mensurar o grau de compartilhamento dos trabalhos nas mídias sociais, tendo em vista que o Giphy não fornece essas informações. A maioria dos alunos considerou, tanto nas conversas
quanto no inquérito, que seus trabalhos fazem críticas sociais, representando o
que eles acreditam ser o correto (moral) sobre o assunto abordado.
Conclusão
Por que criar conteúdos para mídias sociais?
Uma das hipóteses formuladas no princípio deste projeto de investigação foi
que os adolescentes produzem conteúdos criativos para as mídias sociais.
Baseamos nossa suposição em estudos internacionais, como os apresentados
por Henry Jenkins (2009b). Conforme nos diz Jenkins (2009b: 3), recorrendo
a dados da Pew Research Center (www.pewresearch.org), mais da metade dos
jovens nos Estados Unidos podem ser considerados criadores de mídia online.
Um jovem criador de mídia, segundo os critérios da Pew Research, é “alguém que
criou um blog ou página Web; publicou uma criação artística, estória, imagem
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ou vídeo original; ou remixou conteúdos online para desenvolver novas criações próprias” (tradução nossa).
Ao iniciar nosso trabalho de campo no corrente semestre, contudo, ao conversar com os adolescentes participantes da nossa prática, descobrimos que
eles (ao menos os 16 jovens participantes) não têm o hábito de criar e compartilhar conteúdos criativos online. Perguntamo-nos, então: por que eles não
criam e compartilham online? e ainda: por que seria importante que eles produzissem algum conteúdo?
O apropriar-se de obras já criadas e as modificar, que em artes visuais costuma-se chamar de collage, e depois compartilhar essas novas criações com
comunidades de pessoas que fazem o mesmo, são elementos que compõem a
cultura do remix (Lessig, 2009:76). A cultura do remix surge, segundo Lessig
(2009:28), no seio de uma RW culture (onde RW significa read and write, leitura
e escrita), em oposição à RO culture (read only, apenas leitura) da era industrial.
Assim, participar num espaço de mídia social significa, para além de consumir,
contribuir com conteúdos que serão utilizados pelos demais. Serge Proulx também define essas características como constituintes de uma cultura da contribuição/participação (Proulx, 2011).
Proulx (2011) afirma que a contribuição é o modelo base da Internet. O usuário é produtor e fornecedor de conteúdo simultaneamente, sempre. Mesmo que
ele não publique nada conscientemente, suas ações são enviadas em forma de
metadados para as empresas fornecedoras das plataformas (como Facebook,
Google etc), que consideram isso como informações úteis (para definir os conteúdos que serão exibidos para os usuários) e valiosas (comercializáveis para
empresas de publicidade). Assim, os usuários e suas ações sempre representam
valor simbólico e econômico para as plataformas. A partir dessa ótica, podemos
pensar que todos estamos constantemente deixando uma marca. A diferença é
que alguns possuem maior consciência das ações e da influência que exercem/
recebem na mídia social.
Ao transferir essa reflexão sobre compartilhamento ao caso da nossa investigação, é possível conjeturar que os alunos estejam constantemente criando
e compartilhando conteúdos online, porém sem uma conscientização mais
aprofundada de seus atos. A solução para esse problema, acreditamos, não será
ensinar literacia midiática em um manual escolar, mas criar um espaço nos currículos para a reflexão e o debate acerca das linguagens das mídias sociais, principalmente por meio da criação/experimentação prática.
Nossa proposta de workshop teve o objetivo de ser, portanto, um espaço para
a conscientização do poder que temos enquanto produtores e compartilhadores
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de conteúdos criativos online. Criamos conteúdos para as mídias sociais para
descobrirmos mecanismos de linguagens desses meios, para aprendermos a
comunicarmo-nos de forma mais crítica e expressiva. Para além de pensar nas
questões técnicas da criação de remixes visuais, refletimos no workshop sobre
estratégias de linguagem individuais para conquistar o público, conscientes de
que nossas criações só ganham sentido quando compartilhadas.
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Resumo: O presente artigo relata sobre o

Abstract: This article offers on the aesthetic and

pensamento estético-visual de estudantes da
Educação de jovens e Adultos. A abordagem
investiga que leitores aparecem a partir de
uma experiência pautada na observação de
duas imagens projetadas. O objetivo do artigo é expor de modo sucinto as respostas estéticas dos sujeitos em diálogo com a teoria de
Abigail Housen que trata sobre os estágios de
desenvolvimento estético.
Palavras-chave: educação de jovens e adultos
/ leitores / imagem / resposta estética / estágios.

visual thinking students of youth and adult education. The proposed investigating readers appear
from a guided experience in observing the two
projected images. The objective of this article is to
present succinctly the aesthetic responses of subjects in dialogue with Abigail Housen theory that
deals with the stages of aesthetic development.
Keywords: youth and adult education / readers
/ image / aesthetic response / stages.

Introdução
A educação voltada para a prática de leitura da obra de arte tem sido objeto de
diversos escritos ao longo da história da arte-educação. Essas produções acadêmicas buscaram de certa forma refletir e construir abordagens metodológicas
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que oferecessem subsídios e estratégias voltadas para conduzir a interpretação da imagem. Neste ensejo, podemos destacar as contribuições dadas por
diversos pesquisadores como Edmund Feldman e seu Método Comparativo de
Análise de Obras de Arte, Robert Saunders com os seus três livros que compõe
o Método Multipropósito, o método de Monique Brière que seguiu alguns princípios do trabalho de Feldman com ênfase na produção e Ragans que segue a
metodologia da Getty Center, que imprime o seu modo de leitura a partir da
critica como elemento importante.
Todos esses autores foram apresentados no Brasil na publicação do livro
de Ana Mae Barbosa com o título “A importância da Imagem no Ensino da
Arte: Diferentes Metodologias”, onde a autora formula a sua “Abordagem
Triangular” que enfatiza um ensino da arte a partir do ler, fazer e contextualizar.
Essa abordagem contém uma perspectiva do ensino da arte que para ativar potencialidades no educando. Busca desenvolver o aluno como emissor,
fazendo-o experimentar as possibilidades das linguagens artísticas, e o aluno
como receptor, no qual participa de apreciação estética e contextualização,
levando em consideração as suas referências pessoais e culturais.
Sobre isso, Losada expõe que, “Os eixos da Abordagem Triangular desenvolvida por Ana Mae Barbosa – ver, contextualizar e fazer – resgatam exatamente essa dupla dimensão do aluno” (Losada, 2011:63).
Em meio a tantos métodos elaborados para o ensino através da imagem,
como escolher o mais apropriado para o desenvolvimento da interpretação?
Existem métodos que podem ser aplicados a diferentes tipos de leitores? Como
está organizado o pensamento estético visual dos sujeitos? Podemos quantificar a resposta estética dos leitores?
A partir dessas indagações, o presente artigo não propõe classificar quais as
abordagens são mais eficazes e significativas para o ensino, mas, sobretudo tratar de modo sucinto o pensamento estético visual dos sujeitos da Educação de
Jovens e Adultos dos eixos VI e VII, numa perspectiva diagnóstica a fim de interpretar e comparar os tipos de leitores presentes nesta modalidade de ensino.
Nesta análise, os estudantes foram submetidos à leitura de duas pinturas (“Descanso dos Segadores” de Jean François Millet, e a obra “O café” de
Candido Portinari) a partir de um pequeno questionário, onde as respostas
se constituem como dados concretos para compreender o desenvolvimento
estético desses sujeitos a partir dos estágios citados na bibliografia de Maria
Helena Wagner Rossi, na qual a autora buscou como referencial a investigação de Abigail Housen. Estes estágios são definidos pela existência de cinco
tipos de leitores, onde cada um apresenta características que se manifestam
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nas estruturas de pensamento dos sujeitos durante as leituras das obras de arte.
Sobre isto, encontramos em Housen:

Portanto, na investigação feita por esse autor, a classificação desses observadores é definida com base na construção da leitura da obra, onde as respostas
refletem ou indicam o desenvolvimento do pensamento estético desses sujeitos. Outro aspecto visto com relação a essas classificações é a idade, na qual
pode determinar o estágio de um sujeito. No entanto, Housen afirma que esse
processo de desenvolvimento não é linear, ou seja, um sujeito do primeiro estágio poderá posteriormente em outras experiências, apresentar leituras mais
aprofundadas sem seguir uma progressão de estágio para estágio.
A partir dessa fundamentação teórica e das análises de respostas obtidas
das atividades dos alunos, foi possível compreender quais tipos de leitores se
apresentam na Educação de Jovens e Adultos.
Os Leitores da EJA
A Educação de Jovens e Adultos está pautada nos ideais da Educação Popular
de Paulo Freire, tendo em vista, uma formação que pode propiciar a emancipação e a consciência critico-reflexiva e autônoma dos sujeitos. O estudo
anunciado está centrado nessa modalidade, onde os estudantes pertencem ao
Ensino Médio Regular dividido em dois eixos, o VI que corresponde a primeira
etapa e o VII que corresponde etapa de conclusão.
Neste contexto, os estudantes em sua maioria residem em comunidades
rurais, nos quais não apresentam experiências no campo das Artes Visuais de
forma realista devido à ausência de instituições (museus, galerias) dessa linguagem no município. Mesmo envolvidos com experiências audiovisuais mediadas por diversos aparatos tecnológicos que favorecem contatos com diversos
signos verbais e não verbais, os sujeitos se apresentam com pouca experiência
na leitura de obras das artes visuais. Sendo assim, propus realizar uma investigação com esse público, a fim de compreender os seus processos de leitura.
A experiência de leitura aconteceu em duas turmas do eixo VI e em outras
do eixo VII, na qual a primeira imagem projetada foi “Descanso dos Segadores”
de Millet, e posteriormente a imagem da pintura “O Café” de Candido Portinari
(Figura 1 e Figura 2).
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Em cada Estádio, um observador reage a uma obra de arte de um modo distintamente
característico, ou seja, o modo em que o observador principiante faz sentido de uma
obra de arte difere ainda do modo de um observador um pouco mais experiente
(Housen, 2000:155).
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Figura 1 ∙ Alunos do eixo VII na leitura da obra de Portinari,
no Colégio Estadual Maria Xavier de Andrade Reis em Presidente
Tancredo Neves – Bahia – Brasil, fevereiro de 2016. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Alunos do eixo VI na leitura da obra de Millet,
no Colégio Estadual Maria Xavier de Andrade Reis em Presidente
Tancredo Neves – Bahia – Brasil, fevereiro de 2016. Fonte: própria.

O método principal que eu uso recolhe dados ao longo de uma entrevista não
orientada do fluxo da consciência. A técnica do fluxo da consciência não é, na
realidade, uma entrevista, mas sim uma amostragem directa da resposta estética em
curso. O «entrevistador» faz apenas uma pergunta «o que vê aqui?» e depois apagase gratuitamente, à medida que a pessoa interrogada dá início ao fluxo da consciência
(Housen, 2000:153).

O método escolhido a partir do questionário escrito difere da abordagem de
Housen, que consiste numa espécie de monólogo onde é requisitado ao observador responder de forma livre, sem perguntas diretas e influências do entrevistador a cerca da imagem. Através do questionário, os sujeitos foram induzidos a estruturar seus pensamentos de modo sistemático a fim de levá-los a
decodificar a obra no tempo e no espaço.
As respostas dadas pelos estudantes do eixo VI, provam que são sujeitos
classificados como “observadores narrativos”, nos quais não possuem convivência com as artes visuais e apresentam interpretações focadas no tema e
na atenção aos detalhes mais chamativos. Ao realizarem a leitura da obra de
Millet, o tema “trabalho” apareceu como elemento chave. Exemplo: “Eu vejo
pessoas conversando e trabalhando numa plantação”, “Vejo pessoas sentadas
fazendo algum tipo de trabalho”.
Outro aspecto presente neste tipo de leitor é apresentado em Rossi:
O leitor do primeiro estágio lida com a obra como se ela fosse algo vivo. As suas
observações caracterizam as figuras e as formas como se estivessem em movimento.
Ele se comporta como um narrador de um filme, oscilando entre um observador, ou
um principiante (Rossi, 2001:20).
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Ambas as obras, apresentam temáticas e códigos próximos das experiências pessoais dos estudantes, ou seja, elementos que entram em confronto com
as suas referências culturais. Neste ensejo, podemos remontar as concepções
formuladas por Peirce, contendo uma base fenomenológica que discorre como
ocorre o conhecimento, resultado de processos cognitivos, no qual envolve
uma semiose no pensamento na construção de signos.
No âmbito dessa experiência com o objetivo de obter a resposta estética, o
questionário apresentava cinco indagações: O que você vê na imagem? O que
acontece? O que sente ao vê-la? Se fosse o pintor, qual nome daria ao trabalho?
É uma boa imagem?
Das perguntas apresentadas aos sujeitos, a primeira tem uma semelhança
com o método de recolhimento dos dados presente em Housen:
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A partir dessa característica identificada pela autora vista na tese de Housen,
os sujeitos leitores apresentam em seus discursos escritos uma espécie de narração, onde as formas e as figuras parecem ser organismos vivos. As respostas
apresentadas anteriormente já denotam a existência de ações e movimentos
nas imagens. Há também outras que demonstram isso: “Tem pessoas sentadas e conversando”, “Estão conversando sobre algum tipo de alimentação”, “O
homem pegando a mulher pelo braço”.
Na leitura da imagem “O Café” de Portinari, várias asserções foram dadas
com essa mesma percepção, onde tudo parece estar em movimentação.
Exemplo: “Na imagem mostra muitos homens e mulheres em cada setor diferente, metade colhe e os outros carregam”, “Vejo escravos negros trabalhando
na colheita de café”.
Nesta última resposta, podemos identificar as referências que esse sujeito
usou para a sua análise. O estudante fez uma associação com os fatos históricos encontrados no período colonial, nos quais os livros didáticos são ilustrados
com gravuras, desenhos ou pinturas que narram sobre o trabalho escravo no
país. Além disso, esse aspecto também marca uma visão estereotipada sobre
o negro na sociedade. A sua presença na obra, com figuras estilizadas apresentando membros inchados e representados em um labor pesado, induziu os
sujeitos a definirem como personagens escravizados.
De modo geral, esses estudantes tentam compreender o sentido da obra
através dos elementos compositivos, as figuras, as formas e as cores. Segundo
Rossi, outro detalhe que marca o leitor narrativo é o seu egocentrismo, onde ele
defende apenas o seu ponto de vista. Na última pergunta presente no questionário, o estudante julga a imagem como “boa” de acordo com o seus padrões e
crenças pessoais. Exemplo: “Não, porque vejo muita escravidão”, “Não gostei
porque as pessoas são tratadas com escravos”, “Não gosto. É triste o trabalho
forçado, embora ainda seja realidade”.
No diálogo realizado após o questionário, apresenta outra característica.
Esta se refere à forma de leitura superficial e rápida destes sujeitos, nos quais
expõem verbalmente sobre a obra sem entusiasmo, pois não se estabelece uma
relação ou envolvimento emocional. O foco de seu interesse na observação da
obra é buscar saber do que a imagem trata.
Os estudantes do eixo VII são considerados leitores um pouco mais experientes comparados aos sujeitos do eixo VI. Pois, essas pessoas já realizaram
práticas de leitura e interpretação de imagens no ano anterior. Com isso, algumas de suas respostas estéticas aparecem em busca de formular relações com
o próprio cotidiano, resgatando vivencias e reflexões sobre sua própria vida. Ao

No Estádio II, os observadores construtivos começam a construir uma estrutura para
olhar para as obras de arte, usando ferramentas mais lógicas e acessíveis: as suas
próprias percepções, o seu conhecimento do mundo natural e os valores do seu mundo
social, moral e convencional (Housen, 2000:156).

