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Resumo 

 

De um paradigma civilizacional materialista de consumo e produção, emerge          

uma cultura ocidental que, sobrevalorizando determinadas formas de raciocínio, foi          

perdendo o contato com a Natureza e uma visão holística da realidade. Na             

voracidade competitiva por recursos, colocou o planeta à beira do colapso           

ambiental. No reconhecimento da gravidade dos problemas ambientais e da          

urgência de soluções, uma série de instituições nacionais e internacionais,          

governamentais e não governamentais desdobram-se em alertas, recomendações e         

metas no sentido de incrementar a consciencialização e a educação ambiental.  

Admitem a educação como fator-chave na mudança de comportamentos e          

atitudes. 

A integração da educação ambiental no ensino das artes visuais, e           

especificamente no desenho, pode constituir um importante contributo nessa         

transformação comportamental. Apresentam-se aqui alguns exemplos de projetos        

artísticos que, fundindo as artes visuais e a educação ambiental, estabelecem           

modos de vida.  

Do reconhecimento dos problemas ambientais à escala local e global, da           

necessidade de um posicionamento crítico em relação a isso e da fusão entre artes              

visuais e educação ambiental, nasce uma proposta de prática didática que           

apontando para um futuro de sustentabilidade, é desenvolvida e aplicada num meio            

que ainda existe na contraluz de um paradigma obsoleto.  
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Résumé  

 

Du paradigme civilisationnel matérialiste axé sur la consommation et la          

production émerge une culture occidentale qui, en surévaluant certains types de           

raisonnements, a peu à peu perdu le contact avec la nature et une vision holistique               

de la réalité. La lutte compétitive effrénée pour les ressources a conduit la planète au               

bord d’un gouffre environnemental. Conscientes de la gravité des problèmes          

environnementaux et de l’urgence de trouver des solutions, diverses institutions          

nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales, ne        

cessent d’émettre alertes, recommandations et objectifs en vue de renforcer la           

sensibilisation et l’éducation à l’environnement. 

Elles considèrent que l’éducation est un facteur clé pour changer les           

comportements et les attitudes. 

L’intégration de l’éducation à l’environnement dans l’enseignement des        

arts visuels, et plus spécifiquement du dessin, peut contribuer de manière           

significative à ce changement de comportements. Nous présentons ici quelques          

exemples de projets artistiques qui fusionnent arts visuels et éducation à           

l’environnement pour créer des modes de vie. 

De la reconnaissance des problèmes environnementaux à l’échelle        

locale et mondiale, de la nécessité d’un positionnement critique vis-à-vis de cette            

réalité et de la fusion des arts visuels et de l’éducation à l’environnement naît une               

proposition de pratique didactique pour un avenir durable, développée et appliquée           

dans un milieu encore à contre-jour d’un paradigme obsolète. 
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Abstract 

 

From a materialist civilisational paradigm of consumption and production         

comes a western culture that, attaching too much importance to certain forms of             

reasoning, has been losing contact with nature and a holistic view of reality. The              

competitive voracity for resources has brought the planet to the verge of            

environmental collapse. By recognising the severity of environmental problems and          

the urgency of solutions, a number of national and international, governmental and            

non-governmental, institutions are issuing alerts, recommendations and goals, aimed         

at increasing awareness and environmental education. 

They believe that education is a key factor in changing behaviour and            

attitudes. 

The integration of environmental education into the teaching of the visual arts,            

and specifically design, could constitute an important contribution to this behavioural           

transformation. Some artistic projects will be presented here which, by combining           

visual arts and environmental education, establish ways of life. 

From the recognition of environmental problems at local and global scale, the            

need for critical positioning in relation to this and the fusion of visual arts and               

environmental education, comes a proposal for teaching practices which, aimed at a            

sustainable future, are developed and applied in a medium that still exists in the              

shadows of an obsolete paradigm. 
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Introdução 

O tema em estudo neste trabalho é a educação ambiental. A necessidade de             
estudo deste tema, e a sua implementação em sala de aula, surge da constatação              
dos problemas ambientais à escala local e global e da necessidade de um             
posicionamento crítico em relação a isso. Que contributo poderei dar, enquanto           
professor de artes visuais, para o incremento da consciencialização e educação           
ambiental dos meus alunos? 

 
O “problema” específico deste trabalho é a implementação de uma proposta           

de prática didática implementada em contexto de estágio pedagógico que, ao           
mesmo tempo que mobiliza conteúdos do programa da disciplina, mobiliza também           
conceitos de educação ambiental. Considerando sempre a flexibilidade e as          
adaptações, que se apresentem necessárias, tendo em vista o máximo respeito e            
consideração por toda a comunidade escolar.  

 
Este trabalho divide-se em duas partes: na primeira parte, do Prólogo ao            

ponto 6, expõem-se as causas que levam à necessidade premente de           
implementação da educação ambiental na escola, integrada em todas as disciplinas.  

Distingue-se Educação Ambiental de Sensibilização Ambiental. Verifica-se       
que recomendações têm sido produzidas por algumas instituições governamentais e          
não-governamentais, tanto nacionais como internacionais. Aqui, incluem-se as        
recomendações da escola em que está a decorrer este estágio - mas é apenas na               
segunda parte que se faz o enquadramento mais aprofundado da escola, da turma,             
da sala e da disciplina sobre as quais se desenrola o estágio. Ainda na primeira               
parte, são dedicadas várias páginas ao contributo das artes visuais e           
particularmente do desenho na alteração de paradigmas que conduzam a um melhor            
futuro em termos ambientais.  

A segunda parte inicia-se a partir do ponto 6, com o enquadramento da             
escola, da turma, da disciplina e da sala onde a experiência de estágio aconteceu.  

Expõe aquilo que foi a proposta de prática didática, materializada nesse           
âmbito, relacionando-a com os conteúdos expostos anteriormente. Reflete-se sobre         
aquilo que funcionou e que não funcionou na implementação da proposta. Mas            
sobretudo sobre aquilo que foi a proposta em relação ao que poderia ter sido, não               
fosse a necessidade de mudar a ideia inicial de prática didática (que considero que              
seria uma proposta mais capacitadora para a ação), em função do programa da             
disciplina, em função da ligação àquilo que estava a ser lecionado imediatamente            
antes e àquilo que seria lecionado imediatamente depois da proposta. Mas também            
em função de um desenho de sala de aula que não favorece determinado tipo de               
práticas, que exijam muitas movimentações na sala, traduzindo ainda valores de um            
paradigma educativo muito baseado na disciplinação dos indivíduos.  
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Prólogo 
 

Na linha de pensamento de Alves, Aredes e Carvalho (1999), na Europa do             

século XVI, Francis Bacon (1551-1626), Galileu (1564-1642), Descartes (1596-1650)         

e Newton (1642-1727), terão sido os precursores na conceção da ciência moderna,            

com as suas metodologias de produção de conhecimento, tendo em vista o controlo             

sobre os fenómenos e os recursos naturais e consequentemente, a melhoria da            

qualidade de vida da humanidade. Numa visão mecanicista da realidade, que foi            

alastrando a todas as áreas científicas.  

Durante os séculos XVIII e XIX, intensificou-se essa vontade de controlo           

sobre a Natureza e o que caracterizou o “século das luzes” foi justamente o ênfase               

dado ao método científico e a crença no poder da “razão”, do conhecimento, numa              

sociedade idealizada socialmente justa e livre. Mas que efeitos teve este cientismo            

(a tendência para atribuir à ciência superioridade relativamente às outras formas de            

produção de conhecimento)?  

Por um lado, as sociedades baseadas no paradigma mecanicista da ciência e            

da técnica obtiveram com isso diversas vantagens, como aumento da esperança           

média de vida, cura para uma série de doenças e controlo de muitas outras, a               

possibilidade de um maior acesso ao ensino, à cultura e à informação, um avanço              

tecnológico sem precedentes, etc. Por outro lado, a partir do momento em que se              

intensificou a industrialização dos processos produtivos, em que as tecnologias          

começaram a estar na origem de escabrosidades culturais e sociais e de formas de              

exploração do Homem pelo Homem, o ser humano passou a ser recurso humano - a               

ter que vender a sua força de trabalho - e consumidor. Os sujeitos passaram a ser                

indivíduos-máquina adaptados aos ritmos industriais. Passou a haver uma         

sobrevalorização dos mecanismos, da produtividade, do crescimento pelo        

crescimento. A ciência ao serviço dos poderes políticos e económicos, passa a visar             

o aumento do consumo e da produtividade dos recursos humanos, autómatos, com            

o fito de uma sociedade mais equilibrada, mas que depois apenas se traduz numa              

sociedade do consumo e produção. 

Com a sociedade de consumo e produção a estabelecer-se em massa, os            

indivíduos passam a ser avaliados pelos bens materiais que possuem: “as criaturas            

se reconhecem em suas mercadorias; encontram sua alma em seu automóvel, hi-fi,            
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casa em patamares, utensílios de cozinha.” (Marcuse, 1964: 29). E encontram a sua             

alma nos itens que adquirem porque perderam-na nos locais de trabalho, onde a             

individualidade e a criatividade de cada um fica à porta para dar lugar à produção               

coletiva de algo desprovido de identidade e/ou com o qual o indivíduo não se              

identifica. O conceito de liberdade passa a ser a escolha entre: que estudos fazer,              

para que mercado de trabalho - com o intuito de ganhar dinheiro que permita pagar               

contas na aquisição de itens que, muitas vezes, são adquiridos com base na             

indução de falsas necessidades. E produzidos com obsolescência programada -         1

quando se une falta de ética e ciência. 

A escola passou a servir as indústrias, e o seu desenho - tanto físico como               

programático - passou a sobrevalorizar a disciplinação dos indivíduos, assim como           

características específicas de raciocínio: o raciocínio lógico, linear, sequencial,         

analítico, o pensamento abstrato, convergente, calculado e objetivo - concentração          

nos detalhes e nas técnicas. Em detrimento dos tipos de pensamento mais            

divergentes e simultâneos, mais intuitivos e metafóricos, subjetivos e não lineares -            

concentrados no todo de uma dada realidade. Os fenómenos criativos estão muito            

mais baseados nestas últimas formas de pensamento do que nas primeiras (Pink,            

2009 e Loponte, 2012). O campo das artes foi, por isso, colocado em segundo              

plano. Ainda hoje, “artista” é uma palavra que aparece no dicionário associada a             2

significados pejorativos como “manhoso”, “finório” ou “impostor”. 

Tendo sido o século XX atravessado por esse ênfase no pensamento linear,            

lógico, sequencial, analítico, abstrato, convergente e concentrado no detalhe, foi-se          

perdendo o sentido crítico e uma visão holística da realidade (desconsiderando a            

interdependência de todos os seres e elementos naturais no equilíbrio planetário), e            

adquirindo um progressivo afastamento da Natureza - acentuado pela expansão do           

modo de vida urbano, o aumento do tempo passado no interior de ambientes             

artificiais e o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação.  

 
“Decerto, a nossa falta de atenção à natureza não-humana é hoje           

sustentada por maneiras de falar que simplesmente negam inteligência às outras           

espécies e à natureza em geral, bem como pelas próprias estruturas da nossa             

1 Documentário “A História Secreta da Obsolescência Planeada”:  https://youtu.be/o0k7UhDpOAo 
(28-05-2019) 
2  Dicionário Priberam da Língua Portuguesa . Retirado de:  https://dicionario.priberam.org/artista 
(19-04-2019) 
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existência civilizada - pelo incessante zumbido de motores que se sobrepõem às            

vozes das aves e dos ventos; por luzes elétricas que eclipsam não só as estrelas               

mas a própria noite; por “condicionadores” de ar que ocultam as estações; por             

escritórios, automóveis e centros comerciais que, no fim de contas, obviam a            

todas as necessidades de sair para fora do mundo puramente humano.” (Abram,            

2007: 28) 

 

Esse cenário, associado a consumos desmedidos e a lógicas produtivas de           

crescimento contínuo e de competitividade, teve um preço sobre a Natureza. 

Aquecimento global, alterações climáticas, destruição dos ecossistemas,       

desaparecimento de espécies, contaminantes físico-químicos e eletromagnéticos,       

agricultura intensiva, desflorestação, poluição acústica, poluição luminosa, etc. Estes         

são apenas alguns dos fatores que concorrem para o estado atual do planeta Terra,              

que parece ser o do colapso ambiental.  

Apesar dos alertas e preocupações manifestadas por parte da comunidade          

científica  (Ripple et al., 2017) , sobre os impactos das atividades humanas no meio             

ambiente; apesar dos avisos das instituições públicas e das inúmeras ações de            

sensibilização que se arrastam há anos, pelos mais variados meios de comunicação:            

os indicadores ambientais de que dispomos, e que são do domínio público , indicam             3

que apesar do muito que tem sido feito em várias frentes para combater esta              

tendência de colapso ambiental global, é ainda necessário muito trabalho em todas            

as frentes. Todos nós, nas diversas áreas em que atuamos, temos um importante             

papel a desempenhar e há muito trabalho a fazer.  

Posto isto, as questões centrais deste trabalho são: “...como é que nos            

tornamos tão surdos e tão cegos à existência vital de outras espécies e às              

paisagens animadas que elas habitam, de tal modo que agora causamos com tanta             

indiferença a sua destruição?” (Abram, 2007: 28); como é que, enquanto professores            

de artes visuais, nos posicionamos relativamente a este cenário? Em que medida            

poderemos contribuir para aumentar a consciencialização e a educação ambiental          

3 INE. (2017).  A Agenda 2030 e a Estatística do Ambiente - 2016 . Retirado de: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=28144583
6&DESTAQUEStema=55523&DESTAQUESmodo=2  (22-05-2019) 
INE. (2018).  Estatísticas do Ambiente - 2017 . Retirado de: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=32046
4081&PUBLICACOESmodo=2  (22-05-2019) 
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dos nossos alunos? Que importância e que contributo terá o campo das artes visuais              

nesse sentido?  

1. Educação Ambiental 

O conceito de educação ambiental, hoje presente nos discursos das          

instituições nacionais e internacionais, foi surgindo de um conjunto de conferências           

intergovernamentais organizadas pela Unesco, nos anos 70 do século XX. Mas foi            

em 1977, na “Conferência Intergovernamental Sobre Educação Ambiental de Tbilisi”          4

(Geórgia, ex-URSS, de 14 a 26 de outubro de 1977), que se definiram princípios,              

objetivos, estratégias e finalidades para a implementação da educação ambiental. 

Dessa conferência saiu uma conceção de educação ambiental direcionada         

para a resolução de problemas concretos em que é dada aos indivíduos a             

oportunidade de desenvolver a capacidade de, não só entender os problemas           

ambientais com que se confrontam nas suas vidas, mas também as suas causas e              

sobretudo de participarem no apontar de soluções para os problemas:  

“A característica mais importante da educação ambiental consiste        

provavelmente no apontar para a resolução de problemas concretos. Trata-se de os            

indivíduos, independentemente do grupo social a que pertençam e o nível em que             

se situem, percebam claramente os problemas que põem em causa o bem-estar            

individual ou coletivo, tenham consciência das suas causas e desenvolvam os           

meios para os resolver. Deste modo, os indivíduos estarão em condições de            

participar na definição coletiva de estratégias e atividades direcionadas para a           

resolução dos problemas que se repercutem na qualidade do meio ambiente.”           

(UNESCO, 1980: 26) 

 

Do ponto de vista de Layrargues (1999: 2), 

 “[a] resolução de problemas ambientais locais carrega um valor altamente           

positivo, pois foge da tendência desmobilizadora da percepção dos problemas          

globais, distantes da realidade local, e parte do princípio de que é indispensável que              

o cidadão participe da organização e gestão do seu ambiente de vida cotidiano.             

Aqui, a participação transcende a clássica fórmula de mera consulta à população,            

pois molda uma nova configuração da relação Estado e sociedade, já que envolve             

4UNESCO.(1978).  Intergovernmental Conference on Environmental Education, Tbilisi, 
USSR, 14-26 October 1977: final report . Retirado de: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000032763.locale=en  (04-06-2019) 
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também o processo decisório. Participação, engajamento, mobilização,       

emancipação e democratização são as palavras-chave”.  
 

Este autor, cita o “Center for Educational Research and Innovation” por           

partilharem a ideia de que a utilização dos contextos locais como ferramenta de             

trabalho na educação ambiental permite o desenvolvimento, nos estudantes, de uma           

série de qualidades como sentido crítico, dinamismo, responsabilidade social. 

Mas também aponta alguns problemas a uma abordagem à educação          

ambiental voltada para a resolução de problemas, como um fim em si mesmo:  

“A educação ambiental desenvolvida a partir da resolução de problemas          

ambientais orientada como uma atividade-fim, por maior que seja o aprendizado da            

experiência prática e o desenvolvimento de qualidades dinâmicas e ativas, fomenta           

a percepção equivocada de que o problema ambiental não está inserido numa            

cadeia sistêmica de causa-efeito, e que sua solução encontra-se na órbita da esfera             

técnica. Toma-se a parte pelo todo, e reduz-se a causa pela consequência. Acaba             

por promover a realização de projetos reformistas, cuja mudança será de ordem            

puramente comportamental, reduzindo a zero o risco da ameaça de          

desestabilização da ordem ideológica vigente. O enfoque da resolução de          

problemas ambientais orientado como atividade-fim não é suficiente como         

finalidade, partindo-se do pressuposto de que a mudança de valores nos educandos            

poderá ocorrer por conta própria. Não há garantias de que resolvido o            

problema-alvo da ação pedagógica, o elemento causador da degradação ambiental          

não venha a se repetir, pois nessa perspetiva não se instala o potencial de crítica ao                

status quo .”  ( ibidem : 7)  

 

A perspetiva de Vilaça (2008: 683), também aponta para uma educação           

ambiental baseada na mobilização dos indivíduos para a ação, na resolução de            

problemas concretos e na aquisição de uma série de competências, nesse processo,            

que retroalimentam a participação ativa e a capacidade de resolução de problemas: 
 

“A educação ambiental é entendida como um processo educativo que visa           

despertar o interesse do indivíduo para participar ativamente no sentido de           

resolver os problemas ambientais, dentro de um contexto de realidades          

específicas, estimulando a iniciativa, o senso de responsabilidade e o esforço para            

construir um futuro melhor. Os objetivos da educação ambiental deverão incluir o            

desenvolvimento de competências nos alunos de resolução de problemas,         
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pensamento crítico, tomada de decisão e participação ao tratar os assuntos           

ambientais e ao trabalhar ativamente para a resolução dos problemas ambientais.”  

 

A questão do despertar do interesse do indivíduo no processo de           

educação ambiental, como ponto de partida, faz com que seja necessário           

distinguir o conceito de educação ambiental do conceito de sensibilização          

ambiental.  

1.1. Educação Ambiental vs. Sensibilização ambiental  

Entre o despertar o interesse do indivíduo para as questões ambientais e a             

participação ativa no sentido de resolver os problemas ambientais, reside a           

diferença entre Sensibilização Ambiental e Educação Ambiental. Embora se         

confunda os dois conceitos muitas vezes, fazendo passar ações de sensibilização           

por ações de educação ambiental.  

Sensibilizar é tornar alguém sensível: neste caso, sensível aos problemas          

ambientais, à importância da preservação dos ecossistemas e da adoção de           

comportamentos éticos para com os outros seres e o planeta. Mas não é pelo facto               

de um indivíduo estar sensibilizado relativamente aos problemas ambientais, que vai           

passar à ação. É preciso dar-lhe os instrumentos necessários para tal.  

Educar é capacitar para a ação, é cultivar dotes morais e intelectuais que se              

materializem em ações concretas.  

Para Vilaça (2008: 690), “o conhecimento não leva necessariamente à          

mudança de comportamento”. Na perspetiva desta autora, a educação ambiental          

coloca normalmente o foco nos problemas ambientais que se fazem sentir           

globalmente, o que “pode ser contraproducente especialmente quando se trabalha          

com crianças” ( ibidem : 684). Defende, por isso, uma abordagem da educação           

ambiental baseada no estudo dos problemas ambientais locais relacionados com a           

vida dos alunos potencializando a capacidade de pensar criticamente a relação dos            

estudantes com o meio que habitam; uma abordagem pró-ativa de educação para o             

desenvolvimento sustentável centrada na resolução de problemas, no encontrar de          

soluções.  

Para esta autora, há que distinguir, por um lado, ação e participação ativa dos              

alunos. A ação implica que “a pessoa decida ativamente fazer alguma coisa, quer             
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seja uma questão de mudança de comportamento ou uma tentativa para influenciar            

as condições de vida.” ( ibidem : 689). Do seu ponto de vista, “a ação é voltada para a                 

mudança: a mudança do nosso próprio estilo de vida, na escola, na sociedade local              

ou na sociedade global” e “embora a ação exija participação ativa dos alunos, o              

oposto não é necessariamente verdade”, porque estes podem “estar ativamente          

envolvidos e participar num projeto que não tem o objetivo de gerar a mudança e a                

ação.” ( ibidem : 689) Por outro lado, do seu ponto de vista, há que distinguir também               

o conceito de ação da ideia de mudança de comportamento: “a ação é algo mais               

que o comportamento; é um comportamento qualificado por ser intencional.”  

Defende um ensino orientado para a ação ao invés de um ensino baseado em              

atividades porque “no ensino orientado para a ação o objetivo é o contrário: os              

alunos com todos os meios disponíveis, podem mudar o seu comportamento numa            

direção previamente determinada. Essa é precisamente a componente mais         

profunda do conceito de ação e que o torna diferente do conceito de mudança de               

comportamento” ( ibidem : 690).  

Na sua opinião, “quando se trabalha um dado problema ambiental, as           

atividades para terem o caráter de ação têm que ter como objetivo contribuir para a               

solução desse problema” porque: “o conceito de ação é mais exclusivo que o             

conceito de atividade, por outras palavras, todas as ações serão automaticamente           

atividades, embora o oposto nem sempre seja o caso e “a educação ambiental e              

para a saúde que é preenchida com atividades não é necessariamente orientada            

para a ação.” ( ibidem : 691).  

2. Recomendações das instituições públicas, sobre educação ambiental 

Dados os problemas ambientais à escala global e local, uma séries de            

instituições públicas, tanto nacionais como internacionais (governamentais e não         

governamentais), têm vindo a infundir recomendações sobre a necessidade da          

incrementação de práticas de educação ambiental. O que sugerem essas          

instituições, e de que forma, é o que analisaremos de seguida.  

14 



 

2.1. Instituições Mundiais (ONU, UNESCO, Foundation for Environmental Education) 

2.1.2. ONU - Organização das Nações Unidas 

 
A ONU é composta por 193 Estados Membros, que se reúnem em            

assembleias gerais e, no reconhecimento da interdependência mundial e da          

necessidade de conjugar os interesses nacionais com a solução dos problemas           

internacionais, produzem documentos que estabelecem acordos e metas para a          

resolução conjunta desses mesmos problemas - as questões ambientais não são           

exceção. Um dos documentos produzidos mais recentemente define 17 objetivos de           

desenvolvimento sustentável. Trata-se do agendamento de um conjunto de ações, a           5

serem tomadas pelos Estados Membros, que pretende (até 2030) atingir 17           

objetivos de desenvolvimento sustentável. Em termos gerais, esses objetivos         

passam pela eliminação da pobreza, pela promoção da prosperidade e do bem-estar            

e pela proteção do meio ambiente. No objetivo 4, “Educação de qualidade”,            

refere-se:  

“ Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias            

para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o              

desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género,            

promoção de uma cultura de paz e da não violência, cidadania global e valorização da diversidade                

cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável ”. 

 

Atribuindo a este objetivo a designação “Educação de qualidade” baliza-se,          

por um lado, o que é uma educação de qualidade no âmbito de um desenvolvimento               

sustentável, mas antes disso reconhece-se a necessidade de uma série de ações na             

área da Educação, tendo em vista as transformações necessárias para um           

desenvolvimento sustentável.  

No objetivo 12, relativo à produção e consumo sustentáveis, refere-se: “Até           

2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e             

5 UNRIC. (2019). Objetivos de desenvolvimento sustentável. 17 Objetivos Para Transformar o Nosso 
Mundo. Retirado de:  https://www.unric.org/pt/17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel 
(22-05-2019) 
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consciencialização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em          

harmonia com a natureza”. 

No que diz respeito à “ação climática”, um dos objetivos é: “Melhorar a             

educação, aumentar a consciencialização e a capacidade humana e institucional          

sobre medidas de mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce no            

que respeita às alterações climáticas”. 

Estes são os pontos, neste documento, em que há referência direta à            

educação e à educação ambiental como elementos essenciais para um          

desenvolvimento sustentável em harmonia com a natureza. Fazer referência à          

educação apenas nestes três tópicos parece insuficiente, dado que - para o            

cumprimento dos objetivos definidos em cada um dos 17 tópicos - civismo, ética,             

respeito pelo planeta e por  todos os seres são características cuja aquisição é             

essencial. E isso só se consegue com acesso a uma educação de qualidade. E uma               

educação de qualidade, no âmbito das questões ambientais, como foi referido no            

Prólogo, seria uma educação que não dê primazia a características específicas de            

raciocínio como o raciocínio lógico, linear, sequencial, analítico, o pensamento          

abstrato, convergente, calculado e objetivo; à concentração nos detalhes e nas           

técnicas. Mas considerar, com o mesmo peso, as características de raciocínio mais            

divergentes e intuitivas, não lineares e concentradas no todo de uma dada realidade.  

Mas uma educação de qualidade teria também as características expostas no           

ponto 1.1. Seria uma educação focada na conceção de soluções (de problemas            

ambientais locais que afetam diretamente as vidas dos aprendentes); uma educação           

capaz de mobilizar os indivíduos para a ação, mais do que fazer com que cumpram               

uma série de atividades de forma automatizada; seria uma educação capaz de gerar             

nos educandos o pensamento crítico, o sentido de responsabilidade social e           

individual, o esforço na construção de um futuro melhor. Tudo isso sem perder,             

nesse foco na resolução de problemas locais, uma visão holística da realidade e a              

ideia de interdependência entre todos os seres e o planeta.  

 

Mas, é no âmbito da Unesco encontramos uma abordagem mais pormenorizada à            

educação para a sustentabilidade.  
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2.1.3. UNESCO 

A UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)         

é uma organização educacional, científica e cultural criada na sequência de uma            

conferência das Nações Unidas em 1945. O objetivo era, saídos de uma guerra             

mundial, criar uma verdadeira cultura de paz entre os países, através da educação,             

da ciência e da cultura de modo a que uma terceira guerra mundial não viesse a                

acontecer no futuro. 

E é no “site” da Comissão Nacional da Unesco , que encontramos o            6

reconhecimento da educação como fator essencial, e de uma importância estrutural,           

para uma mudança de paradigma de desenvolvimento económico, cultural,         

tecnológico e ambiental em direção a um futuro mais sustentável. Igual           

reconhecimento é dado à importância da mobilização de várias disciplinas, tendo em            

vista a elucidação das causas, consequências e soluções dos problemas ambientais           

com que nos defrontamos à escala local e global:  

 
“A UNESCO com os seus Programas Científicos, na área das Ciências da            

Terra, da Biodiversidade, da Oceanografia, da Hidrologia, entre outros, procura          

divulgar o enorme potencial dos cientistas na procura de soluções para os            

problemas ambientais que enfrentamos no século XXI, e incentivar para uma           

maior reflexão por parte da sociedade para esses mesmos problemas. 

Mas todo este processo de consciencialização exige mudanças abruptas,         

as quais sem um acompanhamento nas áreas da educação, da ciência e do             

ambiente, criam tensões e estão na origem de muitos problemas. Destes últimos,            

destacam-se a degradação acentuada dos recursos naturais, nomeadamente das         

águas doces e costeiras, das florestas e a perda da biodiversidade, entre outros.             

Assim, é necessário estimular e reorientar a educação, seja ela formal, não formal             

ou até informal, com vista a formar cidadãos informados, participativos e           

comprometidos com a sua quota-parte de responsabilidade na promoção de um           

desenvolvimento sustentável. 

Mas para mudar comportamentos e atitudes é necessária uma informação          

em contexto, que explique as causas e as consequências dos problemas           

ambientais actuais e as suas possíveis soluções, isto é, torna-se urgente mobilizar            

conhecimentos de várias disciplinas, para redireccionar o actual caminho de          

6 CNU. (2019). Comissão Nacional da UNESCO Portugal. Retirado de: 
https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/  (22-05-2019) 
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insustentabilidade em que se conduz o desenvolvimento na maior parte das           

sociedades. ”  7

A UNESCO, enquanto agência especializada das Nações Unidas para a          

educação, é responsável pelo desenvolvimento do documento “Educação para os          

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: objetivos de aprendizagem” , que é         8

parte sequencial dos “17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” (O.D.S.),         

documento referido no tópico anterior. Trata-se de um guia direcionado aos           

professores sobre como, através de uma educação para o desenvolvimento          

sustentável, se poderá trabalhar para atingir os O.D.S.. Sugere objetivos, métodos,           

temas, e atividades relacionadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável,          

adequados a diferentes níveis de ensino e encaixáveis em diferentes contextos de            

aprendizagem. 

 
“Questões globais – como a mudança climática – exigem uma mudança           

urgente no nosso estilo de vida e uma transformação do nosso modo de pensar e               

agir. Para alcançar essa mudança, precisamos de novas habilidades, valores e           

atitudes que levem a sociedades mais sustentáveis. Os sistemas de educação           

devem responder a essa necessidade premente, definindo objetivos e conteúdos          

de aprendizagem relevantes, introduzindo pedagogias que empoderem os        

educandos, e instando suas instituições a incluir princípios de sustentabilidade em           

suas estruturas de gestão. A nova Agenda 2030 para o Desenvolvimento           

Sustentável reflete claramente essa visão da importância de uma resposta          

educacional adequada. A educação é explicitamente formulada como um objetivo          

independente – o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. Numerosas metas          

e indicadores relacionados à educação também estão contemplados nos outros          

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A educação é tanto um objetivo           

em si mesmo como um meio para atingir todos os outros ODS. Não é apenas uma                

parte integrante do desenvolvimento sustentável, mas também um fator         

fundamental para a sua consecução. É por isso que a educação representa uma             

estratégia essencial na busca pela concretização dos ODS.”   (Tang, 2017: 1) 

7 CNU.(2019).Geologia, ecossistemas e biodiversidade. Retirado de: 
https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/temas/ciencia-para-um-futuro-sustentavel/geologia-ecossistem
as-e-biodiversidade  (22-05-2019) 
8 M.,  Rieckmann . (2017).  Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: objetivos de 
aprendizagem. 
Retirado de UNESDOC, UNESCO Digital library: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252197 
(22-05-2019) 
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Neste documento surge o reconhecimento da educação como tendo uma          

importância decisiva, no cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento         

Sustentável. O reconhecimento de que são necessárias alterações na nossa          

maneira de pensar e de agir e lançando o repto para a introdução de pedagogias               

que empoderem os educandos. Mais à frente, veremos que contributo poderá dar o             

campo das artes visuais e especificamente o desenho, no desenvolvimento de           

novas formas de pensar e agir.  

2.1.4. Foundation for Environmental Education 

“Foundation for Environmental Education” (FEE) é uma organização        

internacional sem fins lucrativos e não-governamental que se dedica ao          

desenvolvimento, coordenação e implementação de programas de educação        

ambiental, tendo em vista um desenvolvimento sustentável através da educação          

ambiental, dos países membros (77 países, incluindo Portugal). 

A organização tem cinco programas de educação ambiental, atualmente a ser           

implementados: Bandeira Azul; Eco-Escolas; Jovens Repórteres para o ambiente;         

EcoXXI; Green Key. Em Portugal, a FEE é representada pela Associação Bandeira            

Azul da Europa . 9

O programa “Bandeira Azul” trata de galardoar praias costeiras, fluviais e           

lacustres assim como portos de recreio, marinas, embarcações turísticas que se           

candidatem ao galardão. Para isso têm que cumprir uma séries de critérios de             

educação ambiental, responsabilidade social, qualidade e segurança face à relação          

com o ambiente, etc. Visa promover o esforço por uma consciencialização ambiental            

e um desenvolvimento sustentável.  

O programa “Eco-escolas”, em Portugal desde 1996, visa reconhecer e          

premiar as comunidades escolares inscritas no projeto, depois do acompanhamento,          

avaliação e validação anual do trabalho desenvolvido pelas comunidades escolares          

na melhoria da gestão ambiental do espaço escolar assim como na melhoria do             

nível de sensibilização das comunidades escolares para as questões ambientais. A           

ideia é trabalhar as boas práticas ambientais com envolvimento de toda a            

comunidade escolar, através de uma série de projetos, desafios e concursos.  

9 ABAE. (2019). Associação Bandeira Azul da Europa.  Retirado de: 
https://abae.pt/?doing_wp_cron=1551900503.1870939731597900390625  (22-05-2019) 
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Anualmente trabalham-se, com as escolas (de todos os graus de ensino)           

inscritas no projeto, diversos temas ambientais e toda a avaliação,          

acompanhamento, validação e apoio às práticas é realizado pela “Associação          

Bandeira Azul da Europa”. É atribuída, simbolicamente, uma bandeira verde          

“Eco-escolas” às escolas que, segundo a associação, consigam essa melhoria do           

desempenho na gestão dos recursos ambientais e na sensibilização e mobilização           

de toda a comunidade escolar.  

“Jovens Repórteres para o Ambiente”: é um projeto em que os jovens, em             

grupo ou individualmente, das escolas inscritas, produzem investigação num registo          

jornalístico, sobre questões de ambiente e sustentabilidade das suas comunidades          

locais, utilizando para tal, as tecnologias de informação e comunicação. Desta forma            

o projeto pretende aumentar a consciencialização e a educação ambiental das           

comunidades estudantis. Desenvolvimento de espírito crítico, capacidade de        

liderança e de trabalho em equipa e espírito de iniciativa são também capacidades             

que este projeto pretende potenciar nos jovens.  

“EcoXXI”, é um projeto que desde 2005 pretende aumentar a educação para             

a sustentabilidade, mas particularmente dos técnicos e decisores dos municípios          

com responsabilidades de decisão sobre questões ambientais. 

“Green Key” é um projeto de reconhecimento e premiação de          

estabelecimentos turísticos, de restauração e alojamento que tenham boas práticas          

ambientais e sociais e que promovam a educação ambiental e o desenvolvimento            

sustentável.  

2.2. Instituições europeias 

Desde há várias décadas que a União Europeia tem vindo a produzir            

programas que visam alcançar uma série de objetivos, dentro de períodos de tempo             

definidos, na área da preservação do meio ambiente. O último desses programas é             

o “Programa Geral de Ação da União para 2020 em matéria de Ambiente” e              

compreende o período entre 2013 e 2020. 
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2.2.1. Comissão Europeia (7.º PAA – o Programa Geral de Ação da União para 2020               

em matéria de Ambiente) 

Neste programa, definem-se uma série de objetivos que se pretende que           

sejam alcançados até 2020, por todos os países que integram a União:  

 “1. proteger, conservar e reforçar o capital natural da União. 2. tornar a              

União numa economia hipocarbónica, eficiente na utilização dos recursos, verde e           

competitiva. 3. proteger os cidadãos da União contra pressões de caráter ambiental            

e riscos para a saúde e o bem-estar. 4. maximizar os benefícios da legislação da               

União relativa ao ambiente através da melhoria da respetiva aplicação 5. melhorar a             

base de conhecimentos sobre o ambiente e alargar a fundamentação para as            

políticas. 6. assegurar investimentos para a política relativa ao ambiente e ao clima             

e considerar os custos ambientais de quaisquer atividades da sociedade. 7. integrar            

melhor as preocupações ambientais noutras áreas de política e assegurar coerência           

ao criar uma nova política. 8. tornar as cidades da União mais sustentáveis. 9.              

ajudar a União a abordar o ambiente internacional e as alterações climáticas de             

forma mais eficiente.”  (Comissão Europeia, 2013: 2)  10

 

É no ponto cinco que surge a referência mais próxima à importância da             

educação, na compatibilização do desenvolvimento económico, tecnológico e social         

com os limites naturais do planeta. Neste ponto, refere-se a necessidade da            

melhoria do acesso dos cidadãos e dos responsáveis pelas decisões técnicas e            

políticas à investigação científica e à extensa base de conhecimentos que daí            

resulta, e que pode e deve conduzir a uma ampliação da consciencialização            

ambiental com bases sólidas e resultar em soluções mais efetivas, mais eficazes.  

10 Comissão Europeia. (2013). Programa Geral de Ação da União para 2020 em Matéria de Ambiente. 
Retirado de:  http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/pt.pdf  (22-05-2019) 
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2.3. Instituições Nacionais 

2.3.1. Agência Portuguesa do Ambiente  

O Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, através do           

Decreto-lei n.º 17/2014, de 4 de fevereiro , atribui (no artigo 13º, nº2, alínea i) à               11

Agência Portuguesa do Ambiente, a seguinte competência: 

“ i) Promover a educação, formação e sensibilização para o ambiente e            

desenvolvimento sustentável, nomeadamente através do desenvolvimento de       

sistemas de informação, mecanismos de divulgação ajustados aos diferentes         

públicos e ações de formação.” 

Nesse sentido e especificamente no âmbito das escolas, esta Agência realiza           

uma série de ações de formação, informação e sensibilização: conferências,          

exposições, apoio a projetos no âmbito da educação ambiental, transmissão de           

conteúdos informativos e didáticos sobre as diversas vertentes da educação          

ambiental. A informação veiculada pela agência está alinhada com os objetivos           

ambientais definidos nos documentos das entidades internacionais, já atrás         

referidos.  

2.3.2. ENEA 2020 - Estratégia Nacional de Educação Ambiental  12

A ENEA 2020, é uma estratégia governamental para a educação ambiental e            

“ pretende estabelecer um compromisso colaborativo, estratégico e de coesão na          

construção da literacia ambiental em Portugal, através de uma cidadania inclusiva e            

visionária que conduza a uma mudança de paradigma civilizacional, traduzido em           

modelos de conduta sustentáveis em todas as dimensões da atividade humana.”   13

Segue, na sua implementação, quatro princípios: educar tendo em conta a           

experiência internacional; educar tendo em conta a experiência nacional; educar          

para a capacitação da sociedade face aos desafios ambientais; educar para a            

11  Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia . (2014).  Diário da República n.º 
24/2014, Série I de 2014-02-04 .  Decreto-Lei n.º 17/2014 de 4 de fevereiro . Retirado de: 
https://dre.pt/pesquisa/-/search/570702/details/maximized  (22-05-2019) 
12 ENEA. (2019). Portal da Estratégia Nacional de Educação Ambiental. Retirado de: 
https://enea.apambiente.pt/  (22-05-2019) 
13APA.(2019). Portal da Agência Portuguesa do Ambiente. Estratégia Nacional de Educação 
Ambiental - ENEA2020. Retirado de: 
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=142&sub2ref=1488  (22-05-2019) 
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sustentabilidade; educar para uma cidadania interveniente. As ações desta         

estratégia assentam em três pilares: descarbonizar a sociedade; tornar a economia           

circular; valorizar o território. Identifica seis agentes de educação ambiental, entre           

eles os estabelecimentos de ensino: 

“As primeiras iniciativas de consciencialização em matéria de Ambiente         

visaram os professores como grupo-alvo privilegiado, já que se reconhecia que a            

alteração comportamental requerida era uma questão de educação formal. Assim,          

os estabelecimentos de ensino, designadamente os da educação pré-escolar e do           

ensino básico e secundário, assumiram-se, desde sempre, como os principais          

espaços físicos disponíveis para lançar e desenvolver ações, projetos e programas           

de EA.” (APA, 2017: 25) 

 

2.3.3. Lei de Bases do Ambiente  14

A Lei n.º 19/2014 de 14 de abril, define as bases da política de ambiente.               

Refere, em alguns pontos, a questão da educação ambiental. O  ponto 2 do artigo 2º               

refere: “Compete ao Estado a realização da política de ambiente, tanto através da             

ação direta dos seus órgãos e agentes nos diversos níveis de decisão local,             

regional, nacional, europeia e internacional, como através da mobilização e da           

coordenação de todos os cidadãos e forças sociais, num processo participado e            

assente no pleno exercício da cidadania ambiental.” No Artigo 4.º, referente aos            

princípios das políticas públicas ambientais, refere-se o facto de as políticas públicas            

de ambiente estarem subordinadas a uma série de princípios, entre os quais: “a) Da              

transversalidade e da integração, que obrigam à integração das exigências de           

proteção do ambiente na definição e execução das demais políticas globais e            

sectoriais, de modo a promover o desenvolvimento sustentável;” e  “d) Da educação            

ambiental, que obriga a políticas pedagógicas viradas para a tomada de consciência            

ambiental, apostando na educação para o desenvolvimento sustentável e dotando          

os cidadãos de competências ambientais num processo contínuo, que promove a           

cidadania participativa e apela à responsabilização, designadamente através do         

voluntariado e do mecenato ambiental, tendo em vista a proteção e a melhoria do              

14Assembleia da República. (2014). Diário da República n.º 73/2014, Série I de 2014-04-14.  Lei n.º 
19/2014 de 14 de abril. Retirado de:   https://dre.pt/pesquisa/-/search/25344037/details/maximized 
(22-05-2019) 
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ambiente em toda a sua dimensão humana;” (Diário da República n.º 73, 2014:             

2400) 

 

2.3.4. Ministério da Educação  

2.3.4.1. Direção Geral de Educação - Estratégia Nacional de Educação para a            

Cidadania  e a educação ambiental 15

A “Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania”, em convergência com           

uma série de documentos nacionais e internacionais de referência (alguns deles já            

referidos anteriormente) pretende implementar a partir do ano letivo 2017/2018 - nas            

escolas públicas e privadas que integram o Projeto de Autonomia e Flexibilidade            

Curricular: o desenvolvimento de competências pessoais e sociais; a promoção do           

pensamento crítico; o desenvolvimento de competências de participação ativa; o          

desenvolvimento de conhecimentos em áreas não formais.  

A produção deste documento parte de alguns pressupostos, entre os quais:           

“[a] existência de um acervo de recursos educativos, ferramentas e estudos de            

investigação de suporte à Educação para a Cidadania e o Desenvolvimento           

Sustentável, mas que carece de sistematização e divulgação junto das escolas de            

forma a apoiar o trabalho docente e a implementação de estratégias ao nível de              

cada uma.” (DGE, 2016: 5). Deste modo, reconhece-se que um conjunto de recursos             

já existentes para a educação ambiental, não estará a ser utilizado de uma forma              

eficiente.  

Mais à frente, no documento, admite-se que “a Cidadania não se aprende            

simplesmente por processos retóricos, por ensino transmissivo, mas por processos          

vivenciais.” ( Ibidem : 5) - e com isso, consente-se a vontade de ir além da retórica e                

do modelo tradicional de ensino/aprendizagem, do ‘carregar e descarregar de          

informação’.  

“Todos os domínios a trabalhar na Cidadania e Desenvolvimento devem ser           

vistos como intercomunicantes, tendo na base uma visão holística da pessoa.”           

( Ibidem : 8) e portanto, no ensino secundário, “a componente do currículo Cidadania            

15Direção Geral de Educação. (2016). Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Retirado 
de: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/estrategia_cidadania_original.pd
f  (22-05-2019) 
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e Desenvolvimento desenvolve-se com o contributo de todas as disciplinas e           

componentes de formação” ( Ibidem : 9). Expressa-se, deste modo, um         

posicionamento que aponta para a necessidade de inversão da tendência para a            

compartimentação das diferentes áreas do conhecimento e a consequente perda de           

uma visão holística da realidade - confirmando estes fatores, tal como foram            

apontados no Prólogo, como contribuintes para os problemas ambientais atuais.  

Para além disso, coloca-se desta forma a “Estratégia Nacional de Educação           

para a Cidadania” alinhada com um dos princípios das políticas públicas ambientais            

que, como foi referido no ponto anterior, é o da transversalidade e da integração das               

exigências de proteção do ambiente nos diversos setores das políticas públicas, de            

modo a garantir um desenvolvimento sustentável.  

A implementação do plano, distribui uma série de áreas temáticas em três            

grupos: desenvolvimento sustentável e educação ambiental, encontram-se no 1º         

grupo, que é de cariz obrigatório para todos os níveis e ciclos de ensino. Cada               

escola, no âmbito da sua autonomia, define o modo como estes itens se adaptam às               

práticas a desenvolver. 

No sentido de auxiliar a implementação do desenvolvimento sustentável e          

educação ambiental, no âmbito da educação para a cidadania, foi produzida uma            

série de documentos, entre os quais: o “Referencial de Educação Ambiental para a             

Sustentabilidade”. Este documento define temas, subtemas e objetivos de         16

aprendizagem. 

2.3.4.2. Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória  17

O documento “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” é           

atravessado por uma conceção antropocêntrica da realidade. O primeiro princípio          

orientador do documento é precisamente essa base humanista: “A escola habilita os            

jovens com saberes e valores para a construção de uma sociedade mais justa,             

centrada na pessoa, na dignidade humana e na ação sobre o mundo enquanto bem              

comum a preservar.” (DGE, 2017: 13). 

16 Ministério da Educação. (2018). Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade para a 
Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico e o Ensino Secundário. Retirado de: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/ref_sustentabilidade.pdf  (22-05-2019) 
17 Ministério da Educação, DGE, Pedroso, José. (2017). Perfil dos alunos à saída da escolaridade 
obrigatória. Retirado de: 
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.p
df  (22-05-2019) 
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Numa referência a Edgar Morin (2002), e ao que este considera serem os             

sete pilares necessários para a construção de uma cultura de autonomia e            

responsabilidade, diz-se entre outras coisas, que a “aprendizagem duma identidade          

planetária considerando a humanidade como comunidade de destino” ( Ibidem : 5) é           

fundamental. Quererá isto significar que se deve aprender aquilo que o planeta é,             

em função da humanidade, como se a natureza existisse em função dos seres             

humanos? Essa ideia contínua implícita no que é dito mais à frente: “[o] Perfil dos               

Alunos aponta para uma educação escolar em que os alunos desta geração global             

constroem e sedimentam uma cultura científica e artística de base humanista.”           

( Ibidem : 10) 

Na página 11, surge a referência ao ambiente como área de competência a             

desenvolver, mas introduzido-o no mesmo pilar da saúde e do bem-estar. Se um             

ambiente equilibrado conduz à boa saúde e ao bem-estar, já a manutenção da             

saúde e do bem-estar podem não conduzir a um ambiente equilibrado, na medida             

em que para essa manutenção não se considerem os impactos provocados no            

ambiente. Um ambiente equilibrado está dependente do desenvolvimento de todas          

as outras áreas de competências.  

A sustentabilidade surge na página 14, como um dos princípios que orientam            

e dão sentido ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade obrigatória:  

“Sustentabilidade – A escola contribui para formar nos alunos a consciência           

de sustentabilidade, um dos maiores desafios existenciais do mundo         

contemporâneo, que consiste no estabelecimento, através da inovação política,         

ética e científica, de relações de sinergia e simbiose duradouras e seguras entre os              

sistemas social, económico e tecnológico e o Sistema Terra, de cujo frágil e             

complexo equilíbrio depende a continuidade histórica da civilização humana.”         

( Ibidem : 14)  

Aqui, o reconhecimento da importância da escola na formação de uma           

consciência ambiental que permita relações mais cooperativas com o Sistema Terra,           

pela via dos valores éticos e científicos. 

Na página 15, a pretensão de que o aluno à saída da escolaridade obrigatória              

“reconheça a importância e o desafio oferecidos conjuntamente pelas Artes, pelas           

Humanidades e pela Ciência e a Tecnologia para a sustentabilidade social, cultural,            
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económica e ambiental de Portugal e do mundo” - numa referência a uma             

abordagem multidisciplinar na compreensão da realidade. 

Na página 27, continua o ênfase numa visão antropocêntrica da realidade:           

“As competências na área de Bem-estar, saúde e ambiente dizem respeito à            

promoção, criação e transformação da qualidade de vida do indivíduo e da            

sociedade.” 

 

 
Figura 2 - Ego vs. Eco. Autor desconhecido. Fonte:  http://www.astropt.org/2012/07/17/ego-vs-eco/          

(04-06-2019) 

 

A uma visão humanista, que coloca os humanos no topo da pirâmide das             

preocupações, pode contrapor-se uma visão ecológica da realidade onde não há           

estrutura piramidal hierárquica. Tudo existe numa relação de interdependência, e os           

sistemas humanos são parte do próprio sistema Terra: da noção de separatividade à             

noção de unicidade. O aprofundamento das preocupações ambientais na educação          

e formação deverá refletir a passagem para uma lógica ecológica já que “...só somos              

humanos no contacto e na sociabilidade com o que não é humano.” (Abram, 2007:              

22), e enquanto houver humanos e o restante, ou visão humanista em relação com o               

resto, a relação problemática com o sistema Terra tende a continuar. 
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2.3.4.3. Lei de Bases do Sistema Educativo  18

Alínea A do ponto 3, Artigo 2º do Capítulo I: “ O Estado não pode atribuir-se o                

direito de programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes           

filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas;”  

O auto-impedimento de se programar a educação segundo uma matriz          

filosófica põe em causa a matriz humanista em que se coloca a educação,             

nomeadamente no “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”. Por           

outro lado, a necessidade premente de educação ambiental em todas as frentes            

educativas, para que seja eficiente terá que passar por transformações internas e            

estruturais dos indivíduos nas suas atitudes para consigo próprios e para com a             

biosfera em que se inserem. E isso passa por um posicionamento filosófico            

diferenciado perante a própria vida. Ou seja, educação ambiental desprovida de uma            

matriz filosófica, diferenciada, será ineficaz, como se admite em alguns documentos           

institucionais analisados anteriormente, como: o “Perfil dos Alunos à Saída da           

Escolaridade Obrigatória”, a “Estratégia Nacional de Educação Para a Cidadania” ou           

“Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: objetivos de         

aprendizagem”. Todos apontam para a necessidade de adaptação dos sistemas de           

ensino de maneira a que a educação ambiental não se ministre apenas por             

processos transmissivos, mas que de uma forma transdisciplinar permita a          

construção de uma visão holística da realidade e se traduza numa mudança efetiva             

de mentalidades e comportamentos no sentido de um desenvolvimento sustentável. 

Uma referência direta ao meio natural aparece apenas na alínea c) do artigo             

5º da secção I do capítulo II: “c) Favorecer a observação e a compreensão do meio                

natural e humano para melhor integração e participação da criança” (capítulo relativo            

à educação pré-escolar). No capítulo relativo ao ensino secundário, o foco parece            

ser direcionado para o prosseguimento de estudos e posterior inserção no mercado            

de trabalho. A compreensão do meio natural deveria ser algo transversal a todos os              

níveis e áreas de ensino, porque só um conhecimento profundo leva a um respeito              

profundo. E, um conhecimento profundo de alguma coisa, exige         

transdisciplinaridade.  

 

18Assembleia da República. (1986). Lei de Bases do Sistema Educativo. Retirado de: 
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/222418/details/normal?p_p_auth=D688OvBC  (22-05-2019) 
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2.4. Sinopse dos contributos das diferentes políticas propostas 

O que sobressai sumariamente dos contributos das diferentes instituições         

nacionais e internacionais relativamente à educação ambiental são essencialmente         

manifestações de reconhecimento: reconhecimento dos problemas ambientais à        

escala local e global; reconhecimento da urgência na mudança de comportamentos           

e atitudes; reconhecimento da educação e da mobilização de várias disciplinas como            

fatores decisivos, para essa mudança dos comportamentos e atitudes;         

reconhecimento de ações de voluntariado de interesse ambiental e comunitário;          

reconhecimento da importância dos processos vivenciais, mais do que os processos           

retóricos e o ensino transmissivo na construção de uma cidadania competente;           

reconhecimento da importância de uma visão holística dos fenómenos. 

A partir desse reconhecimento, partem para a definição de princípios,          

estratégias e finalidades para a implementação da educação ambiental através da           

emissão de uma série de documentos - como o “Programa Geral de Ação da União               

para 2020 em Matéria de Ambiente”, o documento “Educação para os Objetivos de             

Desenvolvimento Sustentável” ou o “Referencial de Educação Ambiental para a          

Sustentabilidade”. Desenvolvem, coordenam e implementam uma série de        

programas de educação ambiental, ações de formação, informação e sensibilização,          

tendo em vista um desenvolvimento sustentável através da educação ambiental.          

Elaboram programas municipais de educação ambiental e apoiam uma série de           

organizações, que desenvolvem projetos na área da educação ambiental e da           

sustentabilidade. 

Mas há algumas ideias centrais que são transversais a estes projetos. A ideia             

de que mais do que consciencializar e informar é necessário capacitar os            

aprendentes para a ação, através de modelos de ensino direcionados para a            

resolução de problemas ambientais (problemas ambientais locais, com que os          

alunos se deparam diretamente).  

 

À escala local, importa perceber quais são as orientações da escola, em que             

se realiza este estágio, relativamente à educação ambiental e o que está a chegar,              

ou não, deste conjunto de recomendações institucionais à turma com que se está a              

trabalhar neste estágio. 
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3. Orientações da Escola Secundária Francisco de Holanda 

Na mesma linha das recomendações institucionais relativamente à educação         

ambiental, convém perceber que orientações/recomendações sobre educação       

ambiental expressa a Escola Secundária Francisco de Holanda nos seus planos,           

programas e projetos. 

3.1. Projeto Educativo de escola 

O projeto educativo de escola , elaborado para um período de três anos,            19

“constitui-se como referência para a definição das prioridades educativas, para a           

elaboração do plano anual de atividades, do regulamento interno e de outros            

documentos estruturantes da organização e funcionamento do agrupamento de         

escolas” (AEFH, 2018:1). É orientado por dois eixos principais:  “educar para o            

conhecimento” e “educar em cidadania”. É no âmbito do “educar em cidadania”  que             

surge a orientação da escola em termos de educação ambiental: “[o]  agrupamento            

de escolas assume-se como um espaço de permanente construção da cidadania           

democrática, fundado na solidariedade, autonomia, liberdade e tolerância,        

promovendo hábitos de vida saudáveis e responsáveis, orientados pelos princípios          

do desenvolvimento sustentável e de respeito pelo ambiente”  (AEFH, 2018:6). Neste           

sentido, definem-se uma série de objetivos, estratégias de intervenção e avaliação           

para aplicação daqueles princípios: “Dotar os alunos de conhecimentos e valores           

que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde, ao               

desenvolvimento sustentável e respeito pelo meio ambiente; dinamização de ações          

ou a participação em projetos que incentivem práticas conducentes à preservação           

do meio ambiente e ao uso racional dos recursos naturais; participação em            

programas ambientais nacionais (programa Eco-Escolas) e Regionais (Pegadas)”        

(AEFH, 2018: 10). 

19 AEFH. (2018). Projeto Educativo - Dezembro 2018 a Dezembro 2021. Retirado de: 
http://www.aefh.pt/DOCS_IDENTIDADE/IDENT%20-%20Projeto%20Educativo%202018_2021.pdf 
(17-05-2019) 
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3.2. Programa da disciplina e o manual adotado  

Tanto o programa adaptado de desenho como o manual adotado para a            20

disciplina, pouco ou nada referem relativamente à educação ambiental. O programa           

propõe apenas a utilização de materiais reciclados. O manual adotado é totalmente            

centrado nos materiais e nas técnicas de expressão plástica, sem dar importância,            

por exemplo, à reutilização de materiais, à utilização de materiais naturais, ao ciclo             

de vida dos objetos. No entanto, o programa de desenho , como sugestão            21

metodológica geral, e tendo em vista uma “relação pedagógica conducente a uma            

eficiente didática do desenho no campo do processo ensino-aprendizagem, propõe          

entre outros procedimentos, promover uma cultura de liberdade, participação,         

reflexão e avaliação que realce a responsabilidade individual nos processos de           

mudança social”  (Ministério da Educação, 2001: 10). Apesar da ausência de           

referências diretas à educação ambiental, tanto o programa de desenho como o            

programa adaptado pela escola, são suficientemente flexíveis e dão margem de           

manobra para que os professores introduzam conceitos de educação ambiental nas           

práticas didáticas.  

 

O presente relatório, não intenta abarcar todas as instituições que têm planos            

de educação ambiental em execução. Desde associações não governamentais e          

sem fins lucrativos, até museus ou centros de interpretação ambiental,          

desenvolvem-se importantes ações em prol da educação ambiental, tanto à escala           

nacional como internacional. O que aqui é importante salientar é a forma como as              

instituições governamentais, nacionais e internacionais, reconhecem os problemas        

ambientais com que nos deparamos, a necessidade de encontrar soluções          

rapidamente e a forma como se estão a mobilizar. Salientar a forma como             

reconhecem a educação como fator determinante na mudança de paradigma          

relacional entre a humanidade e o planeta. E perceber de que forma todas essas              

20 AEFH. (2018). Programa Adaptado de Desenho A, 10º Ano. Retirado de: 
https://drive.google.com/file/d/1hLEIebcqtzcB7OEQ4S1KWhJkPBc64-n_/view?usp=sharing 
21 Ministério da Educação, Departamento do Ensino Secundário. (2001). “Desenho A, 10º Ano”. 
Retirado de: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curs
o_de_Artes_Visuais/desenho_a_10.pdf  (22-05-2019) 
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iniciativas e manifestações de intenções estão a chegar, ou não, de forma concreta,             

à sala de aula na disciplina de Desenho A, trazendo à reflexão a experiência obtida               

durante o período de estágio. 

Mas será que todos esses programas, estratégias e intenções têm produzido           

mudanças concretas e estruturais nas atitudes e comportamentos? Segundo os          

dados mais recentes sobre ambiente, disponibilizados pelo INE - Instituto Nacional           

de Estatística (2018), houve (por exemplo) um aumento na produção de lixo urbano             

por parte dos portugueses em mais de 115 mil toneladas em 2017. Integrar             

educação ambiental nas artes visuais pode levar, por exemplo, a uma maior            

reutilização de materiais nas práticas artísticas, ou a opções mais adequadas no que             

diz respeito ao ciclo de vida dos objetos que se está a projetar, constituindo um               

contributo para a diminuição da quantidade de lixo produzido.  

“O ano de 2017 foi o ano com maior área ardida desde 2001, correspondendo              

a uma área florestal ardida de 500,1 mil hectares e a 39,8 hectares de área agrícola,                

enquanto em 2018 a área florestal ardida foi 35,6 mil hectares e a área agrícola de                

2,6 mil hectares.” (INE, 2018: 79) - as plantas autóctones têm uma maior resistência              

ao fogo, ao contrário das espécies invasoras, cujas monoculturas surgem muitas           

vezes associadas à problemática dos incêndios. A importância da flora autóctone           

não se resume a este fator e é o tema escolhido para a proposta de prática didática,                 

que se apresentará mais à frente.  

Em 2017 plantaram-se mais 251 hectares de milho transgénico em Portugal           

relativamente ao ano anterior, sendo que “pela primeira vez desde 2006, apenas            

Portugal e Espanha cultivaram milho geneticamente modificado na Europa em 2017”           

( Idem : 92). A necessidade de alterar geneticamente um alimento, tornando-o mais           

resistente a pragas, doenças, herbicidas e fertilizantes deriva do paradigma da           

produtividade competitiva e massiva, afastado de uma visão holística da realidade,           

referido no Prólogo. Serve um modo de agricultura intensiva ao invés de uma             

agricultura em modo biológico, alinhada com princípios de educação ambiental.  

Estes são apenas alguns dados estatísticos que poderão apontar para a           

necessidade de um reforço de educação ambiental em Portugal. 

Não é pretensão deste relatório fazer um balanço ou avaliar os resultados de             

todos os programas de educação ambiental em execução a nível nacional. Para            

32 



 

esse efeito, foi publicado um documento em 2010 , em que se fez “um diagnóstico              22

que tinha como principais objetivos conhecer e dar a conhecer o tipo de projetos de               

EA/EDS que se desenvolvem em Portugal, suas temáticas e seus intervenientes.”           23

(Schimdt et al., 2010: 17)  

Esse documento permitiu “assinalar dificuldades e problemas-tipo, identificar        

potencialidades e bons exemplos e contribuir para uma avaliação mais consistente”           

( Ibidem : 18) .  

À data da elaboração do referido diagnóstico haveria menos projetos de           

educação ambiental em execução. No entanto, nas conclusões desse estudo          

apontavam-se algumas questões que fazem com que a educação ambiental não           

tenha a eficiência que deveria: desde a descoordenação institucional à          

instrumentalização da educação ambiental. Mas gostaria de destacar alguns         

problemas apontados, para os quais à escala da sala de aula, inclusivamente na             

disciplina Desenho A, podem ser dados contributos significativos para os colmatar: 

“em Portugal continua a ministrar-se a educação ambiental mais como um           

suplemento recreativo do que como uma peça educativa forte. Apesar da enorme            

capacidade que ela tem de integrar as componentes cívicas, humanísticas e           

científicas, não se lhe atribui o destaque que merece nem se aproveita o potencial              

que encerra. Desde as clássicas e sistemáticas faltas de meios dos organismos            

que têm por função implementá-la até às crónicas desarticulações institucionais,          

continua a faltar em Portugal um programa sério, integrado e oficialmente           

assumido de educação ambiental. Esta acaba por se restringir ora a uma matéria             

disciplinar, ora a uma mera periferia das disciplinas escolares, pouco remetendo           

para a complexidade das questões ou para a responsabilização cívico-ambiental          

dos estudantes.” (Schmidt et al.,2010: 17) 

A propósito desta visão da educação ambiental como mero suplemento          

recreativo, a turma de 10º ano que acompanhamos neste estágio, realizou uma            

visita de estudo ao MAAT (Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia), em Lisboa.             

Uma das exposições que visitaram foi a de Tadashi Kawamata, um artista que             

trabalha com questões relacionadas com a ecologia global. Nesta exposição          

apresentou uma instalação totalmente produzida com plásticos recolhidos nas praias          

22Schmidt, Luísa, Nave, Joaquim Gil, Guerra, João.   A educação ambiental : balanço e 
perspectivas para uma agenda mais sustentável. 2010.Retirado de: 
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/11183  (22-05-2019) 
23 EA/EDS - Educação ambiental/Educação para o desenvolvimento sustentável 
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da costa portuguesa. O que aconteceu posteriormente à visita foi a total            24

inconsequência em termos de geração de debate (apesar de fomentado no âmbito            

da prática didática proposta durante o estágio), de produção de material a partir da              

informação absorvida nessa visita - de uma forma voluntária por parte dos alunos. 
 

“[A] falta de mobilização da própria comunidade escolar começa e está enraizada            

na dificuldade em cativar e envolver os próprios professores nos projetos. Seja em             

virtude da forma como a própria escola está organizada e apoia este tipo de              

atividades, seja por desmotivação pura e simples, o facto é que uma boa parte              

dos responsáveis de EA/EDS se queixa da dificuldade em conquistar os           

professores para as iniciativas de educação ambiental.” ( ibidem : 213)  

 

O programa adaptado de Desenho A do 10º ano, apesar de não fazer             

nenhuma referência a conteúdos de educação ambiental, apresenta macrotemas         

suficientemente flexíveis para ser possível a introdução de conceitos de educação           

ambiental bastando, para isso, professores esclarecidos sobre o tema e com           

vontade de o introduzir na disciplina.  

 
“...a atividade de EA/EDS acomodou-se, restringindo-se cada vez mais à sua           25

esfera, e decorre como que demarcando-se de outras dimensões essenciais da           

vida social das comunidades, erguendo assim barreiras que reduzem o seu           

impacto, potencialidades e eficácia educativos.” ( ibidem : 208) 

 

A introdução da educação ambiental na disciplina de desenho é uma           

oportunidade para a interseção dessas duas esferas de conhecimento. E uma           

oportunidade para o alargamento do leque de temas a que a educação ambiental             

está restrita. 

 
“Também no que respeita aos  temas mais abordados nos projetos de EA/EDS            

recenseados se verifica um enfoque predominante num conjunto muito delimitado          

de temas mais tradicionais, como a fauna, a flora e a política dos 3 R ou resíduos                 

em sentido genérico.” ( Ibidem : 208) 

 

24 Filme sobre a instalação “Over Flow”, de Tadashi Kawamata no MAAT:  https://youtu.be/63voftZAao8 
(22-05-2019) 
25 EA/EDS - Educação Ambiental/Educação para o desenvolvimento sustentável 
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Segundo os dados científicos de que dispomos ,” investigadores estimam        26

que, em Portugal e durante 2015, a poluição do ar tenha causado 15 mil mortes, ou                

seja, 138 mortes por cada 100 mil habitantes.” (Costa, 2019) A qualidade do ar, por               

exemplo, que não se vê e na maior parte das vezes não se cheira, parece (por isso)                 

não estar a ser devidamente valorizada pelos portugueses.  

 
“a EA/EDS parece continuar entre nós agarrada à tradição de uma educação            

ambiental que do seu pioneirismo mantém uma estratégia excessivamente         

orientada para a conservação da natureza, não investindo realmente na melhoria           

do comportamento ambiental dos seus alvos.” (Schmidt et al.,2010: 210) 

 

“As dificuldades de envolvimento da sociedade civil decorrerão certamente do          

distanciamento que, tudo indica, existe entre os projetos desenvolvidos e a           

comunidade.” ( Ibidem : 212)  

Não será o distanciamento dos projetos de educação ambiental,         

relativamente às comunidades, um ingrediente para a sua ineficácia, pela eventual           

não identificação dos indivíduos com os projetos, não se sentindo parte do            

processo? 

 

4. Educação Ambiental e o papel excipiente das artes visuais 

As artes visuais constituem uma excelente plataforma para veicular a          

educação ambiental, por vários fatores. Pelo reconhecimento institucional - temos,          

por exemplo, a União Europeia a declarar que “a criatividade é a principal fonte de               

inovação, que por sua vez é considerada o principal motor de crescimento e riqueza,              

enquanto factor fundamental para melhorias no domínio social e instrumento          

essencial para enfrentar desafios globais como as alterações climáticas e o           

desenvolvimento sustentável”     (União Europeia, 2008: C 141/17 ) 27

Frequentam o curso Científico-Humanístico de Artes Visuais alunos que, na          

sua maioria, pretendem prosseguir os estudos para além da escolaridade          

26 Costa, R. (2019, Março 19). “Poluição do ar em Portugal estará a causar o dobro das mortes 
estimadas”. Público. Retirado de: 
https://www.publico.pt/2019/03/19/ciencia/noticia/poluicao-ar-portugal-mata-dobro-pensava-1865800?f
bclid=IwAR0q225v0HqQ1jJkReq4ptWYLqAVR_3p92eD-9Y4cpmTIleJ29YNpCEmCnk  (22-05-2019) 
27União Europeia. (2008). Jornal Oficial da União Europeia. Retirado de: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:141:FULL&from=PT 
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obrigatória, desejando adquirir formação no campo das artes visuais, onde todas as            

áreas são áreas de projeto seja Arquitetura, Design, Artes Plásticas ou outra.  

Nessas áreas, enquanto projetistas terão responsabilidades diretas na        

escolha dos materiais e dos respetivos processos construtivos. É fundamental que,           

desde cedo, comecem a introjetar a importância das metodologias de projeto           

porque:  
“Criatividade não significa improvisação sem método: dessa maneira        

apenas se faz confusão e se cria nos jovens a ilusão de se sentirem artistas livres e                 

independentes. A série de operações do método projetual é feita de valores            

objetivos que se tornam instrumentos de trabalho nas mãos do projetista criativo”.            

(Munari, 1981: 21)  

E é nessa série de “valores objetivos”, que constituem a série de operações             

do método projetual, que podemos introduzir os valores ambientais: De que são            

feitos os materiais que estou a utilizar no meu projeto? Que impactos ambientais tem              

a sua produção, transporte e aplicação no meu projeto? Como é o ciclo de vida do                

objeto que estou a projetar ou a utilizar? Quando terminar o tempo de utilização útil               

do objeto, é reutilizável? É reciclável? É certo que os aprendentes da turma de 10º               

ano, com que se está a trabalhar neste estágio, são ainda muito jovens e estão               

ainda longe de ser profissionais das áreas de projeto mas quanto mais cedo se fizer               

germinar esta mentalidade de projeto mais sustentados e sustentáveis serão os           

seus percursos de vida. Passam também a entender as suas próprias vidas como             

um projeto e a sentirem-se capazes de o modificar sempre que necessário. 

O campo das artes visuais, enquanto aglomerador de áreas de projeto, é um             

lugar de transdisciplinaridade. A necessidade de transdisciplinaridade, na        

implementação da educação ambiental, é reconhecida (como vimos) pela UNESCO. 

Todos os objetos artísticos, independentemente dos suportes, materiais e         

tecnologias através dos quais se materializam, transmitem uma mensagem: sobre a           

realidade interna do artista, sobre a realidade externa ao artista ou ambos. Nesse             

sentido, podemos pensar que as artes visuais podem ser veículo para transmissão            

de mensagens de sensibilização e/ou educação ambiental. Os significados         

profundos que cada artista decide veicular, nas suas obras, dependem do seu            

mindset e do seu propósito de vida: em que é que decido focar-me? Em problemas?               

Em soluções? Em progresso ou declínio? Qual será o meu posicionamento,           
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enquanto artista visual perante os problemas ambientais à escala local e global? A             

que causas quero dedicar a minha vida? Mais à frente, apresentar-se-ão alguns            

exemplos de artistas cujo modo de vida e prática artística traduzem um            

posicionamento relativamente à consciencialização e educação ambiental. Ou seja,         

mais do que decretos-lei, medidas e posicionamentos políticos, há uma dimensão           

filosófica existencial determinante para a ação ou inação perante as questões           

ambientais - e, antes disso, o livre-arbítrio.  

Como já foi referido no Prólogo, a Era da indústria e da informação             

conduziram, as sociedades dos países de cultura ocidental, à sobrevalorização de           

características específicas de raciocínio: o raciocínio lógico, linear, sequencial,         

analítico, o pensamento abstrato, convergente, calculado e objetivo - concentração          

nos detalhes e nas técnicas. Isto, em detrimento dos tipos de pensamento mais             

divergentes e simultâneos, mais intuitivos e metafóricos, subjetivos e não lineares -            

concentrados no todo de uma dada realidade (Pink, 2009). Sendo que, os            

fenómenos criativos estão muito mais baseados nestas últimas formas de          

pensamento do que nas primeiras.  

O que a humanidade “tem de extraordinário é o facto de evoluir em grupo.              

Gostamos de pertencer à manada. Vamos para onde a manada vai, e isso é algo               

de extraordinário porque fazer parte de uma manada é sentir o afeto da             

comunidade, enquanto que viver fora da manada é, de certa forma, rejeitar o             

afeto. O problema é que, enquanto vamos todos com a manada, nenhum de nós              

se preocupa com o rumo que a manada está a seguir.” (Beavan, 2009: 269)  

É precisamente o tipo de pensamento divergente, simultâneo e subjetivo que           

permite pensar de forma crítica relativamente à manada e, não só, tomar            

consciência relativamente ao rumo que a manada está a seguir mas também            

construir um posicionamento efetivo em relação a isso. 

O ênfase num tipo de pensamento abstrato, linear e objetivo permite-me ir do             

lugar onde estou para o lugar onde quero estar, rápida e eficazmente, abstraindo-me             

de tudo o que não é importante para esse objectivo; apartando-me da paisagem, da              

natureza, da biosfera como um todo constituído por elementos ilusoriamente          

separados mas interdependentes. E esqueço-me que as ações que desenvolvo,          

para chegar onde quero, têm impactos na envolvente. Como é que, como diz             

Beavan (2009:129), “[a]prendo a tratar a paisagem como algo mais do que o espaço              
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que se interpõe entre o lugar onde estou e o lugar onde quero estar mais tarde”?                

( Ibidem : 129).  

O desenvolvimento de tipos de pensamento não lineares, subjetivos e          

concentrados no todo de uma dada realidade, talvez me permitam valorizar mais o             

percurso do que a chegada, a paisagem entre o ponto A e o ponto B. Talvez me                 

permitam intuir a existência de uma interdependência entre todos os elementos de            

uma dada realidade. Imersos em pensamentos abstratizantes perdemos o sentido          

de pertença à natureza que intuitivamente sempre soubemos ter. Dado que o campo             

das artes, através dos processos criativos, desenvolve esses tipos de pensamento           

mais divergentes e simultâneos, mais intuitivos e metafóricos, subjetivos e não           

lineares - concentrados no todo de uma dada realidade - constitui uma importante             

plataforma de projeto de uma nova Humanidade.  

Existe um grupo de pesquisa , da Aalto University, School of Arts, Design            28

and Architecture, na Finlândia, dedicado exclusivamente a procurar compreender as          

vantagens do uso dos métodos artísticos na educação ambiental, desenvolver novos           

métodos e conceitos para a educação ambiental baseada nas artes e constituir uma             

plataforma de partilha de informação e de práticas no âmbito da educação ambiental             

através das artes. Esta plataforma dispõe já de uma extensa base de dados que              

inclui artigos científicos, livros, documentários, ligações para projetos de educação          

ambiental desenvolvidos em vários países, ligações para uma infinidade de outros           

centros de investigação sobre a educação ambiental, baseada nas artes, e material            

didático direcionado para professores. 

Dada a infinidade de informação, seria humanamente impossível dissecar         

aqui cada um dos artigos, livros, documentários e projetos. No entanto, constitui uma             

importante base de dados e de contatos para futuras pesquisas nesta área.  

De alguns artigos analisados, é interessante, por exemplo, a perspetiva de           

Vasko (2016: 77) que nos diz: “O fato de essas duas formas de experiência              

compartilharem muito em comum é tremendamente valioso tanto para a educação           

artística quanto para a educação ambiental, especialmente se a última procura criar            

conexões pessoais com ecologias próximas de casa. Para mim, um elemento           

particularmente valioso da educação artística é que ela pode ser um meio para uma              

percepção mais profunda e apreciativa dos nossos ambientes físicos e          

28  http://www.naturearteducation.org  - página web do grupo de pesquisa. 
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comunidades.” Defende a ideia de que as artes nos encorajam a perceber o que há               

para ser notado. “Se o nosso objetivo é construir um sentido de pertencimento aos              

lugares físicos que habitamos, para vir a conhecer (e possivelmente amar) áreas            

naturais e formas de vida por si mesmas, para abordar questões sobre como nos              

relacionamos com o meio ambiente e outras formas de vida, ou para expressar             

preocupações pelo seu bem-estar e - consequentemente - pelo nosso, esta prática            

de perceber através das artes convida a um sentido de conexão com as nossas              

ecologias e ambientes naturais.” (Ibidem: 77) 

Esta ideia de procurar criar conexões pessoais, através da educação          

ambiental, com ecologias próximas de casa, foi aplicada na proposta de prática            

didática que se apresenta mais à frente, através da escolha da flora autóctone             

portuguesa como base de trabalho.  

“[S]er bem versado em diversas formas de artes pode contribuir para uma            

inter-relação mais profunda e mais sutil com os ambientes naturais. Ao contrário da             

linguagem literal, as artes oferecem meios de aprender e expressar o que se             

conhece do mundo ao nosso redor de maneiras que são sensuais, incorporadas,            

simbólicas e inefáveis.” (Idem, 2014: IV) 

 
5. Estudante de projeto vs. estudante projetado  

Já se patrocinou aqui, a hipótese de que a educação ambiental em todas as              

frentes educativas - para que seja eficaz - terá que ter a capacidade de mobilizar os                

aprendentes para a ação, na resolução de problemas ambientais locais. E só a ação              

que parta de uma iniciativa interna aos indivíduos, conduz a transformações efetivas            

no comportamento, nas atitudes para consigo próprios e para com a biosfera em que              

se inserem. As instituições públicas referidas anteriormente, confirmam que é          

necessário um ser humano novo, com comportamentos e posturas modificados.          

Modificação para a qual é necessária  “uma informação em contexto, que explique as             

causas e as consequências dos problemas ambientais actuais e as suas possíveis            

soluções, isto é, torna-se urgente mobilizar conhecimentos de várias disciplinas,          

para redireccionar o actual caminho de insustentabilidade em que se conduz o            

desenvolvimento na maior parte das sociedades” (CNU, 2019) . E constata-se  “que           29

29 CNU.(2019).Geologia, ecossistemas e biodiversidade. Retirado de: 
https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/temas/ciencia-para-um-futuro-sustentavel/geologia-ecossistem
as-e-biodiversidade  (22-05-2019) 
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a Cidadania não se aprende simplesmente por processos retóricos, por ensino           

transmissivo, mas por processos vivenciais.” (DGE, 2016: 5)   30

É então necessário passar da formação do simples aluno de projeto, para a             

formação do aluno que é projetado e se projeta a si próprio. 

O terreno das artes é um lugar de imersão em aprendizagens de            

metodologias de projeto. E como foi referido no ponto 4, quanto mais cedo se fizer               

germinar esta mentalidade de projeto na construção do percurso de vida do            

aprendente, mais sustentadas e sustentáveis serão as suas opções de vida. De            

modo a entender a sua própria existência como um projeto e a sentir-se capaz de o                

modificar sempre que necessário. 

“O que eu penso que muitos de nós querem é uma forma de prática              

educacional cujos traços, por assim dizer, “nos planeiem”, e uma forma de prática             

educacional que permita aos estudantes aprenderem a projetar-se a eles próprios.           

Desta forma, pode-se dizer que, no seu melhor, a educação é o processo de              

aprender a tornar-se arquitecto da nossa própria educação. É um processo que não             

acaba até fazermos.” (Eisner, 2008: 14) 

Quando nos referimos à metodologia projetual, referimo-nos à “série de          

operações necessárias, dispostas por ordem lógica, ditada pela experiência. O seu           

objetivo é o de se atingir o melhor resultado com o menor esforço” (Munari 1981:               

20). E é nesse espaço que, como já foi referido, podemos inserir os valores              

ambientais, mas também é - segundo Bismarck (2001: 55): 

 “nesse espaço que se situa entre a ideia e a sua imagem, esse espaço que trabalha a ideia,                   

que a reconfigura, que coloca em evidência o fazer, que convoca e coloca em confronto o passado e                  

o futuro, o conhecido e o desconhecido, o conhecimento e o reconhecimento, a tradição e o novo, as                  

linguagens gráficas, as suas convenções e as suas limitações, esse é o espaço onde o desenho se                 

faz, esse é o espaço operativo do desenho, é aí que o desenho se resolve.”  

Qual será então o papel do desenho enquanto disciplina na          

autotransformação dos indivíduos? 

30 Direção Geral de Educação. (2016). Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Retirado 
de: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/estrategia_cidadania_original.pd
f  (22-05-2019) 
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5.1. O desenho e a inteligibilidade do real  

Como vimos, é necessária uma nova inteligibilidade do real. Especialmente          

na disciplina de Desenho A, encontramos condições ideais para que a formação de             

uma cidadania ambiental não se aprenda apenas por processos transmissivos, mas           

sobretudo por processos vivenciais. A prática do desenho é sobretudo vivencial já            

que “[o] desenho é uma escrita do corpo que revela o mais íntimo dele. A               

consciência do que se aprende como desenho passa pelo acto do próprio desenho.             

Assim, a relação ensino/aprendizagem tem que ser centrada na individualidade de           

quem desenha e aprende o desenho.” (Carneiro, 2001: 34) 

Mas encontramos também, nesta disciplina, um terraço adequado à          

mobilização de informação contextualizada proveniente de várias disciplinas, que         

explique as causas e consequências dos problemas ambientais e aponte possíveis           

soluções, por via do desenho - que “...aliado à sua eficácia de simulação gráfica, à               

sua capacidade de rapidamente e eficazmente “formar” sentidos e visualizar          

caminhos, o torna num veículo privilegiado das configurações do pensamento.”          

(Bismark, 2001: 56) É precisamente uma nova configuração do pensamento que se            

apresenta urgente face às questões ambientais.  

O desvinculo entre pessoa e universo, apontado no início deste texto como            

consequência do paradigma civilizacional vigente - e parte da causa das agressões            

ambientais - tem, segundo Carneiro (2001: 38), no desenho uma via de reversão: “O              

desenho, como prática gráfica e plástica, como meio de realização artística e            

vivência estética, unifica pessoa e universo, cria imagens que figuram sentidos para            

a vida.” (Carneiro, 2001: 38) 

Na prática do desenho encontramos a noção de estrutura: como diferentes           

partes se juntam para formar um todo coerente e com sentido. A compreensão deste              

conceito é vital na construção de uma visão holística da realidade e para modificar a               

percepção equivocada de separatividade entre todas as coisas: “De um modo geral,            

a acção de desenhar implica uma constante sistematização do pensamento e uma            

permanente seleção de elementos e de relações estruturais. Essa experiência          

conduz a um conhecimento mais profundo da realidade perceptiva visual, que pode            
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revelar-se da maior utilidade para a compreensão do valor estético-visual das           

formas.” (Marques, 2001: 162) 

Esse conhecimento mais profundo da realidade percetiva visual voltado para          

o exterior, pode propiciar transformações interiores, na medida em que suscite           

produção de pensamento: “O desenho entendido como prática gráfica e plástica pelo            

manuseamento de instrumentos, suportes e técnicas que se escolhem e estruturam           

para figurar sobre a realidade exterior e propiciar as transformações interiores dá            

sempre a ver e suscita o pensar sobre o ver.” (Carneiro, 2001: 36). Ou disposto de                

outra forma, um processo de autoconhecimento que conduza a metamorfoses          

internas, é consequência do entendimento do que nos rodeia: “O Desenho é na             

realidade uma abertura sobre o mundo, é um processo de entendimento do que nos              

rodeia, é ainda e em consequência, um processo de nos conhecermos a nós             

próprios, os nossos conceitos, as nossas opções e até as nossas obsessões.” (             

Emídio, 2001: 63) 

É esse processo de autoconhecimento, de tomada de consciência da nossa           

relação com o mundo que dá azo a redefinições do projeto da pessoa. Projeto é               

desígnio, desígnio é propósito, vontade, intenção:  

“O desenho, sendo representação, é fundamentalmente projeto, deslocamento de um corpo           

no tempo e no espaço, desenvolvimento de ideias, conjunto de figuras que interagem para que a                

pessoa autora e ou fruidora de desenhos possa vir a compreender os sentidos dos seus movimentos                

entre o seu fora e o seu dentro, entre a interioridade do seu sentir e pensar e a exterioridade das                    

referências que busca, encontra e reflete como escalas necessárias para a própria mundividência.”             

(Carneiro, 2001: 36)  

A utilização do desenho em contexto de educação ambiental pode constituir           

“uma importante alternativa de registo de observações do meio natural e da            

sociedade, além de um instrumento de informação da própria ciência, caso da            

ilustração científica. O desenho ajuda na interpretação e compreensão do mundo           

pelo indivíduo, principalmente se é baseado na observação, podendo adequar-se          

em várias atividades e em diferentes momentos do processo educativo.” (Santos,           

2014: 41) 

 

É subscrevendo a ideia de que  “o desenho é esse processo de elaboração             

artística que não se esgota na própria representação e se mantém para além dela,              
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aberto como projeto de realização do ser.” (Carneiro, 2001: 36) e acreditando que “o              

desenho ao tornar o pensamento visível, inventa e cria o próprio desenhador            

enquanto entidade dinâmica, individual, única e irreprodutível.” (Gonçalves, 2001:         

172), que partimos (mais à frente) para a proposta de prática didática.  

Com base na ideia de fusão entre métodos de projeto e o próprio projeto de               

vida dos artistas, avançamos para o próximo ponto - onde se apresentam alguns             

exemplos de artistas cujo projeto de vida, considerando causas ambientais, se           

desenha em total simbiose com as suas produções artísticas.  

5.2. Ativismo e Arte 

A fusão de diretrizes políticas com produção artística configura aquilo a que            

recentemente se chamou “Artivismo”. Artivismo  é um neologismo que deriva da           

junção das palavras Arte e Ativismo. O conceito de artivismo não é de significado e               

utilização consensual. Temos, por exemplo, Vilas Boas (2015: 40) a dizer-nos que: 

 “o termo Arte Ativista, frequentemente confundido com A(r)tivista ou          

Artivista, tem origem em 1996, criado pelo coletivo norte americano Art Ensemble,            

termo este, que foi introduzido para definir os artistas ativistas, ou em outras             

palavras, pessoas que fazem o uso de tecnologias e mídias diversas, a fim de              

intervir na sociedade através de ações artísticas, sem necessariamente, para isto,           

ter que obrigatoriamente ser artista de formação.” 

Já Miguel Chaia (2007a: 9), assinala dois momentos que estão na origem da             

formação deste conceito: 

“O primeiro momento encontra-se nos movimentos sociais que ocorreram a           

partir do final da década de 60, como a luta pelos direitos civis, as manifestações               

contra a Guerra do Vietnam, as mobilizações estudantis e a contracultura. Essas            

séries de eventos constituem referências que se perpetuam para acionar o ativismo            

na contemporaneidade.” 

“O segundo momento refere-se à produção das novas tecnologias, que          

ganham intensidade a partir de meados dos anos 90...os meios de comunicação de             

massa, a Internet e as conquistas tecnológicas adjacentes constituem suportes para           

ampliar o potencial de artistas políticos e alastrar o campo de ação do ativismo”. 

 

Lucy Lippard citada por Vieira (2007: 9), distingue arte política de arte ativista,             

sendo que para ela “arte política tende a ser socialmente preocupada e a arte              
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ativista tende a ser socialmente envolvida”. Então, na arte política haveria apenas            

preocupações sociais, enquanto que na arte ativista haveria mobilização da          

sociedade numa determinada direção. 

Independentemente das nomenclaturas e da sua origem, o ativismo através          

da arte resulta de “uma esfera relacional fundada no desejo de luta, na             

responsabilidade ou na vocação social que reconhece a existência de conflitos a            

serem enfrentados de imediato” (Chaia, 2007a: 10)  

Com o artivismo incorpora-se na arte “uma certa instrumentalização, dando a ela             

uma função sócio-política, que vai desde a formação de consciência do outro,            

passando pela educação, até ao fomento da mobilização. Pode-se ter, então, a            

metáfora do artista como  gatilho de futuros desdobramentos sociais.” (Chaia, 2007a:           

10) e a partir dela pensar no artista como gatilho de futuros desdobramentos             

ambientais. 

A arte ativista, partindo sempre de um posicionamento crítico do artista face a             

alguma problemática social e de uma necessidade de repensar os sistemas em que             

se insere, não é necessariamente contestatária dos sistemas políticos vigentes:  

 
“a arte pode se opor a política ou prestar-se a ela. Por sua vez, a política                

pode inspirar ou dificultar a manifestação artística impregnando-se no objeto de arte            

ou iluminando o artista...a arte pode imprimir maior potencialidade para o indivíduo            

seguir na sua existência, perante o poder político ou micropoderes difusos e em             

meio aos absurdos e alegrias da vida, bem como emprestar maior eficiência aos             

interesses e programas de instituições e grupos dirigentes do corpo coletivo” (Chaia,            

2007b: 14, citado por Vilas Boas, 2015: 49). 

 

A propósito do eventual alinhamento das práticas artísticas com as diretivas e            

o poder político, interessa colocar aqui a perspetiva de Mouffe (2003). A autora,             

posiciona-se criticamente contra a ideia de que uma democracia saudável surge           

quando se dissolvem os antagonismos, as contestações, num pacificado consenso          

em torno de uma interpretação única de um conjunto de valores. Considera            

absolutamente necessária a manutenção de uma esfera pública em que seja           

possível a escolha entre diferentes visões da realidade. Na percepção de que            

atualmente nas sociedades democráticas ocidentais existe a tendência para o          

pensamento único (que, não sendo imposto de forma ditatorial, vai-se impondo com            
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base em justificações como a globalização); a tendência para, por exemplo, uma            

cultura de pensamento político que tende a considerar a necessidade de se            

transcender direita e esquerda; ou a tendência para a imposição de diretivas que             

transcendem as nações e que vão impondo valores da cultura ocidental à escala             

global, definindo uma ordem mundial que lentamente apaga as identidades locais.           

Segundo a autora, não é possível construir uma hegemonia em torno de um             

conjunto de valores, a uma grande escala, sem que existam de alguma forma             

fenómenos de exclusão social. Porque a sobrevalorização dos consensos tende a           

silenciar as opiniões discordantes. Não pela sua eliminação, mas pelo tolerar a            

opinião contrária em vez de a considerar como fundamental para o equilíbrio            

democrático. 

A partir disto, podemos pensar de que modo o estabelecimento de um            

conjunto de recomendações, objetivos e referenciais relativamente aos problemas         

ambientais globais, ao mobilizar grandes massas populacionais à escala global e ao            

definir, por exemplo, políticas de gestão do território, em torno de valores que a              

cultura ocidental considera que conduzem à melhoria do ambiente, anulam qualquer           

tentativa de posicionamento crítico sobre as causas, consequências e soluções          

desses mesmos problemas. Podemos, por exemplo, referir o grupo de pessoas que            

contestam a ideia de que existe aquecimento global. E dentro desse grupo            

encontram-se pessoas que pertencem à comunidade científica.  

  

É ao nível dos materiais utilizados (materiais naturais, recolhidos e/ou          

produzidos pelos próprios artistas localmente) que, os projetos que a seguir se            

expõe, ganham uma dimensão didática e os artistas se posicionam criticamente           

relativamente aos modos de fazer convencionais. U m posicionamento crítico, face          

aos problemas ambientais globais e ao paradigma do consumo e produção, mas -             

por outro lado - alinhado com as preocupações e recomendações manifestadas           

pelas instituições internacionais, sendo que um destes projetos é de uma instituição            

universitária. Trata-se do projeto “Solo na escola”, que traz para o campo da             

educação ambiental algo pouco comum, nos conteúdos de educação ambiental, que           

é informação sobre a diversidade dos solos e a sua importância para o equilíbrio dos               

ecossistemas. Proporciona ligação dos aprendentes com a natureza, na recolha das           

amostras de solo, e capacita-os para a produção de um material de expressão             
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plástica ecológico. Os outros três projetos são de artistas que, compreendendo as            

causas e consequências dos problemas ambientais, reequacionam as suas vidas          

em função de uma relação com o mundo mais ecológica. Através de processos             

vivenciais e não retóricos, representam bem aquilo que é a educação ambiental            

baseada na resolução de problemas à escala local. Representam também aquilo           

que é a autotransformação individual, referida no ponto 5.  

5.2.1 Projeto “Solo na escola”  31

É um projeto universitário, executado no Brasil, que visa consciencializar os           

estudantes do ensino básico e secundário, sobre a importância do solo como            

recurso natural e da ecologia como elementos essenciais à vida no biótopo Terra.  

Nesse sentido, para além da conceção de materiais didáticos, efetuam nas           

escolas uma série de atividades de sensibilização (conferências, workshops,         

projeções de vídeo, etc). 

Uma das atividades que promovem é uma oficina de pintura com pigmentos            

minerais . Aí os alunos têm a ocasião de, simultaneamente, apreender as diferentes            32

características de cada solo, aprender a produzir e usar terra de diferentes cores             

como pigmento para produção das suas tintas. A tinta de terra, é uma mistura de               

terra peneirada, água e cola branca (como aglomerante). A produção deste tipo de             

tinta, para além de ter custos reduzidos, é ecológica na medida em que utiliza              

materiais naturais recolhidos localmente; para além disso, coloca os criadores em           

contato com a natureza. 

Este é um projeto didático que desembrulha nos aprendentes uma visão           

holística da realidade, aguilhoando-lhes um pensamento sobre a diversidade e          

importância dos solos, e o entendimento dos vários tipos de solo como            

matéria-prima ecológica para produção dos seus próprios materiais de expressão          

plástica. Para além disso, capacita-os a produzirem os seus próprios meios de            

expressão plástica. E no processo de recolha dos materiais coloca-os em contacto          

com  a natureza. 

31  Portal do projeto “Solo na Escola”:  http://www.escola.agrarias.ufpr.br/index.htm  (22-05-2019) 
32 Produção de tintas com solo:  https://youtu.be/nFdnyXmMH8E  (22-05-2019) 
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5.2.2 Inês Schertel - “slow design”  

Inês Schertel , é arquiteta, artista plástica e designer brasileira. Por meio do            33

emprego de lã natural, como material básico de trabalho, cria diversos objetos com             

utilidades diferentes: bancos, tapetes, luminárias, cestos, etc. O seu método de           

trabalho passa por fomentar uma porção de gado lanígero e tratar de toda a              34

demanda manual de extração da lã. Posteriormente, é feita limpeza e           

processamento da lã através de uma antiga técnica tradicional. Trabalha uma           

técnica de produção de feltro, em que as fibras de lã - quando em contato com água                 

e sabão - encolhem e aglomeram-se de forma irreversível originando o tecido.  

No tingimento do tecido, utiliza também uma antiga técnica ancestral          

( botanical dyeing) , com pigmentos naturais que recolhe localmente. Conhecimentos         

que a artista absorveu em contato com povos nómadas da Ásia Central.  A utilização              

de matérias primas locais e processos produtivos naturais, que não envolvem           

fatores de degradação ambiental, revela um respeito pela biodiversidade e pelas           

culturas locais. O seu trabalho reflete simbiose com o meio natural, proximidade e             

atenção individualizada - em oposição à produção industrial e desfasada das           

realidades ambientais e locais. Para lá do empenho na qualidade, e não na             

quantidade, o seu trabalho brota em diálogo com os ritmos da natureza. Integra uma              

visão holística da realidade, fundindo as dimensões familiar e laboral, a uma            

proporção de educação ambiental e a características de lazer. 

5.2.3 Margaret Boozer - artes plásticas  

Margaret Boozer é uma artista plástica Norte-Americana que utiliza solo          

natural de várias cores, várias origens e estados (passando por barro e argila) como              

o seu material básico de trabalho. Os projetos que desenvolve são um misto entre              

pintura e escultura. 

Trabalhando com um material natural obtido localmente, a artista coloca-se          

em contato com a natureza para o recolher, e transporta até ao público o              

conhecimento sobre os vários tipos de solo existentes, permitindo a formação de            

uma consciência ambiental. Para lá disso, torna patente o potencial da terra            

33 Página oficial do projeto na internet:  http://www.inesschertel.com.br/en/Home.aspx  (22-05-2019) 
34 Vídeo sobre o processo de trabalho:  https://youtu.be/wgnpqEfce0A  (22-05-2019) 
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enquanto material de expressão plástica. Associando, nas suas obras, a indicação           

da origem de cada tipo de solo, impregna o seu trabalho com uma inequívoca              

proporção didática, de consciencialização ambiental. A instalação “Correlation        

Drawing/ Drawing Correlations: A Five Borough Reconnaissance Soil Survey”,         

dispõe numa grelha de “plexiglass” os solos de cinco diferentes áreas de Nova York.  

Sobre esta obra, no “site” da autora, refere-se que: “O levantamento [dos            35

diferentes tipos de solo] como documento destina-se a aumentar a consciência           

pública e a valorização de um recurso valioso. O solo forma-se à taxa de uma               

polegada a cada 500 anos. Não é exatamente renovável . ” E, ““A cidade dá a ilusão               

de que a terra não existe.”  Correlation Drawing/ Drawing Correlations convida a uma             

consciência da interdependência das coisas que muitas vezes vemos como          

separadas: terra e cidade, arte e ciência, até sujidade e design”. 

5.2.4 Frans Krajcberg - artes plásticas 

Frans Krajcberg (1921-2017) foi um artista visual, nascido na Polónia.          36

Formou-se em Belas Artes na Alemanha, mas foi no Brasil que a partir de 1948               

iniciou a sua carreira artística. Depois de se radicar e naturalizar no Brasil, passou              

grandes períodos de tempo, a desenvolver o seu trabalho, em diferentes países,            

nomeadamente França e Espanha onde começou a desenvolver projetos artísticos a           

partir de pigmentos naturais recolhidos localmente. Nesse período, que decorreu          

entre 1958 e 1964, começou a desenvolver os seus trabalhos utilizando apenas            

materiais  naturais, recolhidos pelo próprio nos diferentes locais por onde passava. 

Em 1964, regressou ao Brasil onde a sua obra começou a ganhar cada vez              

mais uma dimensão de ativismo ambiental através das artes visuais. Embrenhou-se           

na floresta amazónica, onde teve a oportunidade de verificar e registar os            

desmatamentos e queimadas - tendo em vista a comercialização de madeira, a            

agricultura intensiva e a criação de gado. A partir dessa fase da sua vida, passa a                

dedicar-se a manifestar - através da arte - o seu posicionamento crítico face a essa               

destruição do meio natural. Utiliza a fotografia, mas também a pintura (para a qual              

recolhe localmente terra de várias cores para a sua produção), a escultura (para             

35 “Correlation Drawing/ Drawing Correlations: A Five Borough Reconnaissance Soil Survey” . (2012). 
Retirado de: 
http://www.margaretboozer.com/portfolio/harbor-2016-carousel-2-4-2-3-3-4-2-8-5-2-3-2-3-3-3-3-2/ 
(22-05-2019) 
36 Documentário sobre a vida e obra do artista:  https://youtu.be/yXvaM_H1_As  (22-05-2019) 
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isso, utiliza raízes e restos de troncos que encontra entre aquilo que resta do abate               

de árvores e das queimadas) - e o tema é sempre o mesmo: o papel da humanidade                 

na destruição do meio natural em que se insere.  

 

6. O estágio: enquadramento - a escola, a turma, a disciplina e a sala 

 
A escola  37

A Escola Secundária Francisco de Holanda, em Guimarães, integra o          

Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (AEFH). O AEFH é constituído pela            

agregação do agrupamento de escolas Egas Moniz, do qual faziam parte a Escola             

EB 2,3 Egas Moniz, a Escola EB1/JI de Santa Luzia e a Escola EB 1 de Pegada,                 

com a Escola Secundária Francisco de Holanda. 

A Escola Secundária Francisco de Holanda foi estabelecida por deliberação          

em 1864, criação que viria a ser confirmada em 1884, atribuindo-se-lhe a            

designação de Escola Industrial de Guimarães. No ano seguinte, 1885, entrou em            

funcionamento permitindo o início das primeiras aulas de desenho industrial. Nessa           

altura, o objetivo deste projeto educativo era procurar dar resposta a algumas            

necessidades, ao nível da capacitação de recursos humanos, da indústria local.  

Até aos anos 70 do século XX, o ensino ministrado nesta escola tinha uma              

forte componente prática, vocacionado para a profissionalização e o suprimento de           

necessidades do mercado de trabalho. 

Após o 25 de Abril de 1974, as várias alterações na estrutura do ensino              

secundário possibilitaram o alargamento da oferta formativa da escola. Em 1975, a            

unificação do curso geral; em 1978, a implantação de cursos complementares de via             

única para os dois ramos de ensino (eliminando a distinção entre escolas e liceus);              

em 1983, a criação do ensino técnico-profissional; em 1989, a criação das escolas             

profissionais. 

Em 2007, a aprovação (pela Resolução do Conselho de Ministros nº1/2007)           

do programa de modernização do parque escolar permitiu, já em 2009, a realização             

de amplas obras de requalificação arquitectónica da escola.  

 

37 AEFH.(2019). Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda. Retirado de:  http://www.aefh.pt/ 
(22-05-2019) 
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A turma 

A turma, objeto de trabalho do presente estágio, é a turma 10ºAV1. É uma              

turma do 10º ano do ensino secundário, do curso Científico-Humanístico de Artes            

Visuais. É constituída por 23 alunos: 13 raparigas e 10 rapazes, maioritariamente            

com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos de idade (4 alunos têm menos                

de 15 anos). Durante o período de estágio, a turma foi sofrendo mutações, com              

transferências de alunos, por mudança de curso e de escola. 

Inquiridos alguns alunos com o intuito de saber se estariam a receber algum             

tipo de educação ambiental, de modo formal em alguma disciplina, a resposta foi             

negativa - facto confirmado junto da diretora de turma. 

 

A disciplina 

A disciplina principal de trabalho deste estágio é Desenho A. Trata-se de uma             

disciplina específica do curso Científico-Humanístico de Artes Visuais. O         

funcionamento da disciplina pauta-se pelo programa adaptado , pela escola, em          38

função do Programa de Desenho A do 10º ano , do “Perfil dos Alunos à Saída da                39

Escolaridade Obrigatória” e do documento “Aprendizagens Essenciais | Articulação         40

com o perfil dos alunos” .  41

Nesta turma, a disciplina é lecionada, por um professor, três vezes por            

semana: à Segunda, Terça e Quinta-feira. Por dia, são lecionados três tempos de             

quarenta e cinco minutos. A turma é dividida por turnos que têm aula em dias               

diferentes: um à Segunda-feira, outro à Quinta-feira. À Terça-feira a aula é dada para              

a turma completa (gráfico 1).  

 

38 AEFH. (2018/19). Planificação anual, disciplina Desenho A - 10ºano. Retirado de: 
https://drive.google.com/file/d/1hLEIebcqtzcB7OEQ4S1KWhJkPBc64-n_/view?usp=sharing 
(22-05-2019) 
39 Ministério da Educação, Departamento do Ensino Secundário. (2001). Desenho A, 10ºAno. 
Retirado de: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curs
o_de_Artes_Visuais/desenho_a_10.pdf  (22-05-2019) 
40 Ministério da Educação, DGE, Pedroso, José. (2017). Perfil dos alunos à saída da escolaridade 
obrigatória. Retirado de: 
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.p
df  (22-05-2019) 
41Ministério da Educação, DGE. (2017). Aprendizagens Essenciais | articulação com o Perfil dos 
alunos. Retirado de: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/10_desenho_a.pdf 
(22-05-2019) 
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Segunda 
(turno 1) 

Terça 
(turma completa) 

Quinta 
(turno 2) 

15:20-16:05 10:10-10:55 14:25-15:10 

16:05-16:50 10:55-11:40 15:20-16:05 

17:00-17:45 11:50-12:35 16:05-16:50 
Gráfico 1- tempos letivos da turma 10ºAV1, na disciplina Desenho A.   

 

A sala  

 
Figura 1 - Sala de aula onde decorrem as aulas de Desenho A. Fonte própria. 

 

A Arquitetura materializa os valores de uma determinada época. No          

paradigma civilizacional atual, o desenho da escola reflete os valores da Era            

Industrial em que tudo é quantificável, lógico, racional, linear, etc. Desde o toque da              

campainha, no exórdio e no escopo de cada aula a sugerir uma fábrica, até à               

disposição das mesas no interior das salas de aula - de forma linear e ortogonal. 

A disposição linear das mesas, direcionadas para a frente em filas paralelas,            

induz um maior controlo comportamental dos indivíduos, isolando-os nos seus          

estiradores, inferindo um maior foco no trabalho individual e na parte da frente da              

sala, onde se encontra o quadro, a tela para projeção de imagens e a mesa do                

professor.  

É um modelo de sala que reflete um modo de ver o docente como alguém               

que descarrega conteúdos para um conjunto de aprendentes passivos e          

corporeamente vigiados, de modo a não questionarem os programas, o ensinante e            

o sistema estabelecido, expondo as suas fraquezas. Este modelo de sala, coloca a             

figura do professor no centro da ação como alguém que lidera pela autoridade; e o               

aluno numa disposição cuja interação com o companheiro do lado deve ser            

minimizada ao estritamente necessário.  
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Há arquitetos que, num posicionamento crítico relativamente a esta         

organização espacial do modelo tradicional de sala de aula, têm vindo a desenvolver             

modelos alternativos de sala de aula. Um desses arquitetos é Tomás           

Jiménez-Eliaeson, que desenvolveu um modelo a que chamou “The Immersive          

Learningscape” . Defende, à semelhança de Pink (2009) que o século XXI exige,            42

para o sucesso pessoal e profissional, uma série de novas capacidades e que se              

continua a pretender que os jovens se adequem aos tempos atuais, tendo como             

suporte, dos processos educativos, espaços cujos modelos antecedem o século          

passado. Acredita que a aprendizagem no século XXI só faz sentido tendo como             

suporte não um mas diferentes tipos de ambiente, conforme os diferentes momentos            

de aprendizagem.  

O modelo proposto tenta facilitar a personalização, na adaptação dos          

processos educativos a todos e a cada um dos alunos e a existência de múltiplas               

modalidades de aprendizagem. É um modelo que distribui diferentes formas de           

aprendizagem, por diferentes espaços. Cada um dos espaços integra as mais           

recentes tecnologias digitais de suporte às aprendizagens. São espaços flexíveis e           

comunicantes com que se pretende encorajar o trabalho colaborativo e          

interdisciplinar. 

É um modelo constituído por cinco tipos de espaço: espaços para pensar -             

servem para pesquisa, contemplação e investigação individual e profunda. Espaços          

para criar - são ambientes para trabalho em equipa, para trabalho colaborativo e             

para desenvolvimento de capacidades de liderança e comunicação. Espaços para          

descoberta - são ambientes com muito espaço livre disponível, destinados ao           

manuseamento de modelos que podem exigir bastante espaço. Espaços de          

transmissão - destinados a modelos de ensino/aprendizagem mais tradicionais         

baseados na exposição de informação. Espaços de troca - são espaços para os             

professores planearem as aulas individual ou conjuntamente, mas que não excluem           

os alunos nesse processo. 

É um modelo adaptável a espaços físicos já existentes e muito semelhante à             

“Sala de aula do futuro” de que se falará mais à frente. 

42 Apresentação do projeto “Immersive Learningscape”, pelo próprio autor: 
https://vimeo.com/76556993  03-06-2019) 
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A sala, onde decorrem as aulas de desenho desta turma, não é exceção (ou              

não fosse uma antiga escola industrial) e segue o formato de sala de aula              

tradicional, seguindo todas as características atrás referidas - Figura 1. Funciona           

suficientemente bem em termos de acústica, de eficiência térmica e de iluminação            

natural e artificial. O espaço, entre as filas de mesas, é insuficiente e prejudica o               

acompanhamento individual dos alunos que se encontram nos lugares junto às           

paredes laterais, por serem lugares de difícil acesso sendo necessário incomodar os            

alunos que se encontram sentados ao lado dessas mesas, no sentido de facilitarem             

o acesso a esses mesmos lugares. É nos dias em que a aula é dada para a turma                  

completa, que essa questão se torna mais evidente. Dada a configuração interna da             

sala e a falta de espaço em função do número de alunos, transformar a aula de                

desenho numa verdadeira oficina de artes, enquanto lugar de experimentação, de           

trabalho colaborativo e que exija grandes movimentações e interações, é uma tarefa            

praticamente impossível. Segundo Santos (2014: 29), “espaços apertados inibem a          

expressão artística, enquanto que os espaços suficientemente amplos favorecem a          

liberdade de expressão.”  

Apesar das, relativamente recentes, obras de requalificação arquitetónica da         

escola, o desenho das salas de aula não segue ainda o modelo de “sala de aula do                 

futuro” que já está a ser experimentado em vários países. Trata-se de um projeto              43

de uma rede de ministérios da educação da Europa (European Schoolnet) que            

procura estudar novas formas de aprendizagem, com base em conceitos e           

tecnologias inovadores. E, no âmbito deste projeto, foi criado esse novo modelo de             

sala de aula em que: a disposição das mesas é feita por zonas de trabalho,               

reforçando o trabalho em grupos; é introduzida uma multiplicidade de tecnologias           

digitais através das quais os alunos desenvolvem trabalho colaborativo e fazem           

apresentações; e, neste molde, o papel do docente passa a ser o de mentor              

deixando de ter o papel central na sala de aula. Este modelo transforma             

completamente as formas de participação em sala de aula, não se supondo (como             

no modelo tradicional) um realce da oralidade, mas uma sondagem das múltiplas            

inteligências de que nos falava Gardner (2005).  

 

43 Fundação Francisco Manuel dos Santos.  A Educação em Mudança . Retirado de: 
https://fronteirasxxi.pt/wp-content/uploads/2017/09/Infografia-escolaFuturo-FInal-1.pdf  (22-05-2019) 
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7. O estágio: proposta de prática didática - Ilustração de flora autóctone            

portuguesa 

 

A proposta de prática didática que aqui se aduz emerge da constatação dos             

problemas ambientais à escala local e global, do pensamento sobre as suas causas             

e da necessidade de um posicionamento crítico em relação a isso.  

Ergue-se também, da constatação de que tanto o manual adotado como o            

programa adaptado da disciplina, não mobilizam conteúdos de educação ambiental.  

Apesar do labiríntico e hierárquico emaranhado das recomendações,        

documentos e decretos das instituições públicas e privadas - governamentais e não            

governamentais - sobre a necessidade premente da aplicação da educação          

ambiental em todas as disciplinas, o facto é um: durante o período de estágio,              

nenhum dos planos institucionais bem intencionados chegou à turma 10ºAV1, na           

disciplina de Desenho A. Para além da proposta que aqui se apresenta, e de os               

alunos se terem cruzado com uma exposição (durante uma visita de estudo já aqui              

referida) baseada em princípios de educação ambiental, os estudantes não          

receberam mais nenhum estímulo nesse sentido.  

No intento de introduzir alguns conceitos de educação ambiental nas práticas           

didáticas da disciplina de Desenho A, foi proposto o exercício de ilustração de flora              

autóctone portuguesa. Trata-se de um conjunto de aulas que, tal como foram            

planeadas e executadas, resultaram de um processo de “negociação” entre          

professor cooperante e professor estagiário, no sentido de integrar da melhor forma            

o exercício proposto, com as matérias que estavam a ser lecionadas no momento             

imediatamente anterior e com as matérias que viriam a ser lecionadas logo a seguir              

à proposta que aqui se apresenta.  

O exercício mobiliza três unidades didáticas do programa adaptado da          

disciplina: desenho de formas naturais, elementos estruturantes da linguagem         

plástica (ponto, linha e mancha) e padrões modulares.  

Os alunos tinham já, em exercícios anteriores, trabalhado as formas naturais           

mas no contexto de outros tópicos do programa, com diferentes suportes e materiais             

e sem a preocupação de identificar ou representar espécies específicas.  
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Para além de pretender introduzir novidade ao nível das técnicas e dos            

materiais, esta proposta, trata de subir a fasquia em termos de dificuldade técnica.  

Conduz os alunos à identificação das espécies vegetais que estão a           

representar, através da colocação - no desenho - do nome comum e do nome              

científico de cada planta. Identifica e coloca uma problemática perante os           

aprendentes, que são as questões ambientais à escala local e global e a existência              

da necessidade de incrementar a consciencialização e a educação ambiental, assim           

como o contato com a Natureza. Lança também uma questão-problema: O que são             

plantas autóctones?  

Antes de se dar início ao conjunto de aulas, desta proposta de prática             

didática, foi distribuído aos alunos um documento (anexo 1) que contém: a lista de              

materiais necessários para este conjunto de aulas; as questões de educação           

ambiental, anteriormente referidas; uma primeira proposta de tempo de execução          

dos exercícios, que foi sendo alargado de acordo com o tempo cedido pelo professor              

cooperante para esta atividade; competências e conteúdos a adquirir; formato da           

avaliação; hiperligações para vídeos sobre as técnicas a trabalhar; hiperligações          

para páginas sobre os conceitos de educação ambiental a trabalhar.  

Partindo de um conjunto de ilustrações de plantas autóctones portuguesas, os           

alunos foram convidados a fazer a sua representação em suporte A4, utilizando            

duas técnicas da ilustração científica: desenho utilizando apenas linhas, com          

esferográfica tipo “BIC” e pontilhismo utilizando canetas de tinta da china com ponta             

de fibra. Partiu-se para a representação das plantas através de ilustrações           

científicas porque, ao contrário do registo fotográfico, na ilustração científica as           

plantas são representadas de modo a evidenciar todas as suas características           

físicas. E trabalharam com base em imagens em escala de cinzentos para facilitar a              

identificação das zonas de claro e escuro, e a posterior aplicação das gradações             

tonais de valores nas suas representações. Dentro do tópico “Formas naturais”, de            

modo a trabalhar estas técnicas e o conceito de autóctone, optei pela representação             

de espécies de plantas dado serem de mais fácil observação e localização no meio              

natural, pelos alunos.  

O conjunto de aulas ministradas no âmbito desta proposta escoltou a seguinte            

calendarização: 
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29-01-2019 : Turma completa 

Conteúdos Tempo 

Introdução aos elementos 
estruturantes da linguagem 

plástica: linha, ponto, mancha. 

 
    10:10 – 10:30 

Linha 
 
 

Treino da linha 10 minutos 

10:30 – 11:30 
 
 

Desenho à vista 20 minutos 

Preenchimento 30 minutos 

Ponto 
 

Treino do ponto 10 minutos  
11:30 – 12:30 

 
 

Contorno e 
preenchimento 

50 minutos 

31-01-2019 : Turno 2 

Conteúdos Tempo 

Linha 14:25 – 15:45 

Ponto 15:45 – 16:45 

04-02-2019 : Turno 1 

Conteúdos Tempo 

Linha 15:20 – 16:20 

Ponto 16:20 – 17:40 

 
05-02-2019 : Turma Completa: visita de estudo no âmbito de 
outra disciplina  
 
 
 

07-02-2019 : Turno 2 

Conteúdos Tempo 

Introdução ao padrão 14:25 – 14:55 

Estudo do módulo 14:55 – 16:45 
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11-02-2019 : Turno 1 

Conteúdos Tempo 

Introdução ao padrão 15:20 – 15:50 

Estudo do módulo 15:50 – 17:40 

12-02-2019 : Turma completa 

Conteúdos Tempo 

Execução do padrão 10:10 – 12:30 

14-02-2019 : Turno 2 

Conteúdos Tempo 

Execução do padrão 14:25 – 16:55 

Debate 15:25 – 16:45 

18-02-2019 : Turno 1 

Conteúdos Tempo 

Execução do padrão 15:20 – 17:40 

Debate 17:10 – 17:40 

 

No primeiro dia de aplicação desta prática didática (29-01-2019), os alunos           

vinham já conscientes sobre os propósitos do exercício, no sentido de se cruzar a              

educação ambiental com a disciplina de desenho, dadas as conversas que           

vínhamos tendo sobre esta proposta e ter sido entregue o documento já referido             

(anexo 1). Este conjunto de aulas começou com uma breve introdução aos            

elementos estruturantes da linguagem plástica (linha, ponto e mancha), com          

exposição oral, projeção de slides e vídeo - cerca de 20 a 30 minutos.              

Imediatamente a seguir à introdução deste módulo programático, os alunos          

passaram à prática com a execução do primeiro exercício. A cada aluno, foi             

distribuída uma ilustração de uma planta autóctone portuguesa com o respetivo           

nome científico e o nome comum: o objetivo era, utilizando os elementos            

estruturantes da linguagem plástica, proceder à sua representação realista, sobre          

papel tipo cavalinho A4. Na primeira representação, utilizando apenas linhas e           
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esferográfica tipo “BIC”. E na segunda representação, utilizando apenas pontos e           

caneta de tinta da china com ponta de fibra. A mancha, tanto num caso como noutro,                

deveria surgir naturalmente com a maior ou menor concentração de linhas ou            

pontos. Antes de se iniciar tanto uma como outra representação, foram dedicados            

cerca de 10 minutos ao treino da aplicação da linha e do ponto. Para esse exercício                

preparatório, foi preconcebida uma espécie de grelha, que os alunos preencheram           

de maneira a treinarem a gradação tonal de valores e a produção de texturas.              

Primeiro com linha e depois com pontos (anexo 2). 

Depois deste exercício preparatório, iniciaram o desenho à vista da planta           

que tinham em mãos (desenho de contorno a grafite). Depois do desenho de             

contorno estar concluído, procederam então à aplicação da gradação tonal de           

valores utilizando apenas linhas, com esferográfica (figura 2). 

 
Figura 2 - Desenho de contorno e aplicação da gradação tonal de valores. Fonte própria. 

Tanto o exercício de treino de aplicação da linha (anexo 2), como o desenho              

de contorno do modelo, demoraram mais tempo do que o inicialmente previsto mas             

como, em conversa com o professor cooperante, já se tinha previsto essa            

possibilidade e a necessidade de alargar prazos de execução, procedeu-se a esse            

alargamento dentro do necessário e do possível. Fatores como o permanente           
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diálogo entre alunos ou a utilização do telemóvel durante o exercício concorreram            

para o atraso no tempo de execução do exercício. Apesar de constituírem fatores de              

atraso, a conversa entre alunos e a utilização do telemóvel, especificamente nesta            

disciplina de caráter prático, podem funcionar como fator desbloqueador de          

criatividade porque lhes permite ouvir música e/ou fazer pesquisa na internet. E, na             

mesma linha de posicionamento crítico face ao ambiente disciplinador da sala de            

aula (já referido anteriormente), considero que uma disciplina eminentemente         

prática, como Desenho A, deve aproximar-se mais de um ambiente laboratorial e            

dinâmico do que eucarístico. Apesar disso, foi possível ainda no mesmo dia e             

dividindo a aula em duas partes, iniciar na segunda parte da aula a representação              

do modelo utilizando apenas pontos. Ficando a conclusão do desenho de contorno            

do primeiro exercício, como trabalho para casa. 

O processo de representação com pontilhismo (figura 3), foi ligeiramente          

diferente da representação com linhas. Na representação com pontilhismo, o          

desenho de contorno que antecedeu o preenchimento com a gradação tonal de            

valores, foi feito em papel vegetal de engenharia sobre a ilustração previamente            

distribuída - de maneira a facilitar a localização das zonas de sombra e de luz do                

modelo. Mas também para constituir um termo de comparação entre a           

representação à vista e a representação por decalque do modelo. Dessa forma,            

permite-se que o aluno se torne consciente das práticas de ocupação de página e              

das proporções dos modelos representados.  
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Figura 3 - processo de representação com pontilhismo. Sobreposição do papel vegetal sobre             

o modelo a representar. Fonte própria. 

 

As aulas seguintes, até ao dia 04-02-2019, foram a continuação dos trabalhos            

de representação com linha e ponto, dividindo sempre a aula em duas partes: uma              

destinada à aplicação da linha e outra à aplicação do ponto. E optou-se por este               

formato, de alternância entre um registo e outro, de modo a evitar o cansaço físico e                

psíquico dos alunos. Ao longo destas aulas de execução do exercício, foram sendo             

projetados vídeos sobre as técnicas que estavam a ser trabalhadas no sentido de             

tornar os tempos de trabalho mais leves e diversificados em termos de conteúdo. 

Com estes exercícios, o objetivo não era chegar a produtos acabados mas            

valorizar mais os processos e métodos de trabalho. 

 
“Desenhar, neste sentido, dispensa, e talvez mesmo possa excluir, o sentido           

do objeto formal, da obra acabada, sendo esta ausência de formalismo importante            

para se entender que o sentido do desenho, aquilo que lhe dá razão de ser, não se                 

encontra tanto nos seus valores formais, nas suas qualidades estéticas, mas na            

relação que estabelece com o próprio pensamento. Assim o desenho institui-se           

60 



 

como um espaço privilegiado de investigação, no desemaranhar dos fios do           

pensamento, em que desenhar é como clarificar os passos, percursos e estratégias            

da nossa consciência, trazendo-os à superfície do suporte.” (Bismark, 2001: 56) 

No entanto, houve alunos que finalizaram o exercício dentro do tempo            

estipulado para o efeito (figura 4). 

 
Figura 4 - Exemplo de exercício finalizado. Em cima, a utilização do ponto. Em baixo, a utilização da                  
linha. No canto inferior direito, o nome comum e científico da planta representada. Fonte própria. 
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Figura 5 - Detalhes do exercício anterior. Fonte própria.  
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No dia 07-02-2019, terminado o exercício de representação com ponto e           

linha, mas utilizando as mesmas ilustrações distribuídas no exercício anterior,          

passamos para o lecionamento de um outro módulo programático: padrões          

modulares.  

Normalmente, Terça-feira é o dia escolhido para lançamento de novos          

exercícios dado que é uma aula dada para a turma completa. Neste caso, repetiu-se              

em cada turno a apresentação do módulo dado que, na Terça-feira dia 05-02-2019, a              

turma esteve em visita de estudo no âmbito da disciplina de Português. Na             

apresentação, expôs-se a noção de módulo, a noção de padrão e o processo de              

trabalho que deveriam seguir desde o estudo do módulo à construção de um padrão.  

Nesse processo de trabalho, introduziu-se também o conceito de         

simplificação por nivelamento e as diferentes formas de repetição do módulo na            

construção do padrão: repetição por rotação, translação, simetria e alternância. 

O exercício que se propôs no âmbito dos Padrões Modulares consistiu em:  

1) realizar estudos de módulo: selecionar e delimitar uma zona qualquer, da            

ilustração que tinha sido distribuída no exercício anterior, num quadrado de 5x5cm            

(figura 6). 

  
Figura 6 - delimitação de uma área de 5x5cm na ilustração distribuída, como base de trabalho para a                  
construção do módulo. Ilustrações retiradas de: Delaveau,P., Lorrain, M., Mortier, F., Rivolier, C.,             
Rivolier, J., Schweitzer, R. (1983). Segredos e Virtudes das Plantas Medicinais. (1ª Edição). Lisboa:              
Seleções do Reader’s Digest. 
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2) Com papel vegetal sobre a imagem selecionada, proceder à sua simplificação por             

nivelamento (figura 7): 

 

   Figura 7 - simplificação por nivelamento, do extrato de imagem selecionado. Fonte própria. 

 

3) Realizar estudos de preenchimento da figura, utilizando linha, ponto e mancha            

(figura 8): 

 

  Figura 8: estudos de preenchimento do módulo. Fonte própria. 
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4) Selecionado o módulo pretendido, para a definição do padrão, realizar estudos            

sobre o modo de repetição do módulo no padrão (figura 9): 

 

  Figura 9: possíveis formas de repetição do módulo, na formação do padrão. Fonte própria. 
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5) Numa folha tipo cavalinho A3: desenhar um retângulo de 30x20cm com inscrição             

de uma grelha de 5x5cm. Em cada quadrado, desenhar o módulo estudado,            

segundo a ordem de repetição selecionada anteriormente (figura 10). 

  
 Figura 10: Padrão finalizado. Fonte própria. 

 

Partindo do princípio de que o processo é mais importante do que o             

resultado/produto final, a avaliação foi formativa, sendo feita ao longo de todo o             

processo através do acompanhamento individualizado dos aprendentes.  

Nesse processo de avaliação, foi-se transmitindo a importância da gestão do           

tempo na execução dos trabalhos; aferiu-se a evolução no domínio dos materiais e             

das técnicas; a capacidade de análise e representação dos objetos; as práticas de             

ocupação de página; proporções, volume, profundidade e valores claro/escuro; e          

obviamente o domínio dos conceitos estruturantes da linguagem plástica (ponto,          

linha, mancha). A avaliação quantitativa, inevitável, ficou a cargo do professor           

cooperante integrada na avaliação global de fim de período e com o parecer do              

professor estagiário, no caso específico destes exercícios. 
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À medida que se aproximava o final desta proposta de prática didática, foi-se             

introduzindo o debate, de um modo informal, sobre as questões de educação            

ambiental: O que ficou de educação ambiental, com a visita à exposição de Tadashi              

Kawamata? O que são plantas autóctones? Qual a sua importância?  

A resposta foi de notório desinteresse e não identificação dos aprendentes           

com essas situações. Se lhes tivesse sido pedida uma memória descritiva ou            

qualquer espécie de texto, em que expunham a resposta a essas questões, para             

avaliar quantitativamente, seria diferente? Ficou a dúvida.  

Aparentemente, entendem as atividades fora da sala de aula e/ou atividades           

não submetidas a prova de aquisição de conhecimentos, como algo lúdico e            

facultativo. Dedicaram tempo e energia apenas àquilo que suspeitavam que iria ser            

objeto de avaliação quantitativa - os desenhos. Este posicionamento, parte de uma            

visão da disciplina como um conjunto de procedimentos pelos quais é necessário            

passar de uma certa forma - a forma que, do ponto de vista do aluno, dá acesso à                  

aprovação. É um modo de ver o percurso académico como uma espécie de             

“checklist”, que deriva do facto de os aprendentes surgirem de nove anos de uma              

cultura escolar que sobrevaloriza o formato tradicional de avaliação quantitativa e           

teste, o carregar e o descarregar de informação e o ênfase no tipo de pensamento               

linear e sequencial. O ênfase programático no domínio das técnicas, não permite            

que os alunos tenham uma visão panorâmica sobre as temáticas que estão a             

trabalhar e as suas implicações, tal é o foco no domínio da técnica. 

Uma outra forma de compreender a aprendizagem do desenho seria utilizá-lo           

como mote para interação com outras disciplinas, através da ilustração de textos por             

exemplo. Nesse caso o desenho deixava de ser um fim em si mesmo mas visava               

algo maior, permitindo uma visão mais panorâmica do processo. De qualquer modo,            

o desenho documental, como é o caso da ilustração científica, implica forçosamente            

uma grande preocupação com a técnica. 

A pergunta “Isto conta para a avaliação?” ouviu-se frequentemente, durante          

as práticas didáticas executadas pelos professores estagiários - como que          

associando as atividades sugeridas pelos professores estagiários a uma menor          

importância.  

Tudo isto, não significa que o propósito desta atividade tenha falhado, muito            

pelo contrário. Todos estes elementos constituem material de trabalho. Ao          
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apresentar esta proposta de prática didática, não se estabeleceu aquilo que seria um             

processo bem sucedido. Ao nível do cumprimento dos tópicos do programa de            

desenho e do domínio das técnicas, sim, esta proposta de prática didática cumpriu             

aquilo a que se propôs. Nos trabalhos que se seguiram, os alunos demonstraram             

interesse em aplicar as técnicas aprendidas com esta proposta.  

A ideia transversal a toda a proposta foi sempre a de provocar o             

questionamento: o que estou a desenhar? Porque estou a desenhar este tipo de             

plantas? O que são plantas autóctones? Porque é que estou a identificar as plantas              

com um ‘nome comum’ e um ‘nome científico’? E a procura de resposta para estas               

questões não tem que surgir obrigatoriamente no momento em que se está a             

desenhar. Porque do ato de desenhar ficam muitas memórias. O ato de desenhar             

um qualquer modelo à vista, passa por um processo de interiorização do que está a               

ser observado. Numa primeira fase, de decomposição do todo em partes e em             

formas simples de modo a compreender visualmente o modelo e a facilitar o             

processo de transmissão do modelo para a folha, de forma proporcionada e com             

uma adequada ocupação do espaço disponível. Depois, com a progressiva          

aplicação do detalhamento e da gradação tonal de valores lumínicos. Neste           

processo, uma grande quantidade de informação fica retida na memória. O processo            

descrito considera um modo de desenhar mais académico, que pretende uma           

representação realista do objeto representado.  

 

A necessidade de interação harmoniosa entre professor estagiário e professor          

cooperante impôs a conceção de uma proposta de prática didática integrada da            

melhor forma possível no programa adaptado da disciplina, entre as matérias que            

estavam a ser lecionadas até ao momento da apresentação, deste conjunto de            

exercícios, e as matérias que seriam lecionadas a seguir a este conjunto de aulas.  

Assim como, também no âmbito da construção de uma interação de cortesia            

entre professor estagiário e professor cooperante, respeitou-se a ideia de que as            

limitações espaciais da sala de aula, a ordem que esta estabelece e a fuga ao               

programa da disciplina, não permitiriam a execução do “plano A”. E o “plano A” era,               

à semelhança do projeto “Solo na Escola”, trazer até à sala de aula, a educação               

ambiental através da transmissão de alguns conhecimentos sobre os vários tipos de            

solo natural, o porquê de, em diferentes áreas geográficas e profundidades,           
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existirem terras de diferentes cores, etc. Mas sobretudo, trazer à sala de aula um              

método de produção de tinta a partir desses pigmentos naturais, capacitando os            

alunos para a produção dos seus próprios materiais de expressão plástica -            

materiais naturais, recolhidos localmente, de modo ecológico e sustentável que          

colocam os indivíduos em contato com a natureza.  

Posteriormente à produção das tintas, a partir de amostras de solo de várias             

cores, e utilizando-as, os alunos fariam ilustrações de textos relacionados com a            

natureza e que fizessem parte do programa da disciplina de Português - trazendo             

desta forma a transdisciplinaridade algo que, como vimos, é (segundo as           

recomendações institucionais) crucial na formação de perspetivas alargadas da         

realidade. Esta proposta, do meu ponto de vista, transformaria a aula de Desenho A              

num verdadeiro laboratório de artes visuais, enquanto espaço de produção e           

experimentação de materiais totalmente alinhados com a componente de educação          

ambiental e em simbiose com diferentes disciplinas.  

A proposta que acabou por ser possível realizar, muito centrada nas técnicas            

e perfeitamente enquadrada no programa da disciplina, deixou-me dúvidas sobre o           

que terá ficado de educação ambiental nos alunos. Mas, adotando neste trabalho            

um posicionamento crítico relativamente ao modelo tradicional de avaliação,         

lançou-se o questionamento sobre os conceitos ambientais sem prova de          

conhecimentos, acreditando que “desenhar é simultaneamente um meio para         

invocar e evocar” (Gonçalves, 2001:171). Porque invocar é uma palavra que remete            

para algo exterior ao indivíduo que é requisitado para auxílio. Evocar remete-nos            

para a ideia de algo que existe interiormente e que é expressa de alguma forma.               

Podemos desenhar um objeto que está fora de nós e podemos desenhar um objeto              

que apenas existe na nossa imaginação. No caso concreto da proposta de prática             

didática, invocam-se conceitos de educação ambiental através da representação de          

flora autóctone portuguesa, que podem dar origem a novas evocações. Porque, “o            

que se projeta e a análise necessária relativamente ao representado implicam           

sempre a consciência dos actos de criação sobre a realidade exterior e as             

correspondentes transformações sobre o interior de quem desenha.” (Carneiro,         

2001: 35). Espera-se, por isso, que com essa invocação dos conceitos de educação             

ambiental acoplados aos modelos representados se ampliem consciências e se          
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criem transformações no interior dos desenhadores, que resultem em novos          

desdobramentos mentais.  

 

Não obstante, foi possível fazer passar estes conceitos, sobre as questões           

ambientais, para fora da sala de aula, através da realização de uma exposição, na              

escola, em que se integraram algumas ilustrações produzidas no âmbito desta           

prática didática, entre outros trabalhos. Foram também expostas algumas das          

ilustrações realizadas, no sítio do agrupamento de Artes Visuais da escola, na            

internet .  44

 
Figura 11: Exposição de trabalhos dos alunos da turma 10ºAV1, em que se integraram as ilustrações 

produzidas no âmbito desta prática didática. Fonte própria.  

 

Figura 12: Vista geral da exposição. Fonte própria. 

44 Exposição na página do Departamento de Artes, da Escola Secundária Francisco de Holanda, na 
internet:  https://www.facebook.com/departamento.artes/posts/2287003218208521  (22-05-2019) 
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Figura 13: Legendagem do conjunto de ilustrações expostas. Fonte própria. 

 

 
Figura 14: integração de trabalhos inacabados na exposição, mostrando parte do processo 

de trabalho. 
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8. Considerações finais 

 
As sociedades de cultura ocidental, baseadas num paradigma materialista,         

industrial, de consumo e produção; baseadas na competitividade, no fatiamento do           

conhecimento em disciplinas isoladas, num entendimento mecânico da realidade e          

na superioridade do conhecimento científico em relação a outras formas de           

produção de conhecimento, conduziram a uma sobrevalorização de determinadas         

características de raciocínio (o raciocínio lógico, linear, sequencial, analítico, o          

pensamento abstrato, convergente, calculado e objetivo, centrado na técnica e no           

detalhe). A sobrevalorização destas características de raciocínio acabou por         

determinar o modo como a escola é desenhada tanto ao nível físico/arquitetónico            

como programático, tendo em vista alimentar as indústrias com recursos humanos.  

Essa conjuntura foi alimentando a perda de uma visão holística da realidade,            

o progressivo distanciamento do ser humano relativamente à Natureza e uma voraz            

sobre-exploração dos recursos naturais do sistema Terra, baseada na         

competitividade e no crescimento pelo crescimento. Tudo isso, tem tido como           

consequência o colapso ambiental à escala planetária.  

As instituições governamentais e não-governamentais (nacionais e       

internacionais), reconhecendo os problemas ambientais com que nos deparamos e a           

necessidade de encontrar soluções rapidamente, têm-se desdobrado na produção         

de uma infinidade de metas, recomendações, decretos, referenciais, estratégias de          

educação ambiental, etc. Reconhecem a Educação e a transdisciplinaridade como          

fatores determinantes na alteração de comportamentos e atitudes. Percebemos que          

nenhuma dessas iniciativas e manifestações de intenções chegaram de forma          

concreta à sala de aula na disciplina de Desenho A, durante o período de estágio.  

Percebemos também que, segundo as estatísticas sobre o ambiente em          

Portugal e um estudo sobre as práticas de educação ambiental, existem falhas,            

défices, ineficácias. 

E fica a ideia de que no campo da educação ambiental, apesar do muito que                

tem sido feito, há ainda muito trabalho a fazer. Fica a esperança de que no âmbito                

da “Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania”, e em convergência com            

uma série de documentos nacionais e internacionais de referência (alguns deles já            
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referidos anteriormente) se implemente, nas escolas públicas e privadas que          

integram o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular: o desenvolvimento de           

competências pessoais e sociais; a promoção do pensamento crítico; o          

desenvolvimento de competências de participação ativa; o desenvolvimento de         

conhecimentos em áreas não formais; e que haja aí lugar para a educação             

ambiental. 

Verificamos, no documento “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade          

Obrigatória” um ênfase numa visão humanista (centramento no Homem e na           

Humanidade) ao invés de numa visão holística da realidade. E na Lei de Bases do               

Sistema Educativo o impedimento de se programar a educação segundo diretrizes           

filosóficas.  

Só uma nova diretriz filosófica, que permita pensar a humanidade não como o             

centro de toda a existência mas parte interdependente do Todo, permitirá a mudança             

de comportamentos e atitudes, necessária no cenário ambiental atual. Mas não é            

necessário um decreto, norma ou diretriz vindos de hierarquias superiores para que            

a educação ambiental se instale na sala de aula: os programas de Desenho A              

apresentam margem de manobra e flexibilidade suficientes para que tal aconteça,           

bastando para isso professores capacitados e motivados para tal.  

É no processo de construção de uma visão holística da realidade que surge o              

campo das artes visuais, e o desenho em particular, como áreas de vital importância.  

E são áreas de vital importância porque mobilizam nas suas práticas, formas            

de raciocínio diferentes daquelas em que o sistema educativo tem vindo a colocar             

ênfase: tipos de pensamento mais divergentes e simultâneos, mais intuitivos e           

metafóricos, subjetivos e não lineares - concentrados no todo de uma dada            

realidade. O projeto “solo na escola” mostra-nos como é possível trazer até à sala de               

aula uma prática que, ao mesmo tempo que capacita os alunos no sentido de              

produzirem os seus próprios materiais ecológicos de expressão plástica, coloca-os          

em contato com a natureza na recolha das matérias-primas. Para além de mobilizar             

conteúdos de diferentes áreas do conhecimento. 

Depois, o caso de três artistas cujo trabalho se funde com o próprio modo de               

vida já em linha com valores mais consentâneos relativamente à projeção de um             

futuro sustentável. Por um lado, trazem-nos a utilização de materiais naturais,           

sustentáveis, recolhidos localmente e nesse processo os artistas colocam-se em          
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contato com a natureza. Por outro lado, a mensagem que transmitem é a da tomada               

de um posicionamento crítico face ao estado atual do planeta em termos ambientais.  

Relativamente ao estágio, aconteceu enquadrado numa antiga escola        

industrial que surgiu precisamente para servir as indústrias locais com recursos           

humanos. E as recentes obras de requalificação materializam ainda os valores do            

paradigma civilizacional que aqui se apresenta como obsoleto, na medida da sua            

insustentabilidade. Como aqui já foi dito, a configuração da sala de aula acabou por              

impedir o desenvolvimento da primeira proposta de prática didática que, do meu            

ponto de vista estaria muito mais alinhada com tipos de pensamento mais            

divergentes e simultâneos, mais intuitivos e metafóricos, subjetivos e não lineares -            

concentrados no todo de uma dada realidade. Ao mesmo tempo que transformaria a             

sala de aula num verdadeiro laboratório de transdisciplinaridade e produção de           

materiais de expressão plástica sustentáveis, capacitando os alunos para essa          

mesma produção e levando-os ao contato com a natureza.  

Recuperando o ponto de vista de Vilaça (2008), esse seria um processo            

educativo muito mais voltado para a ação sobre a realidade local dos alunos, mais              

do que para a mera execução de atividades para cumprir programa. A proposta que              

acabou por ser realizada, por estar muito mais enquadrada no programa e no poder              

disciplinador do formato da sala de aula, foi muito mais direcionada para o domínio              

do detalhe e da técnica assim como das características de raciocínio a que todo o               

sistema educativo dá primazia: raciocínio lógico, linear, sequencial, analítico, o          

pensamento abstrato, convergente, calculado e objetivo. No entanto, acreditando no          

potencial do desenho para modificar a inteligibilidade do real (ponto 6.1), espera-se            

que desta prática didática germinem novas cadeias de pensamento no âmbito das            

questões ambientais.  

Aparentemente, encontramo-nos numa época de transição entre paradigmas        

civilizacionais: de um modelo baseado no antropocentrismo competitivo e         

consumidor de recursos, na separatividade, no crescimento pelo crescimento, para          

um modelo baseado na unicidade, no trabalho colaborativo e numa visão ecológica            

e holística da realidade. Em que o ser humano não está acima de tudo, é parte do                 

Todo: existe numa relação colaborativa e interdependente com tudo o que o rodeia.  
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Anexo 2 - Exercício de treino da linha e do ponto 
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