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Resumo 

 O propósito do presente relatório consistiu na análise das possíveis aplicações da Arte 

– Obra de arte, Objeto Artístico – à prática letiva. Assumiu-se e procurou-se concretizar uma 

ideia orientadora: a Arte é – pode ser – um poderoso auxiliar na lecionação da História. 

Não se trata de “ensinar Arte” ou “dizer como foi a Arte”. Esse propósito existe, claro, 

e decorre dos próprios Programas. Aquilo a que nos propusemos foi, no entanto, uma coisa 

mais vasta que se traduziu no desenvolvimento de uma prática letiva assente, sempre que 

possível, nas referências culturais e artísticas extraídas das épocas e períodos a lecionar, 

obedecendo ao pressuposto segundo o qual o passado sabe mais de si próprio do que o presente.  

Procurou-se assim dar voz ao passado, mostrar as suas imagens, explicá-las e 

contextualizá-las; sabendo que ao fazê-lo, o conhecimento acerca desse mesmo Passado sairia 

necessariamente reforçado no espírito e entendimento dos jovens.  

 

Palavras-chave: Arte; Objeto Artístico; Compreensão; Conhecimento; Passado e História.  

 

Abstract 

The underlying purpose on the activities presented on this report had to do with the 

application of Art – Work of Art, Artistic object – to a school practice. A guiding idea was 

assumed and sought: Art is – can be – a powerful help to the activity of History teaching.  

It's not about “teaching Art” or “telling how Art was”. Such purpose exists, of course, 

and stems from the School Programmes themselves. What we have set out to do, however, was 

to develop a more extensive practice based, where possible, on cultural and artistic references 

drawn from the Times and Periods to be taught, in accordance to the guiding motto which states 

that “Past knows more about itself than we do”.  

In this way we tried to give voice to the past, show its images, explain them and 

contextualize them. Knowing that in doing so knowledge about this very same Past would 

come out, necessarily reinforced in the spirit and understanding of young people. 

 

Keywords: Art; Artistic Object; Understanding; Knowledge; Past and History. 
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INTRODUÇÃO. 

 

 O relatório que agora se apresenta resulta, em primeiro lugar, da nossa formação 

passada nos domínios da História a da História da Arte. E da compreensão que temos vindo a 

desenvolver, ao longo dos últimos anos, segundo a qual as realidades artísticas tendem a ser 

subvalorizadas – e mal – no ensino da História em Portugal. 

 É certo que em cada um dos Ciclos Escolares, estão presentes, referências à Arte. 

Acontece, porém, que o modo como os Programas de Ensino da História se encontram 

organizados tende a fazer-nos encarar (e através de nós, os alunos), este importante conjunto 

de dados do Passado, como coisas à parte e não como realidades de uma grande centralidade e 

integrantes de um tempo cujo valor e dimensão nunca é por demais destacar. A Arte faz parte 

do Passado. Mais do que isso a Arte constitui uma importantíssima forma de se chegar ao 

Passado e de o compreender… Uma janela sobre o Passado.  

 Não estão em causa, naturalmente, esses recantos dos Programas reservados à Arte e à 

Cultura. O nosso entendimento, porém, é de que é possível ir mais longe sem se alterar uma 

linha aos ditos Programas, trazer para a sala de aula, diariamente, a Arte e o Objeto Artístico e 

em conjunto com eles construir uma narrativa coerente e atrativa. Trata-se de fazer os objetos 

falar. Dizer através deles e com o seu auxílio, muito daquilo que, por vezes é difícil de explicar. 

Isto, porque de acordo com a perspetiva que nos orienta, a imagem do Objeto Artístico pode 

constituir um elemento essencial para a credibilização do discurso do Professor. A Obra de 

Arte atesta, dá testemunho. 

Esse é o nosso pressuposto: a Obra de Arte é uma testemunha do Passado. 

Naturalmente, como em um tribunal, é preciso saber selecionar corretamente as testemunhas, 

antes de se lhes pedir que falem. Não vá acontecer que não sendo criteriosa, a escolha das 

testemunhas, – ou o docente não se encontrar à altura da empresa – estas acabem por nada dizer 

do que se pretendia; ou então, pior ainda, que possam vir desdizer as intensões de quem as 

convocou. Pelo contrário, se o docente for capaz, em primeiro lugar, de se abstrair da artificial 

distinção História – História da Arte e, em segundo, de compreender que dizer Passado 

significa dizer tudo o que foi, então os objetos provenientes desse Passado são aquilo que mais 

nos aproxima dos tempos que já não são. Pronunciámos o nome Gueda Mendes e o som parece-

nos algo vazio, que pouco ou nada diz… Sabemos alguma coisa, no entanto: um homem que 

pertenceu ao exército de Afonso Henriques, um senhor na Terra de Basto, que um dia, antes de 

1152, decidiu oferecer, como símbolo de poder e devoção, ao Mosteiro de S. Miguel de 
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Refojos, um belo cálice de prata dourada, cuja feitura encomendou a um certo Petrus Aurifex1 

(fig.1). Esta é, certamente, a informação mais importante. Saber que aquela peça existe em 

consequência de um ato de vontade deste homem, distingue-o de todos os outros, seus 

contemporâneos cujos nomes igualmente figuram nas listas dos nobiliários. Este homem é o 

“Gueda do cálice”. O cálice tornou-se parte da sua identidade, autentifica-o, situa-o no tempo, 

atesta a sua existência, fala por ele. Ignorar o cálice que porta o seu nome quando se fala da 

nobreza terra-tenente do Entre Douro e Minho, no século XII, é perder uma oportunidade para 

estabelecer esse elo necessário com o Passado que se pretende estudar.  