Além desse aspecto que define o “leitor construtivo”, aparecem outros interesses como as propriedades formais da obra e também compreender como a
obra foi produzida. Exemplo: “A imagem em si é muito bem estruturada, tem
efeitos de luz, sombra e realismo nos personagens”.
Portanto, nesta resposta estética, o aluno julga o trabalho de acordo com a
técnica, onde ele define a partir de sua análise composta por uma “natureza
formalista”, considerando o trabalho como bem feito. Para isso, esse sujeito já
possui algum conhecimento sobre técnicas de pintura, a organização da composição e dos contrastes cromáticos empregados pelo pintor.
Com relação a obra de Portinari, os seus discursos escritos apresentam semelhanças com as respostas dadas pelos sujeitos do eixo VI, pois muitos consideram a imagem uma representação clássica da escravidão no país.
Deste modo, a leitura se fez a partir de um tema resgatado por eles em suas
referências historiográficas vivenciadas em outros momentos da vida escolar.
Entretanto, mesmo ao tratarem a obra como um organismo vivo, esse resgate
histórico, demonstra que as leituras não são mais egocêntricas, mas da utilização de informações compartilhadas na sociedade.
Conclusão
Em suma, os leitores aqui apresentados fazem parte de um recorte das classes
da Educação de Jovens e Adultos, no qual essa amostragem permite identificar
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ler uma obra, busca analisar com aspectos presentes na sua realidade, ou seja, a partir de suas experiências, recordações e pela sua percepção do mundo circundante.
A partir da interpretação das respostas de alguns estudantes, podemos inferir que esses já apresentam elementos ou aspectos presentes em outros estágios
de desenvolvimento estético. Exemplo: “O lugar parece deserto, não tem casa
perto, e têm algumas serras bem próximas deles”, “Vejo na imagem alguns trabalhadores rurais”, “Pessoas com feno”.
Essas expressões acima, se refere a leitura da obra de Millet, onde os estudantes
fazem associações diretas com o que conhecem. A primeira resposta, o aluno faz
uma possível analogia com o local ou região que vive ou conhece empiricamente,
assim como as outras duas respostas em destaque. Possivelmente esses sujeitos
podem estar numa transição para o segundo estágio, no qual Housen expõe:
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o pensamento estético desses sujeitos. A pouca ou nenhuma experiência com
as artes visuais, especificamente na leitura da imagem, interfere de modo significativo na forma de interpretação das obras.
As respostas estéticas encontradas nos questionários indicam como esses
estudantes estruturam a suas percepções diante das obras de arte. A experiência
pedagógica em si, permitiu quantificar os pensamentos dos sujeitos numa abordagem especulativa. De acordo com a fundamentação formulada por Abigail
Housen e presente sucintamente na literatura de Maria Helena Wagner Rossi,
conclui-se que nesta investigação, os leitores do eixo VI, apresentam características do primeiro estágio nomeado por “narrativo, descritivo”, nos quais são
sujeitos isolados das atividades artísticas e apreciativas. Com isso, as suas construções e estruturas de pensamento, expõe uma análise superficial das imagens.
Esse grupo de alunos detém de uma leitura mais ingênua, simplificada e sem
sofisticação se compararmos com pessoas que tem uma frequência significativa
em espaços direcionados para a apreciação de trabalhos em artes visuais.
Em relação aos estudantes do eixo VII, parte desses já faz uma leitura mais
coerente realizando associações com a experiência cotidiana. As suas observações da imagem, dialogam com seus próprios códigos culturais. Neste sentido,
alguns aspectos vistos nas respostas, apontam que essas pessoas estão adquirindo
certa maturidade em relação a leitura da obra de arte. Contudo, podemos inferir
que na medida em que esses estudantes passarem a ter outras experiências imagéticas com obras artísticas ou até mesmo com reproduções em situações pedagógicas, os seus modos de leitura terão um desenvolvimento progressivo, onde os
seus próprios atos de leitor constituirá uma natureza mais refinada e sofisticada.
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Resumo: Este relato refere-se a uma atividade

Abstract: This report refers to an activity devel-

desenvolvida com alunos do 1º ano do Ensino
Médio, nas aulas de Arte de um colégio particular na cidade de São Bernardo do Campo,
São Paulo, Brasil, entre fevereiro e março de
2016. O corpo e o desenho são o foco desta
proposta na qual foram utilizadas obras da
artista brasileira Edith Derdyk como referências. O corpo do aluno é o princípio dos trabalhos artísticos desenvolvidos; a linha e o espaço são seus elementos substanciais.
Palavras-chave: linhas / espaço / corpo / desenho / experiência.

oped with students of the 1st year of High School,
in the Art classes from a private school in São
Bernardo do Campo, São Paulo, Brazil, between
February and March 2016. The body and the
drawing are the focus of this proposal in which
were used artworks of Brazilian artist Edith
Derdyk as references. The body of the student is
the main of the artworks developed; the line and
space are the substantial elements.
Keywords: lines / space / body / drawing / experience.
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Introdução
O corpo é fundamental para o processo do desenho. Os braços gesticulam a
linha, o peso das mãos no papel registra o pensamento, os ombros arqueiam, o
tronco se curva perante o suporte, mas também se afasta com cautela; os olhos
correm o espaço, se fecham para o recomeço, procuram novas linhas, descobrem outros caminhos. Emaranhados sensitivos e perceptivos correm em velocidade no corpo que desenha; notações, seleções, indagações e pausas; são
alguns destinos que somos convidados a percorrer ao desenhar.
Como linguagem unicamente humana, o desenho conota uma percepção
imaginária antes de uma produção concreta ou palpável. Se constrói no pensamento e no intelecto, promove questões cognitivas tão exatas quanto os enigmas da ciência (Arnheim, 2004:153). Podemos afirmar que nele está compreendida a concepção do escultor para seu trabalho sobre a pedra, está a paisagem
imaginada pelo pintor para a tela, é concebida a composição do fotógrafo ao
enquadrar a cena; compõe o ser e estar do homem que expressa sobre si próprio
desde os primórdios da humanidade quando já utilizava o desenho nas paredes das cavernas. Desenhar é uma maneira de comunicar os anseios, as crenças, os medos, os sonhos, os desejos, as percepções; é expor e refletir sobre si
mesmo; “Desenhar concretiza material e visivelmente s experiência de existir”
(Derdyk, 2010: 63).
Portanto, o que acontece com corpos que se permitem experimentar o desenho? Com a necessidade de experimentar situações que envolvessem o desenho e o corpo, cernes deste relato, propusemos aos estudantes entre 15 e 16 anos
do 1º ano do Ensino Médio, vivenciar o corpo como temática essencial de seus
processos criativos. As atividades foram desenvolvidas nas aulas de Artes entre
fevereiro e março de 2016 em um colégio particular na cidade de São Bernardo
do Campo, São Paulo, Brasil.
1. Referência artística
Para tal experiência, decidimos apresentar aos jovens a artista brasileira Edith
Derdyk que trabalha, intrinsicamente, com a linguagem do desenho em suas
obras e que têm o corpo como participante delas de modo profundo.
Derdyk relaciona-se com dois elementos fundamentais para o desenho
existir: a linha e o espaço. Porém, em suas obras a linha não se dá sobre um
plano bidimensional, gerada por pinceladas de tintas, traços a lápis ou canetas,
mas se dá no tridimensional, que é o próprio espaço que a obra ocupa. E este,
por si só, caracteriza o suporte do trabalho da artista – não há telas esticadas,
folhas pintadas ou pedras esculpidas; a artista trabalha com linhas palpáveis,

2. Proposta
Observadas algumas fotografias de obras de Derdyk, conversamos sobre
o corpo no espaço como elemento fundamental de um trabalho artístico.
Refletimos que só há obra para esta artista quando o corpo dela se integra com
o espaço e com as linhas que deseja desenhar; é preciso se deslocar por inteiro –
corpo, pensamento e ação. O desenho é o objetivo e o resultado do trabalho, já o
corpo é a peça elementar para o processo de criação nas obras de Edith Derdyk.
Sendo assim, entendemos que o corpo desenha no espaço; seja por meio dos
movimentos de dança de um bailarino, das ações do esportista, pelos passos percorridos sobre a calçada, ou nas relações de um artista e sua obra. Portanto, se
encontramos linhas no espaço com o corpo em diferentes contextos, compreendemos que ele pode ser o princípio, o meio e o fim para um trabalho artístico.
2.1. Observação do corpo
Partindo deste princípio, propusemos que os alunos realizassem uma observação do próprio corpo. Cada estudante deveria fazer em casa uma foto de si de
corpo inteiro, mas com um pedido específico: era necessário registrar o corpo
com uma pose. Era permitido dobrar braços, esticar pernas, girar a cabeça, flexionar o tronco; não era preciso que a fotografia tivesse registros de movimentos
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que rabiscam o espaço tridimensional no qual expõe seus trabalhos; o espaço
(Figura 1) é preenchido com linhas suspensas no ar que desenham o que realiza
previamente em esboços (Figura 2).
O corpo é peça fundamental para as obras, pois é a partir dos movimentos da artista que a obra se constrói; sai do esboço e do planejamento para se
materializar concretamente por intermédio do corpo que se desloca no espaço
para desenhar as linhas, fixando-as nos planos do espaço (Figura 3); membros,
tronco e cabeça se movem em direção ao mesmo objetivo.
Logo, se o corpo da artista participa das obras como elemento primordial, o
que acontece com o corpo de quem as observa e frui? Enquanto caminhamos em
volta de uma obra de arte, ou qualquer outro lugar, nossos corpos traçam linhas
no espaço, os braços se movem, as pernas se deslocam, a cabeça e o tronco se
torcem. Se pudéssemos marcar o ar que nos envolve com os movimentos cotidianos, registrando-os com tintas, seriam nítidos os desenhos corporais que
fazemos. Não conseguimos fazê-lo deste modo, mas podemos perceber tais
linhas corporais no espaço por meio de fotografias; as imagens podem ser desenhadas pela luz captada pela câmera. Notamos isto na integração do corpo da
artista, agora como observadora e fruidora, com seu trabalho (Figura 4).
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Figura 1 ∙ Obra Volume Perdido, 2013, SESC, São José dos
Campos, São Paulo, Brasil. Fonte: www.edithderdyk.com.br/portu
/comercio.asp?flg_Lingua=1&cod_Artista=1&cod_Serie=64
Figura 2 ∙ Esboço para a obra Arcada, 2013, Funarte, Prêmio
Artes Visuais. Fonte: www.bamboonet.com.br/posts/edith-derdykexpoe-na-funarte-trabalhos-inspirados-pelo-genesis-1
Figura 3 ∙ Edith Derdyk montando uma obra com grampeador
e linhas. Fonte: www.edithderdyk.com.br/portu/biografia.asp
Figura 4 ∙ Obra Metragem, 2011, SESC Bom Retiro, São Paulo,
Brasil. Fonte: www.edithderdyk.com.br/portu/comercio.asp?flg_
Lingua=1&cod_Artista=1&cod_Serie=59

Quando alguém necessita das suas melhores capacidades para enfrentar os desafios
de uma situação, a sua atenção é totalmente absorvida pela actividade. Não resta
nenhuma energia psíquica para processar qualquer informação além da que a
actividade proporciona. Toda a atenção está concentrada nos estímulos relevantes
(Csikszentmihalyi, 2002:84).

Os desenhos surgiam; ocupavam o espaço do papel e ganhavam a confiança
dos alunos-artistas. Primeiramente, eles deveriam desenhar o corpo por inteiro,
se preocupando em registrar apenas as linhas, sem luz e sombra ou qualquer
outro preenchimento, em seguida teriam que escolher, com a mesma atenção
sobre as linhas, somente um detalhe do corpo a ser desenhado (Figura 5).
2.2. Síntese com linhas e cores
Com a atenção voltada para uma determinada parte do corpo na fotografia,
esta experiência se deu com linhas de barbante, remetendo à mesma prática
de Edith Derdyk. O desafio criativo e perceptivo do desenho do corpo deveria
ser feito com as linhas coladas sobre a folha; os alunos poderiam recortar o barbante, se preciso, para chegar no formato desejado.
Feito isto, a proposta cromática foi dada: preencher os espaços delimitados
pelas linhas com giz pastel seco e o fundo do desenho com tinta guache. A esolha de cores deveria agradar pessoalmente o aluno e não, necessariamente, ser
como as que estavam na fotografia observada.
Questões compositivas quanto o uso das cores e possíveis maneiras de
solucionar o desenho com o barbante, foram indagações surgidas durante
a prática e que eram respondidas conforme os alunos experimentavam o
trabalho (Figura 6).

175
Revista Matéria-Prima. ISSN 2182-9756 e-ISSN 2182-9829. Vol. 4 (1): 169-178.

desenhados no espaço como vimos na Figura 4, pois estes seriam experimentados, posteriormente, em sala de aula com outros meios.
Com as fotos em mãos, cada um foi desafiado a observar as linhas do próprio corpo e registrá-las por meio do desenho a lápis de cor. Traçar as linhas e
analisar, calmamente, cada parte do corpo para passar para o papel era essencial já que o desenho feito com tal material não seria apagado; isto causou um
certo desconforto inicial pois havia o medo de começar algo sem poder apagar,
se preciso. Neste momento foi muito importante esclarecer que não há erro em
um traço sobre o papel, ele é a percepção registrada naquele momento e envolve
a atenção dispendida, logo, se houver energia envolvida no que está sendo realizado tal atenção se volta para a atividade, promovendo ordem e coerência no
que se produz e não há tempo para outras informações ao redor, nem medos.
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Figura 5 ∙ Aluno desenhando a partir da observação da fotografia
do seu corpo. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Aluno utilizando o barbante, o giz pastel seco e a tinta
guache. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Aluno no processo criativo que tem a mão como
protagonista do desenho. Fonte: própria.

2.3. Mãos e Pés
Tendo o corpo como tema principal para o desenho e como instrumento de trabalho para tanto, os estudantes utilizaram as mãos e os pés como protagonistas
dos desenhos nesta fase.
Na primeiro processo, colocaram as mãos sobre o papel em posições variadas – dobrando os dedos, afastando-os, unindo; se preocupando em compor o
espaço visualmente; cada posição correspondia à uma diferente cor de linha de
contorno.As linhas desenhadas eram registros do próprio corpo sobre a folha, e
não mais da observação dele.
Ao concluírem os desenhos das mãos, escolheram algumas cores e coloriram um ou outro espaço da composição; selecionaram também uma posição de mão para se destacar, cobrindo o contorno dela com colagem de barbante, em seguida, reforçando esta linha com pintura de caneta hidrográfica.
Finalizado o cromatismo, foi solicitado recortar a composição, tirá-la do papel
com a tesoura, sem nenhum traço prévio, desenhando com o movimento por
meio deste instrumento. O recorte foi colado em um novo papel colorido a escolha do aluno. No novo fundo, as linhas das mãos se expandiram para o espaço;
alongadas mantiveram harmonia entre mãos, linhas, barbante e fundo (Figura
7). Podíamos perceber o quanto as composições tinham vida própria, além das
escolhas de cada aluno. A cada contorno feito, a cada sobreposição disposta no
papel, novas imagens e novas ideias nasciam; o processo de criação do trabalho
se dava no corpo do aluno, no corpo do papel e com o corpo de cada um.
No segundo momento, os pés foram o tema do trabalho. Era preciso descalçar
os sapatos e pisar sobre a folha de papel para desenhar algumas vezes o contorno
dos pés; porém, diferente da proposta com as linhas das mãos, os espaços criados
pelas sobreposições dos pés deveriam ser preenchidos com palavras que caracterizassem o aluno – gostos pessoais, características da personalidade ou o que
expressasse o que estivessem sentindo a respeito de si mesmo. O fundo do papel,
neste caso, precisava ser colorido por uma cor preferida pelo estudante (Figura 8).
Durante a realização desta fase do trabalho, o corpo se revelou diante do
suporte do desenho. Alguns alunos se mostraram envergonhados em deixar os
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Durante esta etapa, eles se mostravam curiosos para saber qual seria a próxima solicitação feita, o que deveriam criar, qual seria o próximo desafio; o que
era antes estranho, agora se tornara desafiador. Por isso, encontramos aqui, o
que reconhecemos como uma experiência singular, pois, “Nessas experiências,
cada parte sucessiva flui livremente, sem interrupção e sem vazio não preenchidos, para o que vem a seguir” (Dewey & Boydston, 2010:111).
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Figura 8 ∙ Aluno no processo criativo que tem os pés como
protagonistas do desenho. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Alunos durante o trabalho coletivo de desenho do corpo
sobre o papel. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Painel de desenhos coletivos finalizados.
Fonte: própria.

2.4. O corpo, as linhas e o espaço
Findadas as experiências individuais, chegava o momento no qual não mais
apenas mãos e pés, mas o corpo por completo, seria tema do trabalho artístico
– desenhar a si mesmo, apropriar-se do corpo, do espaço e das linhas traçadas.
Os estudantes foram divididos em grupos de 5 a 8 pessoas e uma única folha de
papel pardo era o suporte da obra para cada turma. Um a um deveria se colocar sobre
a folha, desde que os pés, as mãos, a cabeça e o tronco a tocassem; cada contorno
corporal feito corresponderia a uma cor. Afastamos as cadeiras e mesas dos lugares
convencionais da sala de aula e abrimos espaço para cada grupo se acomodar.
Sem medo, a maioria dos alunos tirou os sapatos e sentou-se no chão; alguns
permaneceram em pé para poder visualizar melhor a área que seria trabalhada
no papel. Em um trabalho em conjunto, todos se ajudavam e sugeriam as melhores posições corporais para fazer uma boa composição. Com olhos atentos para
seus corpos, os jovens se sentiam à vontade e experimentavam de modo leve e
fluido; até os mais envergonhados na etapa anterior, agora se sentiam parte da
atividade deitando sobre a folha e sendo desenhado pelos colegas.
O trabalho em conjutno era essencial para que todos fossem desenhados; as
linhas se embaralhavam, se misturavam e algumas dúvidas surgiam – como contornar os cabelos, como posicionar o lápis para desenhar? Porém se dissolviam
enquanto o processo de criar se unia à sensibilidade de cada um (Ostrower, 2010).
Os alunos foram instigados a colorir como haviam feito com os desenhos das
mãos, preenchendo alguns espaços e mantendo outros com a cor original da folha
de papel. Os corpos, antes desenhados individualmente, se tornaram um só;
parte do corpo de um se tornara parte do corpo do outro e as cores se misturavam.
Por fim, um único espaço foi escolhido para cada aluno escrever o próprio
nome; era preciso colocá-lo diversas vezes até preencher o espaço. O nome de
muitos alunos ficou escrito em partes que, não necessariamente, era parte de
seu corpo desenhado (Figura 9 e Figura 10).
Conclusão
O corpo desenha no espaço. O espaço é o contexto, é a folha de papel, é o ar
a nossa volta. O desenho é a linha. A linha é o traço a lápis, o risco a caneta,
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pés descalços na sala de aula; havia uma preocupação estética com o corpo. A
nossa intervenção com palavras de incentivo ao trabalho durante este momento
validava a necessidade da experiência, excluindo qualquer tipo de julgamento
ou de preocupação; aproximava o aluno do próprio corpo e de seu trabalho
artístico que estava prestes a nascer.
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é o contorno do pé, o perímetro da mão, é a forma do corpo que vive e existe.
Experimentar o corpo como elemento para o desenho é apropriar-se de si
mesmo (Derdyk, 2010), é tornar-se criador do próprio eu. As experiências trazidas neste relato, mostram o contato dos alunos com a arte como praticantes
dela tendo seu próprio corpo como elemento fundamental dos trabalhos desenvolvidos. Sem os alunos não haveria nenhuma das obras descritas, não haveria
a sensibilidade experimentada nem mesmo o processo criativo vivido.
Apoiar o corpo sobre o papel para ser registrado, refletir sobre as formas
desenhadas, expor palavras sobre si mesmo, garantem a dinâmica do ser
humano com a arte, sempre em busca de associações e experiências: “As associações nos levam para o mundo da fantasia (não necessariamente a ser identificado com devaneios ou com o fantástico). Geram nosso mundo de imaginação. Geram um mundo experimental [...]” (Ostrower, 2010:20).
Logo, justifica as motivações dos alunos em produzir as obras e corroboram
o que afirmamos: “Nessa busca de ordenações e de significados reside a profunda motivação humana de criar. Impelido, como ser consciente, a compreender a vida, o homem é impelido a formar.” (Ostrower, 2010:9). Formar o corpo
sobre o papel, formar novas linhas; todo indivíduo concebe, produz, traz vida à
si mesmo utilizando a criatividade; se isto ocorrer por intermédio da linguagem
do desenho, garante-se uma singular experiência, pois “O desenho é a memória visível do acontecido: fotografia mental, emocional e psíquica” (Derdyk,
2010:49), logo, vivência única.
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Resumo: Apresentamos aqui uma atividade

Abstract: This article shows an activity devel-

que ocorreu no âmbito do PIBID, projeto que
propõe a integração entre futuros professores
e escolas. A atividade trabalhou com arte performática no Ensino Fundamental. Do ponto
de vista dos bolsistas do PIBID, houve a oportunidade de propor e desenvolver uma atividade completa fazendo posteriormente uma
reflexão sobre desenvolvimento da mesma.
Palavras-chave: PIBID / formação de professores / arte–educação / arte performática
/ arte contemporânea.

oped by the PIBID, a project which proposes the
integration of future teachers and schools. The
activity worked with the performance art at the
elementary school. From the PIBID point of view,
it had had the opportunity to propose and develop
a complete activity after developing some reflections about this.
Keywords: PIBID / teacher training / art education / performance art / contemporary art.
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“um experimento de
performance com crianças
do ensino fundamental”
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Introdução
Para apresentar o trabalho desenvolvido e estabelecer uma reflexão sobre o
mesmo é necessário expor o contexto no qual ele se desenvolve, a maneira como
foi concebido e seus resultados, tanto para os estudantes do curso de formação
de professores em Artes Visuais, como para os alunos do ensino fundamental.
A atividade que vamos descrever faz parte de um projeto do governo voltado para a melhoria da formação de professores: o PIBID, ou programa de
iniciação à docência, que iniciou 2009 e é organizado pela Fundação CAPES,
cujo site afirma que:
O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de
professores para a educação básica.
O programa concede bolsas aos alunos de licenciatura participantes de projetos de
iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em
parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino.
Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas
desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didáticopedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola
(Brasil, Fundação CAPES, 2009)

No Brasil os cursos de formação de professores são chamados de
Licenciatura. O projeto é estruturado a partir destes cursos nas universidades
públicas, onde um professor propõe um projeto, para inserir os alunos daqueles
em escolas públicas de ensino fundamental e médio. As atividades do projeto
são desenvolvidas com a participação de um professor das escolas.
O objetivo do projeto é a formação de professores, assim as atividades
são voltadas principalmente para os alunos das universidades, que desenvolvem ações pedagógicas com as crianças; temos então dois processos de
ensino-aprendizagem, um dos alunos do ensino fundamental e outro de
futuros professores.
O projeto é submetido pela Universidade e contém vários subprojetos ligados aos diferentes cursos de licenciatura. A Universidade Estadual de Campinas
participa do projeto desde 2010, sendo que o subprojeto de Artes Visuais começou em 2012 trabalhando com alunos ensino médio e voltado para uma articulação entre educação artística e Media Literacy.
A partir de 2013 passamos a atuar na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Dulce Bento Nascimento, com os alunos do ensino fundamental
I (1° ao 5° ano) e atende crianças de 6 a 11 anos, localizada em um subdistrito da
cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo.
Com a mudança de escola, o projeto mudou de foco e ficou mais diversificado.

Oficina de arte performática com as crianças
No início do primeiro semestre de 2016 foi proposta a elaboração de uma oficina que envolvesse atividades com as crianças ligadas à educação através dos
média, proposta conhecida como Media Literacy. Planejando trabalhar com
fotografia e vídeo, um dos autores deste artigo, aluno do curso de licenciatura
em Artes Visuais, apresentou uma proposta que aborda vertente de arte contemporânea conhecida como Arte Performática.
Vários fatores conduziram a esta escolha, sendo de extrema importância a
visita do aluno a duas exposições: “Obsessão Infinita”, da artista japonesa Yayoi
Kusama que ocorreu em São Paulo, no Instituto Tomie Ohtake entre maio e julho
de 2014; e a visita à exposição “Terra Comunal + MAI”, de Marina Abramović,
que ocorreu no SESC Pompéia, em São Paulo, entre março e maio de 2015.
Outro aspecto é que a performance representou um caminho para uso de
fotografia e vídeo, foram desenvolvidos no intuito de registrar a interação das
crianças com essa manifestação artística. Por fim, a oficina de Arte Performática
teve a intenção de aproximar as crianças dessa manifestação artística que raramente é sequer mencionada nas ementas da disciplina de Educação Artística.
Todas as práticas artísticas podem ser utilizadas em sala de aula e a performance não é uma exceção. Esta ideia é reforçada pela existência de um
congresso, em 1996, na Penn State University, com a intenção de discutir os
aspectos pedagógicos da arte da performance. O Performance Art, Culture, and
Pedagogy Symposium foi organizado por Charles Garoian, artista perfomático e
professor daquela Universidade (Green, 1999).
Green (1999:10) aborda este tema indicando exemplos de como a arte da
performance pode ser utilizada na educação, que segundo ele pode ser como
metodologia, aplicação, interpretação, conteúdo e reconstrução social.
Este autor está se referindo a educação em geral e, na verdade, oferece
poucos dados para nos auxiliar na elaboração de um trabalho de arte-educação. Para isto, recorremos à estratégia pedagógica conhecida como abordagem
triangular, proposta por Ana Mae Barbosa na década de 80. Embora existam
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Envolveram-se planejamentos conjuntos das aulas, a atuação concreta na sala
de aula e reuniões para debater a prática docente, da qual muitas vezes surgem temas específicos para os quais chamamos alguém para dar uma palestra.
Também foi prevista a possibilidade de cada um dos futuros professores elaborar, planejar e desenvolver oficinas, entendidas como um bloco de atividades
didático-pedagógicas organizados em torno de um tema. É neste ponto que se
situa a atividade que apresentamos neste artigo.

Figura 1 ∙ Alunos da escola EMEF Dulce Bento Nascimento
realizando um exercício baseado na performance de
“A Artista Está Presente”, de Marina Abramović.

Pfutzenreuter, Edson do Prado & Lowchinovscy, Thalis (2016) "A performance das crianças: um experimento
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Objetivos da oficina
Para pensarmos nos objetivos educacionais utilizamos Falcão (1984), que fala em
produtos da aprendizagem. Ele comenta que se entendermos a Psicologia como
estudo de comportamento, este deve ser entendido de maneira ampla incluindo
pensamentos, sentimentos e ações; a aprendizagem por sua vez seria a modificação do comportamento. Neste conceito “a aprendizagem poderá ter três tipos de
produto, como os pedagogos e didatas tradicionalmente consideram: novos pensamentos, novos sentimentos e novas ações, ou, em linguagem mais apropriada,
produtos de natureza cognitiva, afetiva e motora.” (Falcão 1984:109)
O produto cognitivo diz respeito a novos conhecimentos. Diz o autor
(Falcão, 1984:110):
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outras práticas que procuram recolocar a proposta de Ana Mae, esta proposta
é uma das mais importantes e utilizadas, principalmente por articular vários
aspectos do ensino aprendizado. De acordo com ela, o aluno constrói sua aprendizagem da arte através da apreciação, do fazer artístico e da contextualização
histórica (Barbosa, 2010).
Uma série de atividades foram realizadas em diferentes turmas. Uma delas
foi baseada na performance “A Artista Está Presente”, de Marina Abramović,
realizada no Museu de Arte Moderna de Nova York em 2010. A segunda foi
baseada nas obliterações de Yayoi Kusama, mas especificamente nos “Polka
Dots Rooms”, ou “Quartos de Bolinhas”, construídos pela artista.
A atividade baseada na performance “A Artista Está Presente” foi desenvolvida com três grupos de crianças, de uma sala de 3° ano e de 4° ano. Os
alunos sentavam-se em duplas, cada um de um lado de uma mesa grande e
longa. Primeiro eles foram colocados para se olharem por dois minutos, com
a intenção de verificar como reagiriam à situação sem rir ou desviar o olhar.
Esta mesma proposta foi repetida com duas alterações: em uma delas eles
ficaram se olhando por 5 minutos e em outra também por cinco minutos,
mas a cada minuto os alunos de uma das fileiras trocavam de lugar, alterando a dupla de crianças.
A segunda atividade foi desenvolvida a partir do interesse das crianças pelo
que elas chamavam de “bolinhas”, elementos utilizados pela artista japonesa
Yayoi Kusama. No decorrer do processo foi lançada a ideia de fazer um cenário
dentro da sala de aula semelhante aos elaborados pela artista. Com a ajuda das
crianças, construiu-se um cenário de cartolina e bolinhas de EVA, que também
foram colocadas nas roupas dos bolsistas do PIBID e em uma camiseta utilizada pelas crianças para a realização das fotografias.
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Figura 2 ∙ Bolsista e aluno da escola EMEF Dulce Bento
Nascimento realizando a atividade final da oficina, baseada
nos “Polka Dot Rooms”, de Yayoi Kusama.
Figura 3 ∙ Bolsista e aluno da escola EMEF Dulce Bento
Nascimento realizando a atividade final da oficina, baseada
nos “Polka Dot Rooms”, de Yayoi Kusama.

A afetividade diz respeito a deixar-se afetar por algo. “O oposto da afetividade seria a indiferença. Se você não consegue fazer um distanciamento em
relação a algo, é porque este algo o afetou, despertou em você algum estado
afetivo, que varia entre os polos de prazer e desprazer" (Falcão 1984:115). Os
produtos afetivos, que também podem ser chamados de apreciativos, são deste
tipo. Eles se manifestam como “preferências, sentimentos, atitudes e valores”.
Vejamos alguns exemplos de aprendizagens apreciativas de importância educacional:
gosto pelo estudo, gosto pela reflexão, auto-valorização, respeito pelo semelhante,
respeito pelo legado dos antepassados, respeito por opiniões diferentes, preferência
pela democracia, interesse pela vivência comunitária, respeito à propriedade coletiva,
valorização da cooperação entre as pessoas, estabelecimento de ideais de vida.
(Falcão, 1984:116)

Os produtos de natureza motora são os únicos diretamente observáveis. São
ações concretas perante o mundo, elas são em si algo que pode ser aprendido,
mas também estão relacionados com os conceitos da aprendizagem cognitiva
assim como com as atitudes da aprendizagem apreciativa.
A prática constante de ações gera hábitos. E o hábito é o principal produto
motor da educação. Como exemplos o autor cita hábitos higiênicos, esportivos,
sociais, morais e profissionais.
A relação entre os três produtos exigiria um aprofundamento, que será que
somente apontado pois o tema ultrapassa nossa intenção. Encontramos uma
visão sobre essa relação em “A fixação das crenças”, artigo de Peirce (1972)
no qual ele afirma que a crença permite a formação de hábitos, ao passo que a
dúvida nos paralisa e incomoda, levando à busca de algo para eliminá-la, que
em sua forma mais desejável é uma investigação. Assim teríamos a investigação permitindo a existência de produtos cognitivos, relacionada à ausência de
uma crença, que é principalmente algo atitudinal e apreciativo, e que por sua
vez permite a geração de hábitos.
A proposta dos diferentes produtos da educação quando aplicada à arte não
pode ignorar que “O universo da arte caracteriza um tipo particular de conhecimento que o ser humano produz a partir das perguntas fundamentais que
desde sempre se fez com relação ao seu lugar no mundo” (Brasil, Secretaria de
Educação Fundamental, 1997:26).
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Citar as partes da planta, ler uma pauta de música, comparar características
de acidentes geográficos, explicar o que é interessante utilizar num debate noções
anteriores aprendidas, fazer uma apreciação de texto lido – são exemplos de produtos
cognitivos.

188
Pfutzenreuter, Edson do Prado & Lowchinovscy, Thalis (2016) "A performance das crianças: um experimento
de performance com crianças do ensino fundamental.”

Figura 4 ∙ Bolsita e aluna da escola EMEF Dulce Bento Nascimento
realizando a atividade final da oficina, baseada nos “Polka Dot
Rooms”, de Yayoi Kusama.
Figura 5 ∙ Bolsista e aluna da escola EMEF Dulce Bento
Nascimento realizando a atividade final da oficina, baseada nos
“Polka Dot Rooms”, de Yayoi Kusama.

Resultados da oficina
Não podemos esperar que as atividades ocorram de maneira uniforme nas
diferentes turmas; assim, as crianças do 3° ano, incrivelmente, se saíram
muito melhor que as do 4° ano no exercício que se baseava na performance “A
Artista Está Presente”. Foram muito mais tolerantes e levaram muito mais a
sério, se empenharam mais em manter-se concentradas na atividade do que
os alunos do 4° ano.
Foi pedido que as crianças fizessem alguns depoimentos sobre experiência,
que foram registrados em vídeo, não somente com intenção de avaliar a atividade, mas também para que a própria criança conseguisse elaborar seus pensamentos a respeito da atividade.
Encontramos respostas que indicam que alguns objetivos foram obtidos, tais como: “Parecia que conforme fiquei em silêncio consegui ouvir meu
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O planejamento da atividade foi pensado em termos dos produtos que se
esperava gerar, mas com a consciência de que muitos destes elementos só se
definem no decorrer do processo.
Os produtos cognitivos foram pensados através da questão: O que pretende
que se aprenda? A resposta a esta questão aponta o objetivo de mostrar às crianças que a arte pode ser realizada de diferentes maneiras, inclusive utilizando
nossos corpos e nossa imagem. Assim, os alunos passam a conhecer a existência de uma modalidade de expressão. Dentro desta modalidade é importante
saber da existência dos trabalhos de Marina Abramović e Yayoi Kusama.
Para delimitar os produtos afetivos perguntou-se: que tipo de relação de
valores e afetos se espera gerar? – A valorização do tempo, dos limites do
corpo, da resistência, da paciência, do resultado final perante o esforço para
se realizar o trabalho.
Em termos afetivos esperou-se uma atitude de valorização somente desse
tipo de trabalho, mas também das referidas artistas. Outra intenção estava relacionada à consciência corporal e mental, estímulo da paciência e consciência
do ambiente em que se encontravam.
Para identificar os produtos operacionais desejados foi feita a pergunta:
Que tipo de atitude se espera gerar? – Espera-se gerar uma mudança na
maneira de enxergar e perceber as coisas, por parte das crianças. A pausa
na correria do cotidiano, o exercício de olhar nos olhos de outra pessoa (sem
demais interações utilizando, por exemplo, fala e tato), a produção prolongada de cenários e vestimentas que viriam a se transformar em elementos do
trabalho artístico final.
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pensamento mais alto” e “Consegui ver que a minha dupla estava com sono
e triste”. Respostas como essa se mostraram extremamente satisfatórias, visto
que as crianças cumpriram com o objetivo de interagir com o ambiente e com
os colegas de maneira não usual, e exercitar a consciência corporal e mental.
O programa de iniciação à docência tem como foco a formação de professores, embora seja importante verificar os resultados da atividade para os alunos
do Ensino Fundamental; também é de suma importância destacar o que esta
atividade resultou em termos de aprendizagem para o bolsista do programa que
planejou, desenvolveu e avaliou a atividade.
Ele contou a ajuda de Isabela Aline de Farias, uma colega de curso e também
bolsista do programa, na execução das atividades. Ela foi uma das duplas dos
alunos devido ao número ímpar de crianças para realizar a atividade baseada
na obra de Abramović, tendo sido também modelo para as fotografias baseadas
na obra de Yayoi Kusama.
As crianças nos conquistaram ao longo dos meses que trabalhamos com
elas e nesse trabalho se mostraram muito prestativas e interessadas em
gerar um bom resultado. A imaginação e criatividade delas foi muito estimulada, sendo que os resultados não teriam sido esses se não fossem pelas
intervenções e ideias sugeridas por elas quando a oficina ainda estava em
sua fase de preparação.
Conclusão
Ao fim dessa experiência todos desenvolveram algum tipo de aprendizagem. O
futuro professor envolvido com a seriedade de quem dá a condução didático-pedagógica somada à liberdade de ainda estar em formação, resgatou sua
vivência cultural e seus interesses artísticos, propondo uma atividade que, sob
muitos aspectos, foi inovadora.
Embora a atividade não tenha demandado muitos recursos, exigiu um bom
planejamento. Planejar aulas é uma das competências mais importantes para
um professor e talvez a mais difícil de atingir pois ela depende de um aspecto
prático: o de executar o planejamento em sala de aula, espaço onde todas propostas são colocadas em cheque.
A condução das atividades em sala de aula força o professor em formação
a desenvolver uma competência específica para esta atividade, que envolve
não só a preocupação com a condução da atividade, mas também uma atenção
ampla para os acontecimentos que ali ocorrem.
A atividade permitiu aos alunos do Ensino Fundamental a apreciação da
arte performática, assim como o conhecimento do contexto desta manifestação

Referências
Barbosa, Ana Mae & Cunha, Fernanda
Pereira da. (orgs). (2010). A Abordagem
Triangular no Ensino das Artes e Culturas
Visuais. São Paulo: Cortez.
Brasil, Fundação CAPES (2009) PIBID.
Disponível em URL: http://capes.gov.br
/educacao-basica/capespibid/pibid
Brasil, Secretaria de Educação Fundamental
(1997). Parâmetros curriculares nacionais:
arte: ensino de primeira à quarta série.

Brasília: MEC/SEF.
Falcão, G. M. (1984). Psicologia
da aprendizagem. São Paulo: Ática.
Green, G. L. (1999). “The Return of the Body:
Performance Art and Art Education.”
Art Education, 52(1), 6-12. Disponível em
URL: http://doi.org/10.2307/3193779
Peirce, C. S. (1972). “A fixação das crenças.”
In Semiótica e filosofia, p. 70–91. São
Paulo: Cultrix.

191
Pfutzenreuter, Edson do Prado & Lowchinovscy, Thalis (2016) "A performance das crianças: um experimento de performance
com crianças do ensino fundamental.” Revista Matéria-Prima. ISSN 2182-9756 e-ISSN 2182-9829. Vol. 4 (1): 179-189.

artística e, por fim, a produção de trabalhos artísticos dentro dessa linha,
fazendo o trajeto proposto pela abordagem triangular.
Do ponto de vista do programa de iniciação à docência, houve a oportunidade de propor e de desenvolver uma atividade completa, que envolveu também a produção de um relatório sobre atividade, o qual além de permitir a produção de um repertório de propostas educacionais, incentivou a reflexão sobre
a prática docente, permitindo inclusive a redação desse artigo.
O PIBID, como um programa de formação de professores inovador ao buscar relacionar todos esses aspectos da prática educativa, não poderia ignorar
os produtos afetivos, dos quais temos um bom exemplo no relatório de Thalis:
“Eu, como bolsista e realizador da oficina, posso garantir que foi uma das experiências mais incríveis, gratificantes e de maior retorno que já testemunhei em
toda a minha vida.”
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Resumo: Um projeto que potencia uma nova

Abstract: A project which promotes a new way of

forma de encarar o desenho, usando a expressão do corpo e do movimento para o criar
e aplicando ideias que cruzam percursos de
artistas das artes plásticas, performativas e
da dança, numa proposta em que sensibilidade, criatividade e capacidade inventiva se
conectam e ativam mutuamente. Desenhos
de corpo inteiro, numa exploração desbloqueadora e potenciadora do ato de desenhar.
Palavras-chave: desenho / gesto / movimento / potenciar / criar.

looking at the act of drawing, using the expression
of the body and its movement to draw applying
ideas that cross choices of artists from the visual
arts , performance and dance, in a proposal in
which sensitivity , creativity and inventiveness
connect and activate each other. Drawing with
the all body in a unblocking and potentiating
exploration of the act of drawing.
Keywords: drawing / gesture / movement /
potentiating / create.

O corpo como ferramenta viva que se mexe, anda, corre e dança ao mesmo
tempo que desenha ajudado por instrumentos pensados para descobrir e potenciar o desenho a cada gesto e a cada movimento.
Como desenhamos? Com que partes do corpo desenhamos? Se todo o corpo
mexe, todo o corpo desenha?
A compreensão de que o corpo vê, sente, observa e interpreta leva à conclusão de que todo o corpo desenha, ou pode desenhar. Do cruzamento desta ideia
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de que somos seres de corpo inteiro e de que o nosso movimento pode gerar
desenho, na sua forma mais instantânea e sensorial, nasce este projeto que
cruza a potenciação do ser como um todo ativo, desbloqueando a parte motora
e desconstruindo a normatividade, remetendo para a experimentação livre do
movimento cinestésico do desenhar, próprio em nós quando crianças pequenas e que vai sendo condicionado com o tempo e com a escola, com as posturas
mais rígidas e direcionadas que temos de adotar para trabalhar numa secretária, com as folhas de papel no plano horizontal e com recurso ao movimento do
desenhar ligado apenas à articulação do pulso e a pequenos movimentos dos
dedos, movimentos entrecortados e bloqueadores da própria atitude e gestualidade de que o desenho precisa de ter.
O desafio lançado aos alunos, duas turmas do 5ºano do 2ºciclo do ensino
básico foi o de criarem instrumentos para desenhar que se incorporem numa
parte do corpo à escolha e com a qual gostassem de desenhar – de que forma o
simples movimentar pode originar um desenho?
Um desenho que nasce de uma exploração ligada à satisfação, ao contentamento – experimento porque gosto de o fazer, desenho porque gosto de o fazer.
Vamos explorar como o corpo desenha e como podemos ser levados por ele
a desenhar. Vamos descobrir como dançar, andar de skate ou simplesmente
andar e mexer o nosso corpo, podem ser processos de experimentação do desenho. Nesta abordagem explora-se o corpo, a sua interação com o espaço e a sua
capacidade desenhadora.
À ideia do movimento que gera desenho acrescentaram-se a visualização de
obras de alguns artistas que exploraram já, de alguma forma, esta ideia nos seus
trabalhos criando uma base de trabalho mais sólida e sustentada para o nosso
projeto numa metodologia assente na proposta triangular de Ana Mae Barbosa
(1996), em que produção, apreciação e contextualização são agentes determinantes (Almeida & Carvalho, 2007).
Foram apresentados Sónia Delaunay (Figura 1), com os seus círculos órficos
feitos à medido do gesto e amplitude do seu braço – pintura à escala do gesto e
movimentos circulares – cruzamento com a ideia de Merce Cunningham de que
todo o nosso corpo se mexe em formas circulares, Artur Cruzeiro Seixas (Figura
2) com a peça Mão com aparos nas pontas dos dedos numa hipótese de gesto
que desenha e Rebeca Horn (Figura 3) com a sua máscara com lápis que riscam
e desenham ao sabor do movimentar da cabeça. Os alunos tiveram a oportunidade de ir ver a experiência teatral a “Viagem de Sónia Delaunay” (Figura 4),
cheia de estímulos visuais relacionados com este tema – há uma altura em que
no chão se projeta uma das peças da artista e a atriz dança em cima dos círculos
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Figura 1 ∙ Portugal, Sónia Delaunay, 1937, Reconstrução em
vinil da pintura mural realizada para a decoração do Pavilhão
dos Caminhos de Ferro da Exposição Internacional das Artes e
das Técnicas, Paris, feito em 2015 a partir do estudo original do
Museum of Artistic Process and Public Art, Lund, Suécia Fonte:
Museum of Artistic Process and Public Art, Lund, Suécia © Pracusa
2015091
Figura 2 ∙ Mão, Artur Cruzeiro Seixas, 1960, Escultura sobre
cabedal, vidro e aparo, Fundação Calouste Gulbenkian Fonte:
Fundação Calouste Gulbenkian
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como se os seu pés desenhassem o que vemos. Fizeram igualmente pesquisas
sobre a obra do casal Delaunay. Foram mostradas obras em projeção dos outros
dois artistas de referência para relacionar objetos que desenham com o corpo
que se movimenta encarando a obra de arte como estrutura e fio condutor do
processo de criação.
Avançámos depois em explorações de corpo inteiro. Os alunos foram convidados a explorar o movimento do seu corpo comprovando que todas as nossas articulações, e não só, podem produzir automaticamente desenho – explorámos metodologias da dança herdadas de Cunningham e Laban. O primeiro,
bailarino pós-moderno que desenvolveu a técnica de improvisação com o propósito de dissociar as várias partes do corpo, potenciado o movimento único e
autónomo de cada uma, em que a exploração por círculos emerge como técnica
de criação de movimento diferenciado, pioneiro do acaso defende que a dança
pode cingir-se a qualquer parte do corpo e não necessita de um corpo de bailarino, qualquer corpo detém em si a capacidade de movimento e logo o potencial
da dança (Vieira, 2011). Assim explorámos movimentos separados por articulações e comprovámos que o corpo humano se mexe essencialmente por círculos
e que cada parte articulada pode potencialmente desenhar.
O segundo, bailarino, coreógrafo e pedagogo, Rudolf Laban (1971) defende
que o corpo em si já é expressão (Quites, 2016), traz para a dança contemporânea a expressão característica de cada corpo e o uso dos gestos do quotidiano, e do movimento repetitivo das fábricas e dos trabalhos manuais para o
universo da dança e desenvolve a questão da memória corporal com os seus
estudos sobre o movimento humano. Segundo a metodologia Laban tudo é
dançável, tudo inclui um clip para prender papeis ou uma obra de arte, e todo
o movimento é aplicável em dança, este pressuposto tem influenciado grandes
coreógrafos e bailarinos modernos, pós-modernos e contemporâneos e serviu de mote para validar os movimentos de cada aluno, com as características
específicas do corpo de cada um, e levá-los a experimentar dançar as obras dos
Delaunay, os seus círculos órficos (Vasconcelos, 2016).
Com estas novas noções sobre o corpo, o movimento e a abrangência
do desenho foi-lhes solicitado que criassem instrumentos que possam ajudar o nosso corpo a desenhar, neste desenho instantâneo, fluido e orgânico
que normalmente deixamos de fora do ensino do desenho, mas que pode ser
um forte potenciador do mesmo, permitindo desenvolver a autoconfiança, o
gosto pelo desenho e a sua valorização enquanto área da maior importância,
quer na sua autonomia, quer como ferramenta imprescindível nas várias vertentes da formação artística.
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Figura 3 ∙ Máscara de lápis, Rebecca Horn, 1972.
Fonte: Horn (2010).
Figura 4 ∙ A viagem de Sónia Delaunay, Teatro para Jovens
a partir dos 10 anos, Fundação Calouste Gulbenkian, 2016.
Fonte: Pedro Duarte Gonçalves.
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Nesta altura foram então visualizadas as obras Mão, Artur Cruzeiro Seixas
(Figura 2), e Máscara de lápis, Rebecca Horn (Figura 3), como exemplos do
campo das artes plásticas/visuais de uma resolução possível do exercício. De
como instrumentos que prolongam o nosso corpo e o nosso movimento podem
registar, em desenho esse movimento, essa gestualidade e expressão.
Nestas idades o desenho começa a intimidar, os alunos sentem-se envergonhados dos seus desenhos, que apresentam uma linguagem ainda infantil,
ou seja, pouco naturalistas, e tendem a reprimi-los e a reprimir também a sua
espontaneidade de desenhar e de se expressarem, esta é por isso o início de uma
das fases mais críticas a nível do desenvolvimento da expressão do desenho e
da criatividade, em que a frase “eu não sei desenhar” está sempre na ponta da
língua, pronta a servir de escudo defensivo.
Este projeto convoca imaginação, exploração, experimentação, espontaneidade, satisfação e criatividade abordando um lado do desenho que permite
desenvolver ferramentas e competências desbloqueadoras do indivíduo como
um todo e desenvolver a sua ligação pessoal ao desenho. Pretende-se ajudar
a encarar o desenho como algo que pode estar presente em cada movimento
nosso, como uma ligação direta sempre pronta a acionar-se e que nos potencia
enquanto seres humanos numa abordagem que procura ir ao encontro de cada
um com as suas ideias, especificidades e características promovendo uma ligação do desenho ao gesto e a consequente impressão de atitudes corporais no
próprio desenho – expressividade, promove que os desenhos que assim surgem
se apresentem livres de preconceitos e estereótipos permitindo um sentimento
de realização e de ligação efetiva ao ato/gesto de desenhar.
Esta será uma conquista a adquirir dotando os alunos de novos comportamentos corporais e novas posturas no domínio do desenho que nascem desta
expressão, experimentação e gestualidade, bem como a potenciação do uso do
pensamento criativo em que as ideias se vão cruzando e interligando na criação
de um experimentação total que envolve o corpo, o movimento, o desenho e a
criação de instrumentos que fazem o desenho do gesto acontecer.
O projeto está agora na sua fase de conclusão e têm surgido instrumentos
de desenhar fantásticos que os levam a viajar, em desenhos que se iniciam no
interior das suas cabeças, num processo que nasce do imaginar e projetar um
desenho que já se imaginou no movimento do corpo e em que essa memória
corporal, do gesto e do movimento, agora se materializa nos instrumentos que
podem desenhar e levar esse desenho à sua concretização real e física.
Tem-se assistido a uma clara quebra da rigidez corporal e uma disponibilidade, tanto corporal como mental, maior, uma conquista de liberdade,
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Figura 5 ∙ Trabalhos de alunos. Fonte: própria
Figura 6 ∙ Trabalhos de alunos. Fonte: própria
Figura 7 ∙ Trabalhos de alunos. Fonte: própria
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Figura 8 ∙ Trabalhos de alunos. Fonte: própria
Figura 9 ∙ Trabalhos de alunos. Fonte: própria
Figura 10 ∙ Trabalhos de alunos. Fonte: própria
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autonomia e intenção no gesto e uma presença da criatividade nas suas pesquisas, questões e experimentações. Estão mais disponíveis e mais curiosos numa
conquista de si próprios, autónoma e progressiva.
Ao desenvolvermos este projeto criámos relações que cruzam várias linguagens da arte: dança, pintura, escultura, performance, desenho e mesmo
o design, promovendo o uso e consolidação do pensamento criativo e metodologia projetual.
Do gesto ao desenho potencia uma nova forma de encarar o desenho
usando todo o potencial do corpo e do movimento para o gerar, com ideias que
cruzam percursos de artistas do campo das artes plásticas, performativas e da
dança num projeto em que sensibilidade, criatividade e capacidade inventiva
se conectam e se ativam mutuamente. A consciência de que todo o nosso corpo
se movimenta e que todo o corpo pode desenhar, um desenho instantâneo e
sensorial que potencia o corpo como ferramenta viva e ativa que se expande e
invade o espaço com gestos, traços, cores, formas que nascem dos movimentos
do quotidiano, do corpo de cada um, do movimentar, rodopiar e dançar. Mãos,
pés, cabeças, cotovelos, joelhos e costas surgem prontas para serem equipadas
com instrumentos que desenham e nos levam a desenhar. O desenho como
exploração do espaço, do corpo e do mundo.
Desenhar é tão simples como respirar, é algo que nos é próprio e natural.
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Ética da publicação e declaração de boas práticas
(baseado nas recomendações Elsevier, SciELO e COPE — Committee on Publication Ethics)

A revista Matéria-Prima está empenhada em assegurar ética na publicação e qualidade nos
artigos. Os Autores, Editores, Pares Académicos e a Editora têm o dever de cumprir as normas
de comportamento ético.

Autores
Ao submeter um manuscrito o(s) autor(es) assegura(m) que o manuscrito é o seu trabalho
original. Os autores não deverão submeter artigos para publicação em mais do que um periódico. Os autores não deverão submeter artigos descrevendo a mesma investigação para
mais que uma revista. Os autores deverão citar publicações que foram influentes na natureza
do trabalho apresentado. O plagiarismo em todas as suas formas constitui uma prática inaceitável e não ética. O autor responsável pela correspondência deve assegurar que existe
consenso total de todos os co-autores da submissão de manuscrito para publicação. Quando
um autor descobre um erro significativo ou uma imprecisão no seu trabalho publicado, é
obrigação do autor notificar prontamente a revista e colaborar com o editor para corrigir ou
retractar a publicação.

Editores
Os Editores deverão avaliar os manuscritos pelo seu mérito sem atender preconceitos
raciais, de género, de orientação sexual, de crença religiosa, de origem étnica, de cidadania,
ou de filosofia política dos autores. O editor é responsável pela decisão final de publicação
dos manuscritos submetidos à revista.
O editor poderá conferir junto de outros editores ou pares académicos na tomada de
decisão. O editor ou outros membros da revista não poderão revelar qualquer informação
sobre um manuscrito a mais ninguém para além do autor, par académico, ou outros membros
editoriais. Um editor não pode usar informação não publicada na sua própria pesquisa sem
o consentimento expresso do autor. Os editores devem tomar medidas razoáveis quando são
apresentadas queixas respeitantes a um manuscrito ou artigo publicado.
A opinião do autor é da sua responsabilidade.
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Pares académicos
A revisão por pares académicos auxilia de modo determinante a decisão editorial e as
comunicações com o autor durante o processo editorial no sentido da melhoria do artigo.
Todos os manuscritos recebidos são tratados confidencialmente. Informação privilegiada ou
ideias obtidas através da revisão de pares não devem ser usadas para benefício pessoal e
ser mantidas confidenciais. Os materiais não publicados presentes num manuscrito submetido
não podem ser usados pelo par revisor sem o consentimento expresso do autor. Não é admissível a crítica personalizada ao autor. As revisões devem ser conduzidas objetivamente,
e as observações apresentadas com clareza e com argumentação de apoio. Quando um
par académico se sente sem qualificações para rever a pesquisa apresentada, ou sabe que
não consegue fazê-lo com prontidão, deve pedir escusa ao editor. Os pares académicos não
deverão avaliar manuscritos nos quais possuam conflito de interesse em resultado de relações
de competição, colaboração, ou outras relações ou ligações com qualquer dos autores, ou empresas ou instituições relacionadas com o artigo. As identidades dos revisores são protegidas
pelo procedimento de arbitragem duplamente cego.
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Instructions to authors

Revisão por pares duplamente cega
Os procedimentos de seleção e revisão dos artigos decorrem segundo o modelo de arbitragem duplamente cega por pares académicos (double blind peer review), onde se observa,
adicionalmente, uma salvaguarda geográfica: os artigos são avaliados somente por pares
externos à sua afiliação. Cada artigo é apreciado por pelo menos dois pares académicos.
Âmbito dos originais
Tema geral: ensino das artes no ensino básico e secundário, perspetivas e exemplos do
terreno. A revista Matéria-Prima recebe submissões de artigos originais segundo o tema de
orientação geral da revista. A revista procura colaborações entre professores e investigadores
em ensino das artes visuais, com focagem no ensino das artes visuais ao nível pré-universitário.
A revista lança o desafio de partilhar perspetivas inovadoras de desenvolvimento curricular
com focagem nos seus resultados concretos. A Revista Matéria-Prima pretende criar um espaço internacional de partilha e de experiência no terreno, com apresentação de resultados
desenvolvidos em unidades de trabalho específicas, bem como pesquisas sobre o sucesso,
avaliação, e adequação de práticas e da gestão curricular. Trata-se de cruzar olhares entre os
profissionais experimentados e os investigadores em práticas pedagógicas, desenvolvimento
curricular e experiências educativas.As contribuições para a Revista Matéria-Prima assumem a
forma de artigos segundo os seguintes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Todos os artigos são originais.
Os artigos seguem a orientação temática da Revista.
Os artigos observam o manual de estilo da Revista e não excedem a extensão máxima
ou mínima estipulada.
Os autores dos artigos contribuem parcialmente nas despesas de publicação da Revista.
Os artigos são submetidos, na fase de sinopse e na fase completa, a um processo de
revisão e arbitragem científica pelos pares académicos da Revista, cabendo ao Editor a
decisão final de aprovação para publicação.
A responsabilidade sobre a reprodução nas figuras pertence aos autores de cada artigo.

Arbitragem
Os originais serão submetidos a um processo editorial que se desenrola em duas fases, a
fase de resumo provisório e a fase de artigo completo. Na primeira fase, fase de resumos, os
resumos submetidos são objeto de uma avaliação preliminar por parte do Diretor e/ou Editor,
que avalia a sua conformidade formal e temática. Uma vez verificados os requisitos formais
e temáticos indicados acima, será enviado a dois, ou mais, pares académicos que integram
o Conselho Editorial internacional, e que determinam de forma anónima: a) aprovado b) não

Forma e preparação de manuscritos
Os manuscritos são enviados à Revista Matéria-Prima segundo duas fases de aprovação,
fase de resumo provisório e fase de texto completo.
Primeira fase: envio de resumos provisórios
Para submeter um resumo preliminar do seu artigo à Matéria-Prima envie um e-mail para
congressomateriaprima@fba.ul.pt, com dois anexos distintos em formato Word for Windows,
e assinalando o número da revista em que pretende publicar. Um dos anexos contém o texto referente ao artigo anónimo, com título. O outro dos anexos contém os dados pessoais
e o título do artigo a que corresponde. Estes procedimentos em arquivos diferentes visam
viabilizar a revisão científica cega (blind peer review). Ambos os anexos têm o mesmo
nome (uma palavra qualquer do título do artigo) com uma declinação em “_a” e em “_b”.
Por exemplo:
· o arquivo “palavra_preliminar_a.docx” contém o título do artigo e os dados do autor.
· o arquivo “palavra_preliminar_b.docx” contém título do artigo e um resumo.
· o resumo não deverá conter qualquer menção ao autor, direta ou deduzível (eliminá-la também das propriedades do ficheiro). Não pode haver auto-citação na fase de
submissão.

Segunda fase: envio de artigos completos, após aprovação do resumo provisório
Após a superação da fase de resumos provisórios o artigo completo é enviado em tempo, na
forma de arquivo, contendo todo o artigo (com o seu título), mas sem qualquer menção ao autor,
direta ou deduzível (eliminá-la também das propriedades do ficheiro). Também não pode haver
auto-citação na segunda fase de submissão. O arquivo deve ter o mesmo nome do anteriormente enviado, acrescentando a expressão “completo” (exemplo: “palavra_completo_b.docx”).
As figuras que o artigo inclui são também enviadas em separado, em arquivos “jpg” nomeados por exemplo “palavra_completo_fig_01.jpg,” “palavra_completo_fig_02.jpg,” etc. A resolução destes arquivos deverá ser compatível com a impressão, ou seja, deverá ter no mínimo
800 pixel do lado menor (sendo 800 um valor mínimo: é preferível maior).
Artigos Originais
Os artigos propostos deverão ser originais, comprometendo-se os autores a não os candidatarem em simultâneo a outra publicação, nem os republicarem sem autorização desta
revista. Os artigos completos são acompanhados de declaração de originalidade e não publicação em outro local.
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aprovado. Na segunda fase, uma vez obtida a aprovação preliminar, o autor do artigo submete, em tempo, a versão completa do artigo, observando o manual de estilo (“meta-artigo”).
Esta versão do original será enviada a dois ou mais pares académicos, que integram o conselho editorial internacional, e que determinam de forma anónima: a) aprovado b) aprovado
mediante alterações c) não aprovado. Os procedimentos de seleção e revisão decorrem assim
segundo o modelo de arbitragem duplamente cega por pares académicos (double blind peer
review), onde se observa, adicionalmente, em ambas as fases descritas, uma salvaguarda
geográfica: os autores serão avaliados somente por pares alheios à sua afiliação.Antes da
publicação os autores cumpriram com a declaração de originalidade e cedência de direitos,
bem como comparticiparam nos custos de publicação.
Os artigos são sempre revistos pelo Editor, no sentido de homogeneizar a sua expressão e
cumprir os requisitos de estilo.
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Extensão da sinopse e do artigo final
A sinopse provisória (primeira fase de submissão) pode ter um máximo de 2.000 caracteres ou 300 palavras, sem apresentar nome do autor. Deverá incluir título, e caso se refira a
uma intervenção prática, uma ou duas figuras, devidamente legendadas. O artigo completo
(segunda fase de submissão) pode ter um máximo 12.000 caracteres (incluindo espaços) no
corpo do texto excluindo resumos, legendas e referências bibliográficas. Poderá incluir as
Figuras ou Quadros que forem julgados oportunos (máximo de dez) devidamente legendados.
Normas de formatação do artigo original
Os textos devem ser formatados em letra Times New Roman a espaço e meio, tamanho
12 (com exceção dos Resumos, Palavras chave, legendas de Figuras, blocos de texto citados
e Bibliografia, que serão a compostos a um espaço e tamanho 11). Devem ser enviados por
e-mail (congressomateriaprima@fba.ul.pt) com o ficheiro de texto em Word (*.doc ou *.docx).
Não pode apresentar notas de rodapé ou finais.
Manual de estilo
O “Título” deve ser descritivo e com um máximo de 150 caracteres (incluindo espaços), e
traduzido também para inglês. Segue-se-lhe a menção “artigo submetido a dia-mês-ano” (data
de submissão do artigo completo). Segue-se-lhe o “Resumo” com um máximo de 650 caracteres, a que se seguem três a cinco “palavras chave.” Segue-se-lhe a tradução do resumo e das
palavras chave para inglês (“Abstract” e “Keywords”). Segue-se-lhe o corpo do artigo, que é
composto por uma parte de “Introdução” (com este ou outro título), por uma parte de desenvolvimento (composta por uma ou mais divisões com títulos numerados e começando em “1” e com
eventuais subsecções até ao segundo nível, como por exemplo “1.1” etc.). O artigo encerra
com a “Conclusão”, que a exemplo da “Introdução” não é uma secção numerada. No final
apresenta-se o capítulo “Referências” que apenas inclui as referências bibliográficas citadas ao
longo do texto (e apenas essas). Citações: as transcrições menores que duas linhas abrem e encerram com aspas verticais. As transcrições mais extensas são destacadas num bloco (tamanho
11 e entrelinha 1) e em itálico, sem aspas. Referências: as referências bibliográficas das obras
citadas devem obedecer às seguintes orientações:

· Livro: Apelido, Nome Próprio (ano) Título do Livro: Subtítulo. Local de edição: Editora.
ISBN.
· Artigo em publicação periódica: Apelido, Nome Próprio (ano), “Título do artigo”, Nome
da Revista. ISSN. Volume (número), páginas.
· Textos em coletâneas: Apelido, Nome Próprio (ano), “Título do texto: subtítulo.” In Nome
Próprio e Apelido (org.), Título da Coletânea: Subtítulo. Local de edição: Editora,
páginas. ISBN.

Os vocábulos noutras línguas são formatados em itálico. Não são utilizados negritos,
exceto nos títulos. Os elementos extra textuais nos artigos são apenas “Quadros” ou “Figuras” e são inseridos no texto submetido com as legendas respetivas. Os Quadros ou Figuras devem ser referidos no correr do texto (ex. “Figura 1”), e identificados com numeração
árabe contínua para cada um destes tipos de elementos. As “Figuras” apresentam legenda
numerada, por baixo, com identificação de autor, título, data, local, dimensões e menção
da sua origem (Fonte própria, ou referida). Os Quadros são legendados por cima, com descrição simples do que apresentam e menção da sua origem (Fonte própria, ou referida).
Cada artigo não deve ultrapassar o total de 3 Quadros e 10 Figuras.

Declaração de originalidade
A Revista Matéria-Prima requere aos autores que a cedência dos seus direitos de autor
para que os seus artigos sejam reproduzidos, publicados, editados, comunicados e transmitidos
publicamente em qualquer forma ou meio, assim como a sua distribuição no número de exemplares que se definirem e a sua comunicação pública, em cada uma das suas modalidades,
incluindo a sua disponibilização por meio eletrónico, ótico, ou qualquer outra tecnologia, para
fins exclusivamente científicos e culturais e sem fins lucrativos. A publicação do artigo é feita mediante aceitação da cedência de direitos e respetiva declaração de originalidade (ver abaixo).
Modelo de declaração de originalidade e cedência de direitos do trabalho escrito
Declaro que o trabalho intitulado:
que apresento à revista Matéria-Prima, não foi publicado previamente em nenhuma das suas
versões, e comprometo-me a não submetê-lo a outra publicação enquanto está a ser apreciado
pela Matéria-Prima, nem posteriormente no caso da sua aceitação. Declaro que o artigo é
original e que os seus conteúdos são o resultado da minha contribuição intelectual. Todas as
referências a materiais ou dados já publicados estão devidamente identificados e incluídos nas
referências bibliográficas e nas citações e, nos casos que os requeiram, conto com as devidas
autorizações de quem possui os direitos patrimoniais. Declaro que os materiais estão livres de
direitos de autor e faço-me responsável por qualquer litígio ou reclamação sobre direitos de
propriedade intelectual.
No caso de o artigo ser aprovado para publicação, autorizo de maneira ilimitada e no
tempo para que a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa inclua o referido artigo
na revista Matéria-Prima e o edite, distribua, exiba e o comunique no país e no estrangeiro, por
meios impressos, eletrónicos, CD, internet, ou em repositórios digitais de artigos.
Nome
Assinatura

207
Matéria-Prima, Práticas Artísticas no Ensino Básico e Secundário — Instruções aos autores

Procedimentos para publicação após aprovação
Custos de publicação: A publicação por artigo na Matéria-Prima pressupõe, após aprovação, uma comparticipação de cada autor nos custos associados. A cada autor são enviados
dois exemplares da revista.
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Artigo completo submetido a [dia] de [mês] de [ano]

Resumo:
O resumo apresenta um sumário conciso do tema, do contexto, do objetivo,
da abordagem (metodologia), dos resultados, e das conclusões, não excedendo 6 linhas: assim o objetivo deste artigo é auxiliar os criadores e autores de
submissões no contexto da comunicação académica. Para isso apresenta-se
uma sequência sistemática de sugestões de composição textual. Como resultado exemplifica-se este artigo auto-explicativo. Conclui-se refletindo sobre
as vantagens da comunicação entre artistas em plataformas de disseminação.
Palavras-chave: meta-artigo, conferência, normas de citação.
Abstract:
The abstract presents a concise summary of the topic, the context, the objective, the approach (methodology), results, and conclusions, not exceeding
6 lines: so the goal of this article is to assist the creators and authors of
submissions in the context of scholarly communication. It presents a systematic sequence of suggestions of textual composition. As a result this article
exemplifies itself in a self-explanatory way. We conclude by reflecting on the
advantages of communication between artists on dissemination platforms.
Keywords: meta-paper, conference, referencing.

Introdução

De modo a conseguir-se reunir, no Congresso Internacional
Matéria-Prima, um conjunto consistente de comunicações com a qualidade desejada, e também para facilitar o tratamento na preparação
das edições, solicita-se aos autores que seja seguida a formatação do
artigo tal como este documento foi composto. O modo mais fácil de
o fazer é aproveitar este mesmo ficheiro e substituir o seu conteúdo.
Nesta secção de introdução apresenta-se o tema e o propósito
do artigo em termos claros e sucintos. No que respeita ao tema, ele
compreenderá, segundo a proposta da revista, a visita à(s) obra(s) de
um criador — e é este o local para uma apresentação muito breve dos
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dados pessoais desse criador, tais como datas e locais (nascimento,
graduação) e um ou dois pontos relevantes da atividade profissional.
Não se trata de uma biografia, apenas uma curta apresentação de
enquadramento redigida com muita brevidade.
Nesta secção pode também enunciar-se a estrutura ou a metodologia de abordagem que se vai seguir no desenvolvimento.

[este é o título do primeiro capítulo do corpo do artigo; caso existam subcapítulos deverão ser numerados, por exemplo 1.1 ou 1.1.1 sem ponto no final da sua sequência]

Utiliza-se a fonte “Times New Roman” do Word para Windows (apenas “Times” se estiver a converter do Mac, não usar a “Times New Roman” do Mac). O espaçamento normal é de 1,5 exceto
na zona dos resumos, ao início, blocos citados e na zona das referências bibliográficas, onde passa a um espaço. Todos os parágrafos
têm espaçamento zero, antes e depois. Não se usa auto-texto exceto
na numeração das páginas (à direita em baixo). As aspas, do tipo
vertical, terminam após os sinais de pontuação, como por exemplo
“fecho de aspas duplas.”
Para que o processo de arbitragem (peer review) seja do tipo
double-blind, eliminar deste ficheiro qualquer referência ao autor,
inclusive das propriedades do ficheiro. Não fazer auto referências
nesta fase da submissão.

2. Citações

A revista não permite o uso de notas de rodapé, ou pé de página. Observam-se como normas de citação as do sistema ‘autor, data,’
ou ‘Harvard,’ sem o uso de notas de rodapé. Recordam-se alguns
tipos de citações:
— Citação curta, incluída no correr do texto (com aspas verticais simples, se for muito curta, duplas se for maior que
três ou quatro palavras);
— Citação longa, em bloco destacado.
— Citação conceptual (não há importação de texto ipsis verbis, e pode referir-se ao texto exterior de modo localizado ou em termos gerais).
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Como exemplo da citação curta (menos de duas linhas) recorda-se que ‘quanto mais se restringe o campo, melhor se trabalha e
com maior segurança’ (Eco, 2004: 39).
Como exemplo da citação longa, em bloco destacado, apontam-se os perigos de uma abordagem menos focada, referidos a propósito da escolha de um tema de tese:
Se ele [o autor] se interessa por literatura, o seu primeiro impulso é fazer
uma tese do género A Literatura Hoje, tendo de restringir o tema, quererá
escolher A literatura italiana desde o pós‑guerra até aos anos 60. Estas
teses são perigosíssimas (Eco, 2004: 35).
[Itálico, Times 11, um espaço, alinhamento ajustado (ou ‘justificado,’ referência ‘autor, data’
no final fora da zona itálico]

Como exemplo da citação conceptual localizada exemplifica-se apontando que a escolha do assunto de um trabalho académico
tem algumas regras recomendáveis (Eco, 2004: 33).
Como exemplo de uma citação conceptual geral aponta-se a metodologia global quanto à redação de trabalhos académicos (Eco, 2004).
Os textos dos artigos não podem conter anotações em rodapé.
Sugere-se a consulta de atas dos congressos Matéria-Prima anteriores (Queiroz, 2013) ou de alguns dos artigos publicados na Revista Matéria-Prima (Zanini & Schvambach, 2014; Bahia & Trindade,
2013), para citar apenas alguns e exemplificar as referências bibliográficas respetivas, ao final deste texto.

3. Figuras ou Quadros

No texto do artigo, os extra-textos podem ser apenas de dois
tipos: Figuras ou Quadros.
Na categoria Figura inclui-se todo o tipo de imagem, desenho,
fotografia, gráfico, e é legendada por baixo. Apresenta-se uma Figura a título meramente ilustrativo quanto à apresentação, legendagem
e ancoragem. A Figura tem sempre a ‘âncora’ no correr do texto,
como se faz nesta mesma frase (Figura 1).
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O autor do artigo é o responsável pela autorização da reprodução da obra (notar que só os autores da CE que faleceram há mais
de 70 anos têm a reprodução do seu trabalho bidimensional em domínio público).
Se o autor do artigo é o autor da fotografia ou de outro qualquer gráfico assinala o facto como se exemplifica na Figura 2.

Figura 2. Uma sessão plenária do II Congresso Internacional Matéria-Prima, na
Faculdade de Belas-Artes, Universidade de Lisboa, julho de 2013. Fonte: própria.
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Figura 1. Alexandre Farto aka VIHLS, Norfolk hotel, 2013 (obra para o Fremantle
2013 Street Arts Festival), Austrália. Foto: Mel. Fonte: http://www.flickr.com/photos/merufumoto/8604668690/
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Caso o autor sinta dificuldade em manipular as imagens inseridas no texto pode optar por apresentá-las no final, após o capítulo
‘Referências,’ de modo sequente, uma por página, e com a respetiva
legenda. Todas as Figuras e Quadros têm de ser referidas no correr do
texto, com a respetiva ‘âncora.’
Na categoria ‘Quadro’ estão as tabelas que, ao invés, são legendadas por cima. Também têm sempre a sua âncora no texto, como
se faz nesta mesma frase (Quadro 1).
Quadro 1. Exemplo de um Quadro. Fonte: autor.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. Sobre as referências

O capítulo ‘Referências’ apresenta as fontes citadas no correr
do texto, e apenas essas. O capítulo ‘Referências’ é único e não é
dividido em subcapítulos.

Conclusão

A Conclusão, a exemplo da Introdução e das Referências, não
é uma secção numerada e apresenta uma síntese que resume e torna
mais claro o corpo e argumento do artigo, apresentando os pontos de
vista com concisão.
Este artigo poderá contribuir para estabelecer uma norma de
redação de comunicações aplicável às publicações Matéria-Prima
promovendo ao mesmo tempo o conhecimento e investigação no
campo alargado da educação artística: trata-se de estabelecer patamares eficazes de comunicação entre profissionais e dentro de uma
orientação descentrada e atenta a novas abordagens e desafios.
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Editing committee & academic peers
— biographic notes

ALEXSANDRO DOS SANTOS MACHADO (Brasil). Professor adjunto da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) — Petrolina, Pernambuco
— Brasil desde 2009. Antes disso, foi educador em escolas de ensino fundamental
e médio, atuando também com Formação de Educadores por 13 anos no Brasil
e em Moçambique. Alexsandro também trabalhou no Ministério da Educação do
Brasil, em Brasília-DF, na implementação de Políticas Públicas de Educação Integral.
Possui formação em Psicologia, Mestrado e Doutorado em Educação. Atualmente,
tem atuado em Ensino, Pesquisa e Extensão principalmente na interface entre
Educação e Saúde com as temáticas Pedagogia da Intuição, Educação Integral,
Formação de Educadores, Histórias de vida e Educação Popular.
ANA LUIZA RUSCHEL NUNES (Brasil). Licenciada em Artes Plásticas (UFSM,
1982). Mestre em Educação(UFSM,1990), Doutora em Educação (UNICAMP/
SP-1997). Professora Adjunta da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),
Paraná, Brasil. Curso de Licenciatura em Artes Visuais e no Programa de Pós-Graduação em Educação — Mestrado / Doutorado. Membro da ANPAP, FAEB,
e. Líder do GEPAVEC- Grupo de pesquisa CNPq.
ANA MARIA ARAÚJO PESSANHA (Portugal). Frequentou, até ao 3º ano, a
Escola Superior de Pintura no Porto, tendo terminado o Curso Superior de Pintura
na Faculdade de Belas Artes em Lisboa. Foi docente e orientadora de professores
de Educação Visual. Integrou o grupo de consultores do ME que elaboraram as
Novas Orientações Curriculares do Ensino Básico. Mestre em Ciências e Currículos
da Educação. Doutor pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade
Técnica de Lisboa. Lecionou, como professora convidada na Universidade de Évora.
É há 20 anos representante de Portugal no International Council for Children’s
Play (ICCP), tendo pertencido à comissão de organização de dois congressos
Internacionais em Portugal. Atualmente é professora de didática das expressões e
arte e educação, coordenando mestrados para futuros professores e educadores,
na Escola Superior de Educação Almeida Garrett (Grupo Lusófona). Residiu na
Alemanha onde frequentou vários cursos de modelo e de pintura na Technischen
Universität, Darmstadt e na Malschule am Woog Academy. Realizou na Sociedade
Nacional de Belas Artes (SNBA) cursos de Desenho da Figura Humana. Frequentou
cadeiras de História de Arte quer na SNBA quer no CCB organizado pelo seu
Centro Educativo. Participou em diversas exposições coletivas, nomeadamente na

ANALICE DUTRA PILLAR (Brasil). Doutora em Artes pela Universidade de São
Paulo (USP,1994), mestre em Artes pela USP (1990) e graduada em Artes Plásticas
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 1983). Realizou Estágio
de Pós-Doutorado em Artes, na Universidad Complutense de Madrid, Espanha.
É Professor Associado da Faculdade de Educação da UFRGS, onde atua como
professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, orientando Mestrado e Doutorado na área de Educação e Artes Visuais. É membro
da Comissão Coordenadora deste Programa. Coordena o Grupo de Pesquisa em
Educação e Arte (GEARTE). É sócia da International Society of Education Through Art
(INSEA) e da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP).
Integra o Conselho Editorial do International Journal of Education Through Art
(IJETA). Atua como Consultor Ad.Hoc para revistas e agências de fomento. Tem
participado de diversos Comitês Científicos. Possui várias publicações na área
do Ensino de Artes Visuais. Tem experiência em Educação e Artes, com ênfase
no Ensino de Artes Visuais, principalmente nos temas: leitura da imagem, arte,
produções audiovisuais, mídia televisiva e infância. É pesquisadora do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
ANTÓNIO PEDRO FERREIRA MARQUES (Portugal). Professor Associado c/
Agregação da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL).
Regente de várias unidades curriculares da Área Científica de Desenho, no 1º e
no 2º ciclo de estudos e no curso de doutoramento em Belas-Artes. Graduação
em Escultura, pela então Escola Superior de Belas-Artes (ESBAL), 1977. Em 1981,
inicia a carreira docente na ESBAL. Título de Professor Agregado em Desenho,
ESBAL, 1991. Título de Professor Agregado da Universidade de Lisboa, em 2006.
Atualmente é coordenador da Área de Desenho e do Mestrado em Desenho da
FBAUL. Investigação artística e científica através do Desenho e da Didática do
Desenho. Conferências, publicações e participação em várias exposições.
ANTÓNIO TRINDADE (Portugal). Nasceu em Lisboa em 1967. É Professor e Regente
de Geometria na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Licenciado
em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 1993.
Mestre em Arte, Património e Restauro pela Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, 2002. Doutor em Belas Artes, especialidade em Geometria Descritiva,
pela FBAUL, 2008. Membro da secção de Desenho do Centro de Investigação e
Estudos Belas Artes, CIEBA, da FBAUL. Membro do Conselho Científico da FBAUL,
como representante do CIEBA. Tem 9 artigos publicados e outros no prelo. Participou em 12 Exposições Individuais, representado pela GALERIA ARTE PERIFÉRICA
em Lisboa e pela GALERIA SALA MAIOR no Porto. Participou em 14 Exposições
Colectivas, onde se destacam as presenças nas feiras de Arte Contemporânea,
como a FAC-LISBOA e a ARCO-Madrid, representado em ambas pela GALERIA
ARTE PERIFÉRICA. Obras em colecções como a Telecel-Lisboa, Frubaça-Alcobaça e
Caixa Geral de Depósitos, Lisboa. É citado e referido em publicações artísticas, nas
Revistas Magazine Artes, Arte e Leilões, L+Arte, Arte y Parte, bem como em catálogos
das referidas feiras de Arte Contemporânea, com textos dos reconhecidos escritores
e críticos, Valter Hugo Mãe, Sandra Vieira JÜrgens e da curadora Filipa Oliveira.
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Escola Superior de Belas Artes e na Sociedade Nacional de Belas Artes. Realizou
individualmente exposições na Sociedade Nacional de Belas Artes e No Museu
Municipal de Coruche por ocasião da Bienal. Mais recentemente, exibiu obras
na Biblioteca Orlando Ribeiro e em Setúbal na Casa Da Avenida.
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ARTUR RAMOS (Portugal). Nasceu em Aveiro em 1966. Licenciou-se em Pintura
na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Em 2001 obteve o grau
de Mestre em Estética e filosofia da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Em 2007 doutorou-se em Desenho pela Faculdade de Belas-Artes
da mesma Universidade, onde exerce funções de docente desde 1995. Autor
dos programas de Desenho do Ensino Secundário. Tem mantido uma constante
investigação em torno das metodologias de observação, análise e estruturação
aplicadas em particular ao desenho do natural. O seu trabalho estende-se também ao domínio da investigação arqueológica na reconstituição de espaços
arquitetónicos e naturais. É atualmente coordenador da licenciatura de Desenho.
BELIDSON DIAS (Brasil). Professor do Departamento de Artes Visuais da Universidade
de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Arte na área de Educaçnao em Artes
Visuais. Pós-Doutorando, na Universidade de Barcelona, Espanha; Doutor em Estudos
Curriculares em Arte Educação, na University of British Columbia, Canadá; Mestre
em Artes Visuais, na Manchester Metropolitan University e na Chelsea College of Art
& Design, na Inglaterra. Foca suas pesquisas em torno de questões da Educação em
Cultura Visual e suas relações com currículo e metodologia, cinema, transculturalismo,
multiculturalismo, pós-colonialismo, teoria queer, sexualidade e gênero. Coordena
no Departamento de Artes Visuais da UnB o LIGO- Laboratório de Educação em
Visualidade e é líder do Grupo de Pesquisa TRANSVIAÇÕES — Educação e Visualidade (UnB/CNPq), integra o Grupo de Pesquisa Cultura Visual e Educação (UFG/
CNPq) e o Grupo de Estudos e Pesquisas em Arte/Educação e Cultura (UFSM/
CNPq). Tem participado ativamente em congressos no país e no exterior e publicado
extensivamente em livros, revistas e periódicos nacionais e internacionais. Autor
do livro O I/Mundo da Educação em Cultura Visual (2011) e organizador, junto a
Rita L Irwin, do livro Pesquisa Educacional Baseada em Arte: A/r/tografia (2013).
CATARINA SILVA MARTINS (Portugal). Doutora em Educação (2012) e Mestre em
Educação Artística (2007) pela Universidade de Lisboa. Foi Bolseira de Doutoramento da FCT entre 2007-2011 e estudou na Universidade de Wisconsin-Madison.
Actualmente coordena o Núcleo de Educação Artística do i2ADS — Instituto de
Investigação em Arte, Design e Sociedade, e é Professora Auxiliar da Faculdade
de Belas Artes da Universidade do Porto. O seu trabalho desenvolve-se como
uma História do Presente da Educação Artística, a nível nacional e internacional.
CHRISTINA RIZZI (Brasil) Graduação em Educação Artística Artes Cênicas pela
Universidade de São Paulo (1980), mestrado em Artes pela Universidade de São
Paulo (1990) e doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo (2000). Foi
educadora nos seguintes museus: Pinacoteca do Estado e Museu da Casa Brasileira.
Foi docente dos seguintes museus da USP: Museu de Arte Contemporânea, Museu
de Arqueologia e Etnologia e vice-diretora do Museu de Ciências. Atualmente é
professora doutora exercendo suas atividades no Departamento de Artes Plásticas
da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde leciona
na Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais.(Conceito CAPES
6). Orienta mestrado e doutorado. Representa as Licenciaturas da área de Artes
da ECA na Comissão Interunidades das Licenciaturas da Pró-Reitoria de Graduação da USP.Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Arte/Educação,
atuando principalmente nos seguintes temas: Ensino e Aprendizagem da Arte,
Ateliê de Arte para Crianças, Formação de Professores de Arte,História do Ensino
da Arte no Brasil, Arte/Educação Ambiental, Museologia e Curadoria Educativa.

ELISABETE OLIVEIRA (Portugal). 40 anos de docência-investigação/ação no
Ensino Secundário (Lisboa, Faro, Santarém, Queluz, Coimbra) até 1985 e depois na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de
Lisboa (FPCEUL) até 2006. Doutora pela FPCEUL. Prossegue atividades diversas
nomeadamente através do projeto Exploratório, Sistemático de Projetos Escolares
de Arte Educação inovadores, emergentes e históricos. Pintora pela antiga Escola
Superior de Belas-Artes de Lisboa (ESBAL) (19 val.) expondo desde 1964. Formação/Pós-Graduação: Liceal- Alínea h). Ciências Pedagógicas (FLUL). Estágio/
Exame de Estado, 9º Grupo, com Alfredo Betâmio de Almeida, Liceu Normal
Pedro Nunes-Lisboa, Diploma Art/Design Education, London University Institute
of Education, Bolseira Fundação Gulbenkian (1980-84). Provas Aptidão Científica e Capacidade Pedagógica-FPCEUL (Mº Bom). Conselheira Mundial InSEA /
UNESCO (1988-1997) em cinco continentes. Planeadora / Consultora curricular
nacional em Arte Educação (1970- 2001). Formadora de Professores / Investigadores: Profissionalização-em-Serviço e Licenciatura-Mestrado FPCEUL; Escola
Superior de Teatro e Cinema, Instituto Politécnico de Lisboa — Teatro e Educação
— Psicopedagogia das Expressões Artísticas. Comissão Científica Universidade
Açores: S Miguel e Terceira (1990-1995), incrementando Didácticas em Projecto
(1º Ciclo) e Integração das Expressões, (Pré-Escolar). Criadora de Centros de
Recursos/Audiovisuais. Autora de 100 artigos e uma dezena de livros / partes
de livros e CDs, incluindo 3 Livros póstumos de Betâmio. Livro recente: Educação
Estética Visual Eco-Necessária na Adolescência & CD. MinervaCoimbra, 2010.
Co-fundadora: SPZC (SPRC), APECV, SPCE-Educação e Arte, MPIAEPA. Colaboradora com Autarquias-Museus/Bibliotecas: Comunicações / Ações de Formação.
ERINALDO ALVES NASCIMENTO (Brasil). Doutor em Artes pela ECA-USP, com
intercâmbio com a Universidade de Barcelona, na Espanha. Mestre em Biblioteconomia pela UFPB e Graduado em Educação em Artística pela UFRN. É Professor
Adjunto do Departamento de Artes Visuais e Coordenador do Grupo de Pesquisa
em Ensino das Artes Visuais da UFPB. Ministra aulas na Licenciatura em Artes
Visuais e no Mestrado em Artes Visuais, da UFPB/UFPE. É autor do livros “Ensino
do desenho: do artífice/artista ao desenhista auto-expressivo” (2010), além de
vários artigos e capítulos de livros sobre o ensino das Artes Visuais, versando
sobre a formação inicial e continuada, gestão pública, cultura visual, perspectivas
educacionais e processos de subjetivação pelas imagens. É coordenador do blog
ensinando artes visuais — www.ensinandoartesvisuais.blogspot.com
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CONSUELO SCHLICHTA (Brasil). Artista visual, doutora em História, Mestre em
Educação, com especialização em Administração e Planejamento da Educação
Pública no Brasil pela UFPR, Paraná (BR) e aperfeiçoamento em Arte e Educação
na Atlantic State University, Savannah, Geórgia (EUA). Atualmente é professora de
Fundamentos do Ensino da Arte e de Desenho no Curso de Artes Visuais, na UFPR
(PR). Integra o Grupo de Pesquisa em Artes Visuais, Educação e Cultura-GEPAVEC
— UEPG; o NUPEMARX/UFPR Núcleo de Pesquisa Educação e Marxismo/UFPR;
e o de Artes Visuais: Teoria, educação e poética — UFPR. Desenvolve pesquisa
em história das representações artísticas e iconografia pictórica, Brasil, século
XIX; leitura da imagem, fundamentos teóricos e metodológicos do ensino das Artes
Visuais e processos de mediação em espaços escolares e/ou culturais. Autora da
obra Há um lugar para a arte no ensino médio?, pela Editora Aymará, São Paulo,
em 2009, livro aprovado para o Programa Nacional Biblioteca do Professor e de
artigos na ANPAP e ANPUH. Uma das autoras da Coleção Didática Descobrindo
a arte, publicada pela Editora Ibpex, em 2011. Obra Indicada para o Prêmio
Jabuti, de 2012. Vive e trabalha em Curitiba, Paraná (BR).
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FERNANDO AMARAL STRATICO (Brasil). É graduado em Educação Artística, com
habilitação em Artes Plásticas, pela Universidade Estadual de Londrina — Brasil;
tem especialização em Arte-Educação, pela Faculdade de Artes do Paraná —
Brasil; mestrado em Ensino de Artes Plásticas, e doutorado em Artes Cênicas/
Performance, ambos pela University of Central England in Birmingham — Inglaterra.
Atualmente é professor associado do curso de Bacharelado em Artes Cênicas, do
Departamento de Música e Teatro — Universidade Estadual de Londrina — Brasil.
HELENA BARRANHA (Portugal). Formou-se em Arquitectura (FA-UTL, 1995),
Mestrado em Gestão do Património Cultural (UAlg, 2001) e Doutoramento em
Arquitectura, com dissertação sobre Museus de Arte Contemporânea em Portugal
(FAUP, 2008). Professora Auxiliar no Instituto Superior Técnico – Universidade de
Lisboa, Investigadora do ICIST (IST-UL) e colabora também, desde 2007, com
a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
no âmbito do Mestrado em Museologia. Foi Directora do Museu Nacional de
Arte Contemporânea – Museu do Chiado entre 2009 e 2012. A sua actividade
profissional e de investigação centra-se no património arquitectónico, nos museus
de arte contemporânea e nas exposições de arte digital, temas sobre os quais tem
realizado vários estudos e publicações. É actualmente investigadora responsável
do projecto unplace — Um Museu sem Lugar: Museografia Intangível e Exposições
Virtuais (ver unplace.org).
ILÍDIO SALTEIRO (Portugal). (Portugal). Licenciado em Artes Plásticas / Pintura
na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (1979), mestre em História da Arte
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
(1987), doutor em Belas-Artes Pintura na Faculdade de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa (2006). Entre 1980 e 1982 realizou a Profissionalização em Exercício
no Ensino Secundário. Entre 2000 e 2002 fez parte da equipa que elaborou o
Currículo Nacional do Ensino Básico — Competências Essenciais — Educação
Visual, (Lisboa, Ministério da Educação e Ciência), 2002. A partir de 2007 é
Formador Certificado pelo Conselho Cientifico e Pedagógico da Formação Continua
nas áreas artísticas dos Ensinos Básico e Secundário. Professor e Coordenador
da área da Pintura na Licenciatura de Pintura na Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa (2014). Tem tido uma actividade e investigação artística
regular com trinta exposições individuais, a ultima das quais intitulada «O Centro
do Mundo» no Museu Militar de Lisboa de 17 de maio a 15 de outubro de 2013.
IRENE TOURINHO (Brasil). Doutora pela University of Wisconsin — Madison (EUA).
Pós-doutoramento em Cultura Visual na Universidade de Barcelona, Espanha,
onde foi professora visitante. Foi, também, professora visitante na Ambedkar
University em Nova Delhi, Índia. É professora titular e docente do Programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual — Mestrado/Doutorado, da Faculdade
de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. É membro do Grupo de
Estudos e Pesquisas em Arte, Educação e Cultura (GEPAEC) da Universidade
Federal de Santa Maria (RS), do Grupo de Pesquisa Cultura Visual e Educação
da Universidade Federal de Goiás e do Grupo de Pesquisa Transviações, da
Universidade de Brasília. É, ainda, membro da International Society for Education
Through Art (INSEA), da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
(ANPAP), da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação
(ANPED e da Federação de Arte Educadores do Brasil (FAEB).

JOÃO CASTRO SILVA (Portugal). Nasceu em Lisboa em 1966. Doutor em Escultura
pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL). Mestre em
História da Arte pela Universidade Lusíada de Lisboa. Licenciado em Escultura
pela FBAUL. É Professor de Escultura nos diversos ciclos de estudos — Licenciatura,
Mestrado e Doutoramento — do curso de Escultura da FBAUL e coordenador do
primeiro ciclo de estudos desta área. Tem coordenado diversas exposições de escultura e residências artísticas, estas últimas no âmbito da intervenção na paisagem.
Desenvolve investigação plástica na área da escultura de talhe directo em madeira,
intervenções no espaço público e na paisagem. Expõe regularmente desde 1990
e tem obra pública em Portugal e no estrangeiro. Participa em simpósios, ganhou
diversos prémios e está representado em colecções nacionais e internacionais.

JOÃO PAULO QUEIROZ (Portugal). Curso Superior de Pintura pela Escola Superior
de Belas-Artes de Lisboa. Mestre em Comunicação, Cultura, e Tecnologias de
Informação pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).
Doutor em Belas-Artes pela Universidade de Lisboa. É professor na Faculdade de
Belas-Artes desta Universidade (FBAUL), na área Arte Multimédia e leciona nos
diversos cursos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento. Professor nos cursos
de doutoramento em Ensino da Universidade do Porto. Co autor dos programas
de Desenho A e B (10º ao 12º anos) do Ensino Secundário. Dirigiu diversas ações
de formação contínua de professores. Livro Cativar pela imagem, 5 textos sobre
Comunicação Visual, FBAUL, 2002. Investigador integrado no Centro de Estudos
e Investigação em Belas-Artes (CIEBA). Coordenador do Congresso Internacional
CSO e do Congresso Matéria-Prima, Práticas das Artes Visuais no Ensino Básico
e Secundário. Dirige as revistas académicas Estúdio, ISSN 1647-6158, Matéria-Prima, ISSN 2182-9756, Gama ISSN 2182-8539, e Croma ISSN 2182-8547.
Diversas exposições individuais de pintura. Prémio de Pintura Gustavo Cordeiro
Ramos pela Academia Nacional de Belas-Artes em 2004.
JORGE RAMOS DO Ó (Portugal). Professor Associado do Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa e Professor Convidado da Universidade de São Paulo-Brasil,
instituições onde lecciona temáticas relacionadas com a história da educação,
história da cultura e análise do discurso. Tem escrito sobre história política, histórica
cultural e das mentalidades, especialmente durante o período do Estado Novo,
e também sobre história da educação e da pedagogia, num período mais longo
e que se estende de meados do século XIX a meados de Novecentos. Além de
vários outros trabalhos de menor dimensão e em co-autoria, em revistas científicas
e em monografias, publicou os seguintes livros: O lugar de Salazar: Estudo e
Antologia, Lisboa: Alfa; Os anos de Ferro: O Dispositivo Cultural durante a Política
do Espírito (1933-1949), Lisboa: Estampa; O Governo de si mesmo: Modernidade
Pedagógica e Encenações Disciplinares do aluno Liceal (último quartel do século
XIX — meados do século XX), Lisboa: Educa; Ensino liceal (1836-1975), Lisboa:
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ISABELA NASCIMENTO FRADE (Brasil). Licenciada em Artes pela PUC/Rio, mestre e
doutora em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. PROCIENTISTA pela FAPERJ.
Chefia a equipe do Departamento de Ensino da Arte e Cultura Popular do Instituto
de Artes da UERJ e integra o corpo de docentes do curso de doutorado em Artes
pelo PPGARTES/UERJ. Tem realizado trabalhos plásticos, desenvolvido pesquisas
e orientado projetos relacionando arte, cultura, comunicação e educação, com
foco sobre os seguintes temas: esfera pública e mediação, poética relacional,
multilocalidade e trânsito cultural. É líder do grupo de pesquisa Observatório de
Comunicação Estética — CNPQ e integra o consórcio brasileiro UDESC/USP/
UERJ do projeto Observatório de formação de professores no âmbito do Ensino
da Arte: estudos comparados entre Brasil e Argentina / CAPES MINCyT.
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Ministério da Educação; Emergência e Circulação do Conhecimento Psicopedagógico Moderno (1880-1960): Estudos Comparados Portugal-Brasil, Lisboa:
Educa. Editor de Sisyfus — Journal of Education.
JOSÉ CARLOS DE PAIVA (Portugal). Doutor em ‘Pintura’ Mestre em ‘Arte Multimédia’ e
Licenciado em ‘Artes Plásticas — Pintura’, pela Universidade do Porto — Faculdade
de Belas Artes (FBAUP). Professor Auxiliar FBAUP, Diretor do Curso Doutoral em
Educação Artística. Investigador Integrado do i2ADS (Instituto de Investigação em
Educação Artística), e Investigador Colaborador do CIIE (Centro de Investigação
e Intervenções Educativas). Percurso múltiplo por vários caminhos, aparentemente
dispersos, mas relacionados numa atitude transversal interventiva no tecido social e
atenções globalizantes. Trajecto autoral como artista plástico, mostrado em exposições individuais de artes plásticas (8, desde 1983) e em exposições colectivas, por
todo o país e no estrangeiro. Coordenador e organizador de exposições temáticas
e artísticas realizadas por todo o país e no exterior. Fundador (1988) e diretor
da GESTO Cooperativa Cultural. Forte envolvimento em ações interculturais, de
índole artístico e cultural com comunidades em Moçambique, Brasil, Cabo Verde
e Portugal, organizadas pelo ‘movimento intercultural — Identidades.
LUCIA GOUVÊA PIMENTEL (Brasil). Bacharelado e Licenciatura Artes Visuais (1982)
e Mestrado em Educação (1993) pela Universidade Federal de Minas Gerais, e
Doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo (1999). É Professora Titular
da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, membro do
Conselho Mundial da InSEA, do Grupo de Especialistas em Arte/ Educação,
Cultura e Cidadania da Organização dos Estados Iberoamericanos — OEI, Vice-Presidente da ANPAP, Conselheira do Instituto Arte das Américas, membro da
Federação de Arte Educadores do Brasil (FAEB), da Associação Mineira de Arte
Educadores (AMARTE), do Conselho Editorial de várias publicações na área e
consultora ad hoc da CAPES. Foi Secretária Geral do Conselho Latinoamericano
de Educação pela Arte — CLEA (2007-2009). É líder do Grupo de Pesquisas
Ensino da Arte e Tecnologias Contemporâneas e participa de grupos de pesquisa
em Educação e em Tecnologias. Atua como artista, professora e pesquisadora,
com ênfase em ensino de arte, artes visuais, ensino de arte e tecnologias, arte/
educação, formação de professores, cognição imaginativa e gravura.
LEONARDO CHARRÉU (Portugal) É Doutor em Belas Artes pela Universidade de
Barcelona, Espanha e em Ciências da Educação pela Universidade de Évora,
Portugal. Leciona na graduação no Departamento de Artes Visuais do Centro de
Artes e Letras e na pós-graduação em Educação, linha de pesquisa Educação e
Artes, na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Brasil. Membro efetivo
e vice-líder do GEPAEC (Grupo de Estudo e Pesquisas em Arte, Educação e Cultura)
da UFSM. Pesquisa sobre Formação de Professores de Artes Visuais, sobre Arte e
Cultura Visual, Arte e Cognição, Metodologias de Pesquisa baseadas nas Artes.
LUCIANA GRUPPELLI LOPONTE (Brasil). Licenciada em Educação Artística, Hab. Artes
Plásticas, Mestre e Doutora em Educação. É professora da Faculdade de Educação
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Porto Alegre), atuando na
graduação e na pós-graduação. Foi vice-presidente da FAEB (Federação de Arte-Educadores do Brasil) e coordenadora do GT 24 — Educação e Arte da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação). Pesquisa e tem vários
artigos publicados em torno das seguintes temáticas: gênero, artes visuais e educação; formação docente em arte; formação estética; arte contemporânea e educação.

MARGARIDA CALADO (Portugal). Maria Margarida Teixeira Barradas Calado
nasceu em Lisboa. Concluiu a licenciatura em História na Faculdade de Letras de
Lisboa em 1973 e em 1971, o Curso de Ciências Pedagógicas. A partir do ano
lectivo de 1973 / 1974, exerceu funções docentes na Escola Superior de Belas
Artes, tendo realizado, em 1996, o doutoramento na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a tese «Arte e Sociedade
na Época de D. João V». Actualmente é professora associada na Faculdade de
Belas Artes, no grupo de Ciências da Arte, e Coordenadora dos Mestrados em
Educação Artística e em Ensino das Artes Visuais. É autora, entre outras, das
obras Azeitão, O Convento de S. Francisco da Cidade e Dicionário de Termos
de Arte e Arquitectura, este, em colaboração com Jorge Henrique Pais da Silva.
MARÍA ACASO (Espanha). Professora Associada em Educação Artística na Universidade Complutense de Madrid (Espanha). Maria Acaso está empenhada na
mudança da Educação Artística. Conduziu diversos projetos sobre metodologias
de aprendizagem disruptiva em diferentes cenários. É autora de livros e artigos
sobre este assunto, tendo sido convidada por instituições nacionais e internacionais
como o MoMA, NYU e a New School for Social Research. Todo o seu trabalho
está em http://mariaacaso.es
MARIA CRISTINA DA ROSA (Brasil). Graduação em Educação Artística pela Universidade do Estado de Santa Catarina (1988), mestrado em Educação pela
Universidade Federal de Santa Catarina (1998) e doutorado em Engenharia de
Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2004).Realizou Estágio
de Pós-doutorado na Universidade de Sevilha junto ao departamento de Didáctica
das Artes Plásticas (2010) e no Instituto Universitario Nacional del Arte — IUNA
em Buenos Aires (2011). É professora titular do Centro de Educação a Distância
da Universidade do Estado de Santa Catarina. Atua como professora do Mestrado
e doutorado em Arte Visuais da UDESC. Linha de investigação Ensino de Arte. Tem
experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Inclusiva, atuando
principalmente nos seguintes temas: ensino de arte, formação de professores,
educação inclusiva e a distância. Coordena o Laboratório Virtual de Arte Interativa
para Públicos Especiais — LAVAIPE. É autora do livro A Formação de Professores
de Arte: diversidade e complexidade pedagógica. Atualmente coordena o Programa de Pós-graduação em Artes Visuais (mestrado/Doutorado) — UDESC e o
Projeto bilateral intitulado: Observatório da Formação de Professores no âmbito do
Ensino de Arte: estudos comparados entre Brasil e Argentina — (OFPEA/BRARG).
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LUÍS JORGE GONÇALVES (Portugal). Doutorado pela Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa, em Ciências da Arte e do Património. A docência na
Faculdade de Belas-Artes é entre a História da Arte, a Museologia e a Arqueologia
e Património, nas licenciaturas, nos mestrados de Museologia e Museografia e de
Património Público, Arte e Museologia e no curso de doutoramento. Tem desenvolvido a sua investigação nos domínios da Arte Pré-Histórica, da Escultura Romana
e da Arqueologia Pública e da Paisagem. Desenvolve ainda projetos no domínio
da ilustração reconstitutiva do património, da função da imagem no mundo antigo
e dos interfaces plásticos entre arte pré-histórica e antiga e arte contemporânea.
É responsável por exposições monográficas sobre monumentos de vilas e cidades
portuguesas. Tem desenvolvido projetos no âmbito da educação patrimonial e
projetos de intervenção artística e pedagógica em espaços patrimoniais.
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MARÍA JESÚS AGRA PARDIÑAS (Espanha), Licenciada y Doctora en Bellas Artes
(Universidad Complutense, Madrid), desarrolla su trabajo como Profesora Titular
de Universidad en el área de Didáctica de la Expresión Plástica en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. Su línea
de investigación más reciente se enmarca en torno a la investigación educativa
basada en las artes y cómo las nuevas tendencias del Arte Contemporáneo deben
ser tenidas en cuenta en la Educación Artística. En este contexto, coordina el
grupo de investigación C3 de marcado carácter interdisciplinar con la finalidad
de encontrar estrategias para actuar e incidir en la Educación Artística desde
diversos contextos educativos. En el contexto de la Formación ha realizado varias
Jornadas, reuniones de investigadores, y encuentros con profesorado en activo.
Además de diferentes publicaciones, participar en doctorados e impartir docencia
en diferentes Masters. Pertenece (como una de las Investigadoras Principales) al
Grupo de investigación LITER21 “Investigacións literarias, artísticas, interculturais
e educativas. Lecturas textuais e visuais”, inscrito en la Universidad de Santiago
de Compostela y a la Red temática de carácter científico técnico “Las Literaturas
infantiles y juveniles del marco ibérico” (HUM2004-20052-E y HUM2005-23895-E/FILO). www.usc.es/lijmi Contato: mjesus.agra@usc.es
MARILDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (Brasil) Professora Associada II do Departamento de
Metodologia do Ensino, Centro de Educação, Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM/RS). Professora credenciada no Programa de Pós-Graduação em Educação,
PPGE, Centro de Educação, UFSM/RS. Doutora em História da Arte (1995) e Mestre
em Antropologia Social (1990), ambos pela Universidad de Barcelona, Espanha.
Bacharel em Cerâmica e Licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal
de Santa Maria — RS (1987). Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas
em Arte, Educação e Cultura (GEPAEC), diretório do CNPq. Membro do Instituto
Histórico e Geográfico de São Luiz Gonzaga (IHGSLG). Membro da Associação
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, ANPAP e da International Society for
Education through Art (InSEA). Orienta pesquisas de iniciação científica, mestrado
e doutorado na área da educação das artes visuais, cultura da imagem, formação
inicial e continuada em artes visuais. Autora do livro: “Identidade e Interculturalidade
— História e Arte Guarani” pela Editora da UFSM (2004). Organizadora do livro
“A Formação do Professor e o Ensino das Artes Visuais” juntamente com o professor
Fernando Hernández (2005) pela Editora da UFSM. Organizadora do Livro “Arte,
Educação e Cultura” publicado pela Editora da UFSM em 2007. Presidente da
Comissão Editorial da Revista Digital do LAV — Laboratório de Artes Visuais — UFSM.
MARTA DANTAS (Brasil). Mestre em História e doutora em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e Université de Lausanne. Desde
1998 é professora de História e Teorias da Arte do Departamento de Arte Visual e
do Programa de Pos-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina.
Sua produção científica está vinculada as linhas de pesquisa “diálogos culturais”e
“discursos sobre as artes” e investiga os seguintes temas: surrealismo, arte bruta,
experiência limite na arte e na literatura. Autora do livro Arthur Bispo do Rosário:
a poética do delírio publicado pela Editora UNESP em 2009, além de capítulos
de livros sobre o surrealismo de André Breton e o pensamento de Jean Dubuffet.
MIRIAN CELESTE MARTINS (Brasil). Docente do Curso de Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie em São
Paulo, onde coordena os Grupos de Pesquisa: Arte na Pedagogia e Mediação
cultural: contaminações e provocações estéticas. Fomação em Arte e Educação
com mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Autora de livros e
artigos, atuou em outras universidades e coordenou também ações educativas
em importantes exposições como a 25ª Bienal/SP e a 4ª Bienal do Mercosul/RS.

RAIMUNDO MARTINS (Brasil). Doutor em Educação/Artes pela Southern Illinois
University (EUA), pós-doutor pela Universidade de Londres (Inglaterra) e pela
Universidade de Barcelona (Espanha), onde também foi professor visitante. É
Professor Titular e Diretor da Faculdade de Artes Visuais e docente do Programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual — Mestrado/Doutorado, da Universidade
Federal de Goiás. É membro da International Society for Education through Art
(INSEA), da Rede Iberoamericana de Educación Artística (RIEA) e da Associação
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP). Tem atuado no Brasil e
no exterior com participação em congressos e publicação de artigos. É editor
da Coleção Desenredos — publicação do Programa de Pós-Graduação em Arte
e Cultura Visual — e coordena (com Irene Tourinho) a Coleção Cultura Visual e
Educação, publicação da Editora da Universidade Federal de Santa Maria. É
membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Arte, Educação e Cultura (GEPAEC)
da Universidade Federal de Santa Maria (RS), do Grupo de Pesquisa Cultura
Visual e Educação (GPCVE) da Universidade Federal de Goiás e do Laboratório
Educação e Imagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
REJANE COUTINHO (Brasil). Rejane Galvão Coutinho é mestre e doutora em Artes
pela USP e professora do Instituto de Artes da UNESP, onde atua no curso de
Artes Visuais Licenciatura e no Programa de Pós-Graduação em Artes, mestrado e
doutorado, linha de pesquisa Arte e Educação. É líder do grupo de pesquisa Arte
e Formação de Educadores UNESP/CNPq e tem publicado artigos em periódicos
e livros sobre: história do ensino de artes no Brasil, formação de educadores
mediadores e a questão da educação em museus. Entre as publicações se inclui o
Artes Visuais: da exposição à sala de aula, São Paulo, Edusp, 2005 em co-autoria
com Ana Mae Barbosa e Heloisa Sales; e Arte/educação como Mediação Cultural
e Social, São Paulo, Editora UNESP, 2009 organizado em parceria com Ana
Mae Barbosa. É membro da Federação de Arte Educadores do Brasil, FAEB e da
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, ANPAP. Foi fundadora
e atualmente é colaboradora do Arteducação Produções, coletivo que desenvolve
projetos de ação educativa e mediação cultural em São Paulo.
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PALOMA CABELLO PÉREZ (Espanha). Vicedecana de Organización Académica de
la Facultad de Bellas Artes de La Universidade de Vigo. Profesora y Coordinadora
del Máster para el Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en el itinerario de Artes, en la Universidade de Vigo. Profesora Titular de Escuela Universitaria en el Departamento de
Didácticas Especiales, de la Universidade de Vigo. Licenciada en Bellas Artes por
la Universidad Complutense, Facultad de Bellas Artes, (Madrid), viene publicando
desde los años 80 sobre la didáctica de las artes plásticas en publicaciones como
“La expresión plástica, diagnóstico como punto de partida” en la revista Adaxe, o
“Percepción y concepción espacial” en Revista de estudios Provinciales. Con una
prolífica actividad artística desde el año 1972, con exposiciones en centros de arte
nacionales e internacionales, investiga y realiza obra en el área de la didáctica y
enseñanza de la expresión plástica, reflejado además en diversas comunicaciones en
congresos especializados con trabajos como “Conclusiones de un encuentro de expresión plástica” en el III Congreso Nacional de la Sociedad Española para la Educación
por Medio del Arte, “La educación artística a través del museo” en el I Congreso Iberoamericano del Arte y Educación, o “La comprensión del espacio en los niños” en el III
Encuentro Nacional de Didáctica de la Expresión Plástica en Galicia “EL ESPACIO.”
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RICARD HUERTA (Espanha). Ricard Huerta (Espanha) É profesor titular de educação artística na Universitat de València. Investigador do Institut Universitari de
Creativitat i Innovacions Educatives. Diretor de EARI Educación Artística Revista
de Investigación. Doctor em Bellas Artes e licenciado em Música, Bellas Artes y
Comunicación Audiovisual. Coordenador do Grupo CREARI de Investigación en
Pedagogías Culturales. Profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal de la Facultat de Magisteri (GIUV2013-103). Publicou,
entre outros, os livros Funció Plàstica de les Lletres, Art i Educació, Cultura Visual
a Ontinyent, Apaga-la!, Museo tipográfico urbano, Maestros y museos: educar
desde la invisibilidad, Ciudadana letra, Mujeres maestras; Identidades docentes
en Iberoamérica, Romà de la Calle: l’impuls estètic en art i educació, Paternidades
creativas, Lletres de ciutats, La ciudad y sus docentes: Miradas desde el arte y la
educación, Transeducar, assim como artigos em revistas especializadas. Como
artista visual apresentou exposições com temática impregnada pela tipografía e
caligrafia. Dirigiu sete jornadas internacionais de investigação artística e quatro
congressos internacionais.
RICARDO MARÍN VIADEL (Espanha). Licenciado en Bellas Artes (Pintura) por la Universidad de Barcelona y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia. Ha sido profesor de las Universidades de Valencia (1980-81), Barcelona (1981-84) y Complutense de Madrid (1984-88). Actualmente es profesor de
Educación Artística en la Facultad de Bellas Artes y en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Granada. Libros y catálogos: (1998) La investigación
en Bellas Artes. ISBN: 84-89908-32-X. (2000) Utopías ácidas. ISBN: 84-370-4715-3.
(2003) Equipo Crónica: pintura, cultura, sociedad. ISBN: 84-7822-383-5. (2003)
Didáctica de la Educación Artística. ISBN: 84-205-3457-9. (2005) Investigación en
Educación Artística. ISBN: 84-338-3690-0. (2010) Los dibujos del tiempo. Impresiones del templo de Edfú. ISBN: 978-84-92747-13-9. (2012) Metodologías Artísticas
de Investigación en educación. ISBN: 9788497007177. www.incantadas.com
RONALDO OLIVEIRA (Brasil). Graduado em Educação Artística pela Faculdade
Santa Marcelina / SP (1987), e em Pedagogia pela Universidade do Estado
de Minas Gerais (2005); Especializado em Arte Educação pela ECA — USP
(1991); Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie (2000) e Doutorado em Educação (Currículo) pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2004). Atualmente é professor
Adjunto “C” da Universidade Estadual de Londrina, no Departamento de Arte
Visual. Professor efetivo de Arte na Rede Estadual de Ensino do Estado de São
Paulo, onde atuou entre os anos de 1988 à 1996, ministrando a disciplina
de Arte desde os anos iniciais até o Ensino Médio. Atuou enquanto Professor
estatutário na Secretaria Municipal de Educação de Jacareí, no período de
1992- 2007, onde além de trabalhar com a educação básica e programas
extracurriculares, coordenou projetos na área de Ensino e Aprendizagem da
Arte nesta mesma Rede de Ensino. Atuou na UNIVAP (Universidade do Vale do
Paraíba no período de (2000 a 2007), na formação superior de professores para
Educação Básica e foi responsável pela implantação na mesma Universidade
da Licenciatura em Artes Visuais no ano de 2007. Tem experiência na área de
Arte e Educação, com ênfase em Currículo e Formação Inicial e Continuada
de Professores. Atua principalmente nos seguintes temas: arte educação, artes
visuais,ensino aprendizagem, Pedagogia.

TERESA DE EÇA (Portugal). Doutorada pela Universidade de Surrey- Roehampton,
é Professora da Escola Secundária Alves Martins em Viseu, Presidente da Associação Portuguesa de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV)
e Vice-Presidente da International Society for Education through art (InSEA). É
assistente editora da revista International Society for Education through Art. Como
investigadora coordena o grupo InSEA Research Board e pertence ao Núcleo de
Educação artística do Instituto de Investigação em Arte , Design e Sociedade da
Universidade do Porto, colabora com o Grupo de Investigación Interdisciplinar
‘Cultura, Imaginación y Creación Artística’ da Universidad Autónoma de Madrid.
Contacto: teresatorreseca@gmail.com
UMBELINA BARRETO (Brasil). Possui Graduação em Artes Plásticas/ Habilitação
Desenho e Pintura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1978),
Mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (1994) e Doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2008). Atualmente é Professora Adjunta, da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. É membro do Grupo de Pesquisa em Educação e Arte
(GEARTE). Possui experiência na área de Artes Visuais, com ênfase em Desenho e Pintura, realizando uma produção regular em poéticas, com exposições
anuais ou bianuais de suas obras. Na pesquisa tem atuado, principalmente,
nos seguintes temas: Ensino e Pesquisa da Linguagem do Desenho, Pesquisa
da Linguagem da Pintura e Ensino e Pesquisa em Semiótica Discursiva. Tem
realizado pesquisas na área de Semiótica, Filosofia da Arte e Epistemologia
da Arte. Tem atuado na Educação a distância, Coordenando um Curso de
Licenciatura em Artes Visuais, desde a implementação em 2008. Desenvolve
pesquisa relacionada a Estudos Curriculares de Cursos de Formação em Artes
Visuais, Graduação e Pós-Graduação, tendo participado da elaboração do
Projeto Pedagógico do Curso de Artes Visuais da UFRGS, e coordenado a elaboração do Projeto Pedagógico de Licenciatura em Artes Visuais modalidade a
distância da UFRGS — REGESD — PROLICEN 2. Atualmente é Coordenadora
da Coordenadoria das Licenciaturas da UFRGS. Contacto: umdb@terra.com.br
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SARA BAHIA (Portugal). Professora Auxiliar da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Investigadora do Instituto da Educação da mesma universidades
nos domínios da criatividade, educação artística e inclusão. Tem desenvolvido
vários programas de promoção da criatividade e de competências sócio-emocionais
em diferentes contextos de educação formal e não formal.
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Chamada de trabalhos:
VI Congresso Internacional
Matéria-Prima
Call for papers:
6th Matéria-Prima International Congress

VI Congresso Internacional Matéria-Prima:
práticas das Artes Visuais no ensino básico e secundário
Portugal, Lisboa, FBAUL, e Brasil, Universidade Estadual de Londrina, julho 2017

Chamada de trabalhos
Lança-se o desafio aos professores e investigadores em ensino das artes visuais de partilhar, no
encontro “Matéria-Prima: práticas das Artes Visuais no ensino básico e secundário,” perspetivas
operacionais de desenvolvimento curricular com focagem nos seus resultados concretos.
Tema Ensino das artes, perspetivas e exemplos do terreno.
Escopo
Pretende-se criar um espaço de partilha de experiências no terreno, com resultados de
trabalhos desenvolvidos em unidades de trabalho e respetivas reflexões sobre o sucesso,
avaliação, adequação. Trata-se de cruzar olhares entre os profissionais experimentados,
os investigadores em práticas pedagógicas e em desenvolvimento curricular, e os alunos do
mestrado em Ensino das Artes Visuais (UL) que ensaiam apoios nas experiências educativas.
São questões de exploração:
— O que efetivamente acontece na aula no que respeita ao ensino e aprendizagem da
arte no ensino básico e secundário?
— Como o professor da escola básica e secundária tem agido enquanto criador de
aproximações e abordagens do ensino das artes?
— Quais os paradigmas e metodologias que os professores, nas Universidades, Institutos
de Educação, Faculdades, têm utilizado na formação do professor de arte?
— Quais os desafios de ensinar arte na contemporaneidade?
Idiomas português, castelhano, inglês
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Apreciação
Por “double blind review” ou “arbitragem cega.” Cada resumo / artigo recebido pelo
secretariado é reenviado, sem referência ao autor, a três, ou mais, dos membros da Comissão
Científica, garantindo-se no processo o anonimato de ambas as partes (double-blind). No
procedimento privilegia-se também a a distância geográfica entre origem de autores e de
revisores científicos.
Datas importantes
O VI Congresso Matéria-Prima decorre durante o mês de julho de 2017.

Publicações do Congresso
As comunicações aprovadas serão publicadas em volume de atas PDF dotado de ISBN.
As comunicações mais apreciadas pela Comissão Científica poderão ser recomendadas para
publicação no periódico académico “Matéria-Prima”.
Custos
Palestrantes (após aprovação): 180 euro (registo cedo) 360 euro (registo com atraso).
Alimentação e dormidas não incluídas. Isenção de taxas para palestrantes vinculados à Comissão Científica, ao mestrado em Ensino da UL, ou professores cooperantes do mesmo mestrado.
Contactos
VI Congresso Matéria-Prima
CIEBA: Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes
FBAUL: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
Largo da Academia Nacional de Belas-Artes,
1249-058 Lisboa, Portugal
congressomateriaprima@gmail.com
http://congressomateria.fba.ul.pt
Endereço
Para contactos e envio de comunicações: congressomateriaprima@gmail.com

Matéria-Prima, Práticas Artísticas no Ensino Básico e Secundário —
Chamada de trabalhos: VI Congresso Internacional Matéria-Prima

· Data limite de submissão de sinopses: 4 de abril 2017
· Limite de submissão de textos completos: 3 de maio 2017

228

Assinaturas
Subscriptions

Matéria-Prima, Práticas Artísticas no Ensino Básico e Secundário — Assinaturas

Assinatura anual (três números)
Portugal
União Europeia
Resto do mundo

27 €
33 €
51 €

No caso de ter optado pela transferência
bancária, enviar o comprovativo da mesma por
via eletrónica. Pode optar por cartão de crédito
devendo para isso contactar--nos de modo a ser
acionado um canal de transação eletrónica segura. A assinatura apenas terá efeito aquando
da efetividade da transferência ou depósito.
Contacto: Isabel Nunes (Gabinete de Comunicação e Imagem, FBAUL).

Aquisição da revista
A aquisição de exemplares anteriores
está limitada à sua disponibilidade.

Cada número:
Portugal
União Europeia
Resto do mundo

16 €
22 €
40 €

Intercâmbio entre periódicos
Para intercâmbio entre periódicos académicos, contactar Licínia Santos Faculdade
de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (Biblioteca), Largo da Academia Nacional de
Belas-Artes, 1249-058 Lisboa, Portugal
Mail: biblioteca@belasartes.ulisboa.pt
A revista Matéria-Prima é de acesso livre aos seus
textos completos, através da sua versão online.

Contacto geral
Para adquirir os exemplares da revista Matéria-Prima contactar — Gabinete de Relações Públicas
da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa Largo da Academia Nacional de Belas-Artes 1249--058 Lisboa, Portugal
T +351 213 252 108 / F +351 213 470 689
Mail: comunicacao@belasartes.ulisboa.pt
http://materiaprima.fba.ul.pt
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O crescimento carece de uma pedagogia, e educar é ao mesmo tempo
algo de muito antigo, e de muito diferente. Neste ensejo, assinalam-se
dois polos: o professor, os alunos. Mas a educação faz-se num contexto
social, cultural, tecnológico, ambiental. Sobre isto conhecem-se alguns
pontos de fixação que tornam a educação mais consequente e humanista.

A Matéria-Prima, na Educação Artística, é exatamente o que parece:
os materiais à espera de serem utilizados, os processos experimentados,
as vivências significadas e sentidas. O professor de artes tem uma grande
possibilidade de diferença.
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