 

Com este pressuposto, segundo o qual cada objeto conta uma história e que, por maioria 

de razão, o Objeto Artístico se encontra investido de um potencial narrativo alargado, 

propusemo-nos levar a cabo, no decurso do ano letivo de 2018-2019, no contexto do nosso 

Estágio Pedagógico, realizado na Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, em 

Espinho, um conjunto de ações que se traduziram na deliberada inclusão, nas nossas regências, 

de motivos de natureza iconográfica e artística. Fizemo-lo, não apenas, porque esses motivos 

podem ser importantes auxiliares de natureza ilustrativa; mais do que isso foi nosso propósito 

levá-los a assumir uma vertente facilitadora e promotora da compreensão das matérias. 

O presente relatório divide-se em duas partes. Na primeira, de natureza teórica, reflete-

se sobre certas questões mais pertinentes de âmbito conceptual, bem como sobre o potencial 

didático da Arte e dos Objetos Artísticos aplicados ao ensino da História. Na segunda parte 

especifica-se, caso a caso, aula a aula, o modo como os ditos pressupostos foram sendo 

aplicados no âmbito da nossa prática letiva, em função dos diferentes temas lecionados, e o 

modo como os alunos foram reagindo aos materiais apresentados. 

                                                           
1 Barroca, Mário Jorge, 1992, Nos Confins da Idade Média. Arte Portuguesa Séculos XII – XV, Nota 43 (Catálogo 

da Exposição). Secretaria de Estado da Cultura: Instituto Português de Museus, pp. 130-132. 

Fig. 1 – Cálice [de D. Gueda 

Mendes], prata dourada, séc. XII 

d.C., Dimensões (cm) – altura: 

17,3; diâmetro: base 13; copa 11,6 

MNMC. 
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CAPÍTULO I 

Algumas questões conceptuais. 

 

1. Ponto de partida: a Arte e Ensino da História. Que fazer? 

No dia em que uma estátua é acabada, começa, de certo modo, a sua vida. Fechou-se 

a primeira fase em que, pela mão do escultor, ela passou de bloco a forma humana; numa 

outra fase, ao correr dos séculos, irão alternar-se a adoração, a admiração, o amor, o 

desprezo ou a indiferença, em graus sucessivos de erosão e desgaste, até chegar, pouco a 

pouco, ao estado de mineral informe a que o seu escultor a tinha arrancado (…)  

 (…) O corpo fruste parece um bloco moldado pelas ondas; um fragmento mutilado mal 

se distingue do calhau apanhado numa praia do mar Egeu. O perito não hesita no entanto: 

esta linha apagada, esta curva desaparecida aqui e logo reencontrada, não pode vir senão de 

uma mão humana, humana e grega, que viveu em tal lugar em tal século. 

Yourcenar, Marguerite, 1983, O tempo, esse grande escultor. Lisboa: Difel, pp. 49-50 

 

 

1.1. Arte e História. 

Inicia-se a abordagem invocando a frase do “professor anónimo” que, de um modo 

peremptório, declara não gostar de Arte. Como se tal fosse possível, ensinar a História, 

ignorando essa dimensão tão grande e vasta da atividade humana que é a capacidade de moldar 

a Natureza de acordo com uma ideia ou um desígnio? A Arte é História e o Objeto Artístico 

fala muito para além daquilo que o vulgo vê ou julga que vê… Pois o (…) perito não hesita 

(…): esta linha apagada, esta curva desaparecida aqui e logo reencontrada, não pode vir 

senão de uma mão humana, humana e grega, que viveu em tal lugar em tal século (…).2 

Cada objeto artístico é um documento: os fragmentos do kouros que a autora refere na 

sua reflexão falam do artista que inicialmente concebeu e moldou a estátua e falam da época 

que a quis assim. Um kouros ou uma korè de 570 ou 550 a. C. são diferentes de um vulto 

masculino ou feminino de 400 a. C. Tal como as sociedades que deram à luz os artistas que as 

imaginaram são diferentes e do mesmo modo que as suas funções, enquanto objetos, tendem a 

diferenciar-se.  

                                                           
2 Yourcenar, Marguerite, 1983, O tempo, esse grande escultor. Lisboa: Difel, p. 50. 
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Esta questão, que Marguerite Yourcenar trouxe para o campo da Literatura, em 1983 

foi já levantada, nos primórdios da década de 60 do século XX, por Georges Kubler, no 

pequeno magistral ensaio A Forma do Tempo, trabalho onde o autor aborda questões como a 

história e a classificação dos objetos, sua propagação e duração3. Na sua esteira, embora 

obedecendo a uma abordagem diferente, refira-se Hans Belting e o seu Antropologia da 

Imagem, publicado em Munique em 2001, de que existe versão traduzida para Português, com 

data de 2014, que apresenta a vantagem de ser apoiada por considerável acervo bibliográfico4. 

A reflexão em torno do Objeto Artístico coloca-nos, em primeiro lugar, perante o 

desafio de compreender o objeto, a res. E compreender o objeto – artístico ou não – é 

compreender várias coisas ao mesmo tempo. Trata-se, primeiramente, de compreender quem o 

fez; e compreender, também, a sociedade em que foi feito. E compreender, por fim, as 

sociedades que, ao longo do tempo, se relacionaram com o objeto. Neste ponto, por isso, 

levanta-se de imediato uma questão: podem, o Historiador ou o Professor de História, abdicar 

desse manancial de informação e ignorá-lo? Pode, o Professor de História limitar-se a 

transmitir aos alunos uma ideia catalogada (e, por isso, estéril) do Objeto Artístico, algo 

construído em função de um conjunto de fórmulas tipificadas que, por vezes – possivelmente, 

a maioria das vezes – lhe sequestram o sentido? 

Pode… Claro que pode. Fazê-lo, no entanto, significa abdicar de um poderoso elemento 

de integração e entendimento do Passado. Abdicar de compreender, por exemplo, o modo de 

construção do tempo de Manuel I, em Portugal é como alguém pegar em Camões, Os Lusíadas, 

e limitar-se a descrever a métrica e a recontar o episódio da “Ilha dos Amores”. A Arte tem 

uma dimensão total: o Objeto Artístico é um reflexo, uma emanação, do que existiu. Mas 

também a sua consolidação: uma convergência de memórias, um Concentrado de Passado que 

o torna imprescindível a uma adequada lecionação da História.  

Dir-se-á que a Arte e a Cultura fazem parte dos Programas de História. É claro. Trata-

se de um facto. A questão, porém, tem de ser reformulada: mais do que “ensinar como foi” a 

Arte de uma determinada época, o propósito deve ser “ensinar a História com a Arte”. Se assim 

for feito obtêm-se um efeito integrado: a Arte deixa, por um lado, de ser uma coisa à parte, que 

se leciona (por vezes a apressadamente), na parte final de cada unidade temática do Programa; 

por outro lado, o recurso à Arte tenderá a promover o entendimento generalizado dos temas… 

                                                           
3 Kubler, Georges (1990) – A Forma do Tempo. Lisboa: Vega.   
4 Belting, Hans (2014) – Antropologia da Imagem. Lisboa: KKYM + EAUM / Escola de Arquitectura, 

Universidade do Minho.  
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Por exemplo, nada como o programa iconográfico inscrito do interior da rotonda templária de 

Tomar, e o seu desenvolvimento, para se compreender o ideário político do Rei D. Manuel I5. 

 

1.2. O valor do Objeto Artístico. 

Neste ponto, uma reflexão em torno da natureza especial do Objeto Artístico. E do 

pressuposto segundo o qual tudo é opinião. Valor ou não-valor, o modo como os homens se 

relacionam com os objetos que os rodeiam, a forma como os desejam ou ignoram, tudo varia 

de indivíduo para indivíduo, de sociedade para sociedade, de tempo para tempo.  

É complexo, determinar o valor do Objeto Artístico… Com efeito, posto que a 

importância da maioria dos objetos que integram ou integraram a existência humana decorre 

da sua utilidade, a qual resulta do modo como estes, positiva ou negativamente influenciam a 

vida dos indivíduos, o valor intrínseco de um quadro ou de uma estátua são consideravelmente 

diminutos. Quer isto dizer que, no limite, para alguém que se encontre envolvido numa situação 

extrema, uma pintura de Leonardo da Vinci, uma barra de ouro de 10 kg ou um velho saco de 

plástico valem precisamente o mesmo, ou seja: incomensuravelmente menos do que um 

agasalho quente para alguém que se encontre em vias de sofrer o frio de uma noite glacial ou 

um cantil a transbordar de água fresca, se estiver perdido no deserto. Felizmente, as situações 

extremas não são assim tão frequentes para uma boa parte dos mortais residentes nas regiões 

temperadas, como nós. E assim, deste modo, sem perigo de muito errar, todos podemos 

continuar a discutir se um determinado Gauguin vale mais do que um certo Caravaggio (ou 

vice-versa), ao mesmo tempo que acompanhamos no jornal diário as variações da cotação do 

ouro6. 

Dizer valor significa dizer prestígio. Dizer valor significa um juízo favorável em relação 

a um objeto, a uma pessoa, a uma ação. Esse juízo favorável pode ser individual e coletivo, 

estendendo-se, neste caso, a um grupo menor ou maior de pessoas. Quando um artista e os seus 

trabalhos são generalizadamente apreciados pela sociedade, a ponto de se tornarem objetos de 

desejo, diz-se que as suas obras são valiosas. Não se pense, no entanto, que o valor da obra de 

um artista se mantém inalterado até à consumação dos tempos, a partir do momento em que 

aquele atinge o patamar do reconhecimento. O valor da Arte, tal como acontece com as 

                                                           
5 Trata-se, naturalmente, de uma tarefa muitíssimo complicada, difícil de explicar a crianças de 13 anos. A 

abordagem dos temas tem, naturalmente, de ser adaptada às diferentes faixas etárias. 
6 A questão coloca-se, atualmente, no mercado das Artes. Que artistas valem mais – os contemporâneos ou os 

renascentistas e barrocos? A referência a Caravaggio faz particularmente sentido, considerando a recente venda, 

privada e confidencial, em Toulouse, por 150 milhões de euros, pelo leiloeiro Marc Labarbe, da pintura Judite e 

Holofernes (http://www.artnews.com/2019/06/25/caravaggio-marc-labarbe-sale-canceled).  

http://www.artnews.com/2019/06/25/caravaggio-marc-labarbe-sale-canceled
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matérias-primas, também oscila; e o que sucede no mundo das ações repete-se, de certo modo, 

no Mercado das Artes7. 

Consideração, valor, prestígio correspondem a juízos que se adequam ao Objeto 

Artístico. Não obstante, nem todos os objetos / coisas que beneficiam da tal consideração, do 

dito valor e prestígio e que podem ser admirados por detrás das vitrinas dos museus, podem ser 

entendidos como Objetos de Arte. O corpo mumificado de Ramsés II, no Museu do Cairo, ou 

o esqueleto fragmentado da Lucy, no Museu de História Natural de Clevland, Ohio, são restos 

de indivíduos reais e concretos, não podendo, de forma alguma, ser considerados Obras de Arte 

ou Objetos Artísticos. A questão, no entanto tem de colocar-se: por que motivos despertam eles 

a nossa curiosidade e atenção? Quais os motivos que os fazem adquirir essa sacra condição de 

Quase Objetos de Arte? A resposta é simples e reside na história que carregam e nas histórias 

que nos permitem construir… Naquilo que nos permitem dizer acerca da nossa própria 

História. Nesse sentido, estes tipos de objetos ganham uma consistência que os iguala à Arte. 

A múmia de Ramsés II é um objeto histórico, da mesma maneira que a Virgem dos Rochedos 

do Louvre, de Leonardo, a qual constituiu um importante ponto de partida para a compreensão 

da Arte Italiana da Renascença, aplicação do sfumato, para além de uma série de questões que 

ajudam a definir e a compreender melhor a sociedade daqueles anos. Porque a questão é essa: 

a Arte fala; os objetos têm voz na História, à qual dão consistência e sentido. E assim, uma 

História centrada apenas no documento escrito corre o risco de falhar como ciência. Não se 

pode pretender conhecer o reinado de Pedro I, de Portugal se olimpicamente se decidir ignorar 

os túmulos de Alcobaça. 

 A Arte fala. Os objetos dizem coisas. É preciso, apenas, que os saibamos escutar. Se 

assim é, se os objetos dizem coisas acerca do Passado, não há como não os levar para a Sala de 

Aula. E a aula de História correrá de outro modo se for acompanhada das imagens da época 

que o Professor se propõe explicitar e lecionar. 

 

 

 

                                                           
7 Recorde-se, a propósito, a história de Fulano, homem de certas posses, detentor de imóveis e de uma apreciável 

coleção de pinturas de A. P. Pressionado por um dos filhos, Fulano decidiu proceder à partilha dos bens, 

concordando com a sugestão daquele, segundo a qual seria melhor que a coleção fosse mantida indivisa, 

conservando-se na mão de um só… O autor da sugestão sabia que o valor de mercado da coleção era considerável; 

por isso, acreditando firmemente na sua futura valorização, tudo fez para que esta lhe viesse a cair em sorte. Com 

sucesso: o pai manteve-se usufrutuário dos bens até à morte e quando esta chegou, cada um dos herdeiros recebeu 

o respetivo quinhão, segundo o estipulado. Entretanto sucedera que os trabalhos de A. P. não apenas não se 

valorizaram como o esperado, mas que a sua cotação se depreciou acentuadamente; de modo que o que antes fora 

avaliado em 100 não chegava agora a uns modestos 30 ou 40, para infelicidade do calculista herdeiro.  
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1.3. Multiplicidade e diferentes naturezas do Objeto Artístico. 

 Definir Arte não é o propósito do presente trabalho. Procurar definir Arte, aliás, é um 

objetivo que ronda o absurdo. Há Arte que não foi pensada para o ser e há Arte que sendo Arte 

começou por revestir uma natureza diferente da que veio a adquirir. Acresce a isto o facto de 

que o conceito do que é Arte – a partir do momento em que existe um Conceito de Arte – foi 

sucessivamente ganhando novos sentidos e diferentes cambiantes. O Capolavoro do século 

XVI não é, por certo, o Chef d'oeuvre oitocentista que por sua vez não corresponde à Obra de 

Arte das décadas de 50 ou 60 da passada centúria, não obstante a cadeia ininterrupta que 

conceptualmente nos conduz de Giotto a Picasso. 

 Cada um destas manifestações caracteriza um tempo. O tempo do Giotto que pintou a 

Madonna de Ognissanti difere em absoluto daquele que fez surgir o Caravaggio da Morte da 

Virgem; tanto ou mais quanto o deste difere do do artista que compôs Impression, soleil levant, 

obra mãe do Impressionismo. Cada uma destas realizações corresponde a uma ideia de Arte. 

Em abono da verdade, a Madonna de Giotto não pode, sequer, ser considerada, uma 

obra de arte no sentido que hoje se dá do termo, tratando-se, acima de tudo e tão-somente, de 

um objeto de veneração. Como repetia Georgio Sphanze, na sua Crónica, cujas últimas páginas 

terão sido escritas em torno de 1477: (…) Credo che la Chiesa di Dio venera e onora le 

immagini non com adorazione ma in modo relativo, rendendo il culto non a la materia ma al 

modello, perche l’onore reso all’immagine, come dice il grande Basilio, è destinato al modelo.8 

 A solene afirmação do exilado grego, homem da Corte Imperial de Constantinopla no 

seu lusco-fusco, explica, em parte, a razão pela qual a Virgem Morta de Caravaggio, triste e 

escandalosa alternativa às dormições medievais, foi mal acolhida pelo tempo que a viu nascer. 

Motivos diferentes levaram, igualmente, à recusa do Impression, de Monet, embora aqui não 

fosse o cânone religioso a ser posto em causa. Na obra do francês, em 1872, o que estava em 

causa, segundo os críticos – uma nova realidade nestes tempos de Imprensa e comunicação que 

começava a ser de massas – era o modo como o dogma pictórico e visual que vinha da 

Renascença era posto ignorado. Desapossada das suas prerrogativas por uma nova técnica – a 

Fotografia – a Pintura renunciava a ser o fiel meio de retratar a realidade, enveredando pelo 

caminho de refletir em torno de impressões momentâneas e estados de alma. 

                                                           
8 Sfranze, Giorgio (1990), Cronaca (A cura di Riccardo Maisano). Roma: Accademia Nationale dei Lincei, p. 

187. 
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 Do exposto resulta que uma pintura pode ser muita coisa… Objeto de veneração, 

pretexto para uma reflexão em torno da condição humana ou, num outro registo, em torno da 

fugacidade do momento ou do modo como o instante se projeta no fundo da mente humana. 

 

As possibilidades não se ficam, no entanto, por aqui, como é óbvio: o Objeto Artístico 

pode corresponder a tantas e tão variadas coisas quantas as hipóteses de coisas existentes. Estas 

três possibilidades (veneração ou reverência, reflexão sobre a condição humana, reflexão sobre 

a luz e o momento) correspondem a realidades históricas diferentes. Pretender transmitir aos 

jovens uma imagem da Idade Média Ocidental ou Oriental sem apresentar e comentar um 

ícone, é uma tarefa incompleta. E o mesmo se a ideia for procurar demonstrar o modo como o 

naturalismo se iniciou com Giotto, discípulo de Cimabue, o rapaz que guardava ovelhas e as 

tirava do natural, segundo o relato romanceado do cronista Vasari 

 

2. Objeto artístico e Ensino da História. Abordagens possíveis. 

Como decorre do exposto, o Objeto Artístico pode corresponder a uma multiplicidade 

de realidades. Falar em Arte, a maior parte das vezes, remete-nos para o ambiente do Museu 

ou da Galeria. Falar de Arte corresponderá, por isso, a falar de pintores e escultores, quadros e 

estátuas que se admiram nesses ambientes controlados onde, tantas vezes, especialmente para 

os mais novos, tudo parece estar morto ou congelado no tempo. 

Um dos grandes problemas do Museu é, por isso, essa ideia a mofo que, de um modo 

difuso, parece assaltar uma parte substancial da Sociedade. A ideia existe, difusa certamente, 

pois ninguém quer verdadeiramente assumi-la e os media fazem eco dela. A medo, claro. A 

censura à Arte e à Cultura faz-se, nas televisões, remetendo para horas mortas as programações 

que nos levam aos museus ou nos falam de História. Já nos jornais, isso faz-se atirando com os 

artigos em causa para as páginas do meio, entre os “Classificados” e a “Necrologia” dando, no 

entanto, mais destaque à “Astrologia”. Talvez suceda que as tentativas de aproximação dos 

jovens ao Museu, por vezes, não seja feita com sabedoria, privilegiando-se a quantidade em 

detrimento da qualidade. Talvez o ato de visitar um museu devesse ser cuidadosamente 

planificado, um percurso montado em torno de umas quantas poucas obras, solidamente 

abordadas e exploradas, uma vez que todas as obras de arte, ou grande parte delas, certamente, 

tem uma indiscutível aptidão para nos contar histórias. Histórias e História, posto que tudo é 

fruto de um tempo e a História é a narrativa construída das ações humanas projetadas no 

Tempo.  
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A compreensão desta realidade tem vindo a materializar-se na forma como alguns 

museus vêm a organizar os respetivos serviços educativos. Pensando no público jovem, o 

Museu do Prado, de Madrid, por exemplo, concebeu um dossier especificamente pensado para 

professores, intitulado Los objetos hablan 2. Nele se destaca três factos: os objetos falam do 

seu contexto; os objetos falam das ideias; um objeto tem (ou pode ter) muitas vidas9.  

A ideia segundo a qual os objetos falam deu lugar, em 2015, à organização de um 

catálogo dedicado às Coleções do Museu do Prado10. Na sequência dos trabalhos produzidos, 

teve lugar uma exposição, em Sevilha, no Museo de Bellas Artes subordinada, precisamente 

àquele título. A mostra foi comissariada por Fernando Pérez Suescun, autor do referido 

catálogo, e esteve aberta ao público entre 26 de outubro de 2016 a 29 de janeiro de 2017, 

reunindo um conjunto exclusivo de 50 pinturas e 10 peças de artes decorativas, todas, 

pertencendo ao espólio do Museu do Prado, de Madrid. A exposição foi concebida em quatro 

secções, cujos títulos são significativos para o que aqui se pretende: “A chave encontra-se no 

objeto”, “Os objetos retratam-nos”, “Uma mensagem escondida” e “O colecionismo”. 

Claro está, nem toda a Arte se concentra ou restringe ao interior dos museus. As ruas 

das cidades, com as suas casas, as igrejas, as ermidas, as alminhas, as fontes e os castelos, por 

exemplo, constituem eloquentes contadores de História e de histórias quando devidamente 

abordados. A igreja, a ermida e o castelo oferecem ao observador três possíveis aproximações 

a mundos passados. A igreja medieval e o castelo falam da definição do espaço; a primeira, 

juntamente com a ermida, constitui uma projeção das diferentes formas que a crença pode 

revestir, ao passo que o segundo constituiu uma manifestação do modo como o Poder se 

afirmou no território e face ao outro, – independentemente de quem o outro seja. E depois há 

os objetos dos quotidianos passados, as máquinas de costura que nos falam das nossas avós e 

da 2ª Revolução Industrial, do ferro e do carvão, as máquinas de escrever, hoje remetidas para 

os sótãos das nossas casas e para os baús da memória11. 

Os quadros contam histórias que nos interpelam. Histórias que ajudam a construir e a 

questionar a História, como o polémico Chafariz d´El-Rei (fig. 2), trabalho quinhentista que 

em 2017 integrou a exposição “Cidade Global – Lisboa no Renascimento” (24 de fevereiro a 

9 de abril) e onde, contra o que, eventualmente, seria expectável figura a imagem de cavaleiro 

                                                           
9 Canalda, Silvia; Marti, Albert (2009) – Dossier para Professores. Los objetos hablan. Madrid: La Caixa – Museo 

del Prado.  
10 Suescun, Fernando Pérez, (2015) - Los objetos hablan: Colecciones del Museo del Prado. Madrid: Museo 

Nacional del Prado Fundación Bancaria "la Caixa". 
11 Recorde-se o comentário do jovem a quem, no decurso de uma visita escolar foi mostrada uma máquina de 

escrever em funcionamento: “Que computador fixe!”, disse. “Escreve e imprime ao mesmo tempo!”  

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Museo+Nacional+del+Prado+Fundaci%C3%B3n+Bancaria+%22la+Caixa%22&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Museo+Nacional+del+Prado+Fundaci%C3%B3n+Bancaria+%22la+Caixa%22&search-alias=books
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espatário negro… E lá se vão as teses do intemporal racismo, conceito tantas vezes anacrónico 

que por vezes imana dos media, de onde, depois, atinge a sala de aula!  

 

   

 

A obra contém, aliás, uma série de cenas que o historiador não pode deixar de abordar. 

Para além do polémico espatário acotovela-se, na rua, uma interessante série de personagens, 

ocupadas nos seus afazeres: cavaleiros, soldados e carrejões, gentes apeadas ou embarcadas, 

partindo ou chegando, apresentando como pano de fundo um conjunto de arquiteturas 

plausíveis. Melhor do que um desenho imaginado pelo designer para a página do Manual 

Escolar, o Chafariz d’El-Rei e os dois painéis que compõe a Rua Nova dos Mercadores, 

oferecem ao professor e ao aluno a possibilidade de mergulharem, em conjunto, num passado 

que poderá ter sido real.  

 

 

 

Fig. 2 – Chafariz d’El-Rey, c. 1570-1580 (Coleção 

Berardo) 

Fig. 3 – A Rua Nova dos Mercadores, c. 1570 (Gregório Lopes (?) Kelmscott Manor 

Collection) 
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Coloca-se, por fim, um outro aspeto que importa considerar. Chafariz d’El-Rey e Rua 

Nova dos Mercadores (fig. 3) podem auxiliar-nos a perceber… Mergulhe-se, o olhar, em cada 

uma das obras e veja-se as personagens. O modo como vestem. As diferentes formas de trajar, 

decorrentes das funções de cada um. As diferentes tarefas que cada um desempenha. Os grupos 

sociais em que se enquadram. Veja-se uma pintura como estas, produzidas em torno de 1570 e 

compare-se com a obra de um florentino de um século antes. Compare-se as cores do vestuário, 

as suas formas, semelhanças e diferenças. Compare-se tudo. E compreender-se-á que existe 

uma coisa difusa, um espírito ou modo de época que define cada momento, cada tempo. O 

professor deve ser capaz de perceber esse espírito do tempo e transmiti-lo, explica-lo aos seus 

alunos. Ele está presente em tudo, das vestes às armas que as figuras envergam, no modo como 

as arquiteturas se apresentam, na forma, até, como a luz é tratada pelo pintor.  

E o que se aplica à Pintura, enquanto modo de narrar e descrever aplica-se igualmente à 

Escultura, em particular quando se trata de representar a figura humana. E à Arquitetura, claro. 

A basílica cristã de 400 é devedora da velha construção civil romana, influenciando, por sua 

vez, tudo o que depois veio a ser erguido com função idêntica, fosse em 1100, 1400 ou 1700. 

Através dos modos de construir, da sua análise e compreensão, os alunos podem ter a noção 

do Tempo. Também aqui, no Românico ou no Gótico, para nos limitarmos a dois exemplos, 

está o estilo da época. 

 

a) Objeto artístico, expressão de uma Cultura. 

Em primeiro lugar está a Cultura. Uma cultura consiste num conjunto coerente de 

crenças e valores. Crenças e valores geram atitudes e ações que se materializam em objetos. 

Por sua vez, os objetos falam das culturas que lhes deram origem. Saber ler o objeto é, por isso, 

um imperativo para quem estuda o Passado. Compreender-lhe o sentido. Integrá-lo no tempo 

que o concebeu e o fez passar da potência ao ato… Tudo pode ser antes de ser. 

Tome-se o exemplo de uma gravura inscrita na rocha. Uma gravura rupestre concebida 

e elaborada por um homem ou por um conjunto de homens de há 20.000 anos, nas arribas do 

Coa ou dos seus afluentes… As cabras montesas e o cavalo da rocha nº 6 do núcleo de gravuras 

rupestres da Penascosa (fig. 4) oferecem-nos bons motivos para refletir. Lavrada num momento 

específico do passado, algures, há vinte milénios, por motivos que apenas podemos suspeitar, 

a primeira das figuras inscritas no painel possuía uma leitura que escapa ao observador 

contemporâneo. Outras se lhe juntaram depois, confundindo a visão daquele que vê, 

impossibilitado de dizer, com certeza, qual terá sido a sequência por que as diversas imagens 

vieram a ser inscritas no painel. Neste ponto, já a dúvida se apodera do investigador, quando 
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não do observador comum: qual o significado deste tipo de representação? Com que propósito, 

alguém, num dia muito distante, concebeu este desígnio e o atualizou? As tentativas de resposta 

são múltiplas e, como é natural, não iremos por aí… 

Uma questão, no entanto, se coloca e ela prende-se com a ideia de uma função: objeto 

para ser visto ou objeto apenas para ser e estar in loco? A leitura e apreensão por um 

observador, a coisa representada, terão sido consideradas necessárias para aquele ou aqueles 

que as fizeram? Esta questão deve ser equacionada considerando a possibilidade de as 

superfícies sobre as quais foram lavradas, as gravuras, poderem ter recebido, no passado, algum 

tipo de pintura que, por contraste, permitisse uma melhor leitura. Por outro lado, a existência 

de uma superfície pintada poderia, de certa forma, explicar a ocorrência de figuras sobrepostas 

ou partilhando um certo número de traços. 

Ademais, a existência de painéis contendo figuras que se sobrepõe levanta, não apenas, 

a questão da legibilidade do objeto, mas também o problema do seu reaproveitamento e dos 

diferentes sentidos que o curso do tempo lhe pode ir conferindo. O sentido ou significado do 

equídeo ou das cabras inscritas no painel da Penascosa, que aqui se apresenta, terá sido um, no 

momento em que a obra foi concluída. Depois, ao longo dos séculos e dos milénios, uma 

sequência de outros significados se lhe foi acrescentando, cada um correspondendo a grupos 

maiores ou menores de gerações humanas, segundo a evolução das circunstâncias. Certo, que 

o sentido que o seu criador primeiro lhe atribuiu – o motivo pelo qual o fez -, condicionou a 

sua forma desde o começo. O curso do tempo, no entanto, fez com que outros significados se 

lhe acrescentassem, tão verdadeiros e únicos quanto o original, cada um tão real para o 

observador que via, quanto os demais. 

 

Fig. 4 – Núcleo de Arte Rupestre da Penascosa  

(Vale do Rio Coa), Rocha nº 6. 
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Compreender, por isso, o sentido do objeto artístico é compreender o mundo e o tempo 

que o gerou. Um e outro apresentam-se ligados por um nexo de causalidade que não se pode 

ignorar.  

Enquanto objeto de fruição estética, dir-se-á, a Obra de Arte dispensa esse tipo de 

análise. É possível que assim seja, pelo menos em parte. Não deixa, porém, de ser verdade que 

a fruição de uma sinfonia de Beethoven – por exemplo – ainda que o que esteja em causa seja 

apenas uma questão de escutar, de apreciar o som, sairá beneficiada se, ao ato passivo de ouvir, 

se acrescentar a circunstância feliz de aquele que ouve ser dotado de alguns conhecimentos; 

nomeadamente no campo da História e da História da Arte, de modo a identificar, na dita obra, 

algumas das características da Arte e da Cultura do Período Romântico… Quando não, 

tratando-se da Sinfonia nº 3, Heroica, de estar a par da simpatia que o compositor nutria pela 

ação do 1º Cônsul, Napoleão Bonaparte, a quem inicialmente a pensou dedicar-lha e da deceção 

que depois sentiu quando aquele se cesarizou.  

 

b) O Objeto Artístico. Coisa de uso e coisa de fruição estética.  

 No espírito do grande público verifica-se a tendência para distinguir o objeto estético, 

ou de fruição, do objeto utilitário. De acordo com esta visão redutora, os objetos estéticos 

corresponderiam às coisas de prestígio destinadas a preservar memórias, publicas ou privadas, 

ou a funcionarem como meios de afirmação do Poder, seja este de que tipo for. Assim sendo, 

a Pintura e a Escultura – e de um modo parcial, a Arquitetura, uma vez que nem todas as 

construções obedeceriam a esse padrão elevado – corresponderiam à quase totalidade dos 

objetos estéticos, retirando ao resto qualquer possibilidade de elevação e beleza. Esta é uma 

divisão que, em grande medida e mutatis mutandis, corresponde à conhecida antítese Cultura / 

Ciência12, a qual tende a transmitir a noção segundo a qual a Cultura é uma coisa supérflua e 

dispensável, que apenas serve para desbaratar recursos… Isto, como se a Ciência não fosse 

Cultura e a Cultura, por sua vez, estivesse isenta de assentar base em critérios e procedimentos 

científicos, mesuráveis e verificáveis. 

 O palácio de um príncipe renascentista, em Itália, constitui um bom exemplo do que se 

afirma: residência régia, fortaleza, sede administrativa, a construção de um edifício desta 

natureza processava-se tendo em consideração os vitruvianos critérios da firmitas e da utilitas, 

que cuidavam da solidez e da funcionalidade, mas sem deixar de ter conta a venustas, a 

indispensável beleza que lhe moldava a alma, sendo muito mais do que um pormenor. 

                                                           
12 Ou, caricaturando, Cigarra / Formiga. 
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A beleza, aliás, – ou sua ausência – constitui uma persistência da obra arquitetónica. 

Estética e funcionalidade – qualquer que seja a função – articulam-se na obtenção de um objeto 

unitário, que vale por si e do qual nenhuma parte pode ser arredada. Uma casa, um palácio, 

uma estação ferroviária reúnem utilidade e beleza; são objetos artísticos ao mesmo tempo que 

são objetos de uso.  

Dir-se-á, no extremo, que o quadro de um retábulo quatrocentista ou quinhentista é um 

objeto meramente estético, livre de propósitos funcionais. O S. Cristóvão gigantesco, pintado 

a fresco no corpo de uma igreja, que função pode ter? Mera evocação religiosa! Enganam-se 

os que assim pensam. O útil não se restringe ao que nos alimenta, nos dá de beber ou ao que 

nos agasalha no inverno. Ilusão ou devaneio (isso não importa), a utilidade do quadro de um 

retábulo de Quinhentos ou a representação do santo Christo phoros, cuja visão protegia da 

morte imediata, é tão real e verdadeira quanto a que garantia, ao pastor, o seu cão de montanha.  

Se o palácio régio, firme e belo, é útil porque além de assegurar ao príncipe a proteção 

física, também serve para mostrar aos súbditos a sua magnificência, se a pintura ou a imagem 

esculpida de um S. Sebastião ou de um S. Cristóvão revelam, igualmente, a sua utilidade na 

medida em que protegem o crente contra a peste ou a morte inesperada, que utilidade pode ter 

um quadro de Claude Monet como Campo de Papoilas em Argenteuil (fig. 5). 

 

Fig. 5 – Campo de Papoilas em Argenteuil, 1873 (Claude Monet, Musée d’ Orsay) 

 

Objeto de fruição estética, exercício sobre a luz e o momento, retrato de uma sociedade 

e de um tempo, a utilidade de Campo de Papoilas em Argenteuil é a utilidade que todas as 

coisas inúteis possuem, possivelmente as mais úteis de todas, uma vez que é sobre elas que se 

constrói o imaginário humano. 
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c) Função narrativa do objeto artístico. 

 O Objeto Artístico contém, naturalmente, uma função narrativa. Ela pode ser imediata 

e remeter para um acontecimento, resultando da intenção de quem mandou fazer ou 

encomendou a obra, como acontece com o Arco de Tito, em Roma, onde os grandes relevos 

inscritos no fórnice evocam o triunfo conjunto de Tito e Vespasiano sobre os judeus, na 

sequência da conquista e do saque de Jerusalém, no ano 70 (fig. 6). O que ali se pode ver é a 

referência a um acontecimento real – uma procissão solene – que teve lugar, algures no decurso 

do ano 71 d. C., ao longo do Fórum Antigo, em direção ao Templo de Júpiter, no Capitólio. 

Uma obra essencial para se perceber como eram essas importantes manifestações de júbilo que 

os grandes, entre os romanos, almejavam conquistar e que, no presente caso, resultou de uma 

decisão do Imperador Domiciano, filho e irmão dos referidos Vespasiano e Tito, cuja memória 

pretendeu honrar.  

  

Fig. 6 –Triunfo de Vespasiano e Tito (Arco de Tito, c, 82 d. C., Roma) 

  

O objeto artístico pode também mostrar-nos, também, qual era a aparência – real ou 

pretendida – de uma determinada personagem histórica. As galerias de bustos imperiais 

romanos constituem importantes e interessantes repositórios de personagens que nos permitem 

saber, não apenas, como terão sido Augusto, Tibério, Adriano ou Marco Aurélio, por exemplo, 

mas através deles, como foi evoluindo a moda masculina ao nível da barba e do cabelo ou como 

se transformaram os paradigmas de representação da figura humana, do naturalismo à 

idealização e simplificação das formas, do imperator Júlio César ao autokrator Teodósio ou 

Justiniano. 
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3. A Arte no ensino de História. 

a) A Arte nos Programas. 

 Os Programas Disciplinares impõem aos docentes a lecionação de um conjunto de 

matérias sobre as quais existe um certo consenso, a nível social. No caso da História, todos 

concordam, certamente, que a abordagem da Reconquista e da Fundação da Nacionalidade, no 

século XII, constituem pontos inegociáveis do Programa, o mesmo podendo ser dito em relação 

a tantas outras matérias, da Crise de 1383 / 1385, à descoberta da Rota do Cabo ou à chegada 

de Vasco da Gama à Índia. Independentemente do juízo que disso se faça. De acordo com o 

mesmo ponto de vista, não fará grande sentido incluir-se o estudo do Império dos Incas ou do 

Reino do Zimbabwe. Não que essas matérias não sejam interessantes, senão mesmo 

empolgantes. O problema é que, no contexto de racionamento de tempos letivos em que se 

vive, qualquer decisão sobre matérias a lecionar de novo tem implícita, como contrapartida, a 

seleção de assuntos que ficam por estudar. Há que fazer escolhas. E, ao mesmo tempo, insistir 

na necessidade de mais horas letivas para a Disciplina de História.  

 Neste sentido, no que diz respeito à distribuição das matérias pelos Programas, talvez 

os defensores da História da Arte se não possam queixar muito. Como se disse já, a regra na 

organização dos Programas de História, tanto no 3º Ciclo de Ensino Básico, como no Ensino 

Secundário passou por reservar, no fim de cada tema, um capítulo ou unidade, para a 

abordagem das realizações artísticas e culturais do período cronológico em causa.  

Uma maior carga letiva seria, certamente, desejável; porém, não sendo tal possível, de 

momento, atendendo ao paradigma atualmente em vigor, fortemente penalizador das 

Humanidades e da História em particular existe, ainda assim, a possibilidade de um 

aprofundamento das questões da Arte e da Cultura dentro dos estritos limites impostos pelos 

Programas da Disciplina. A solução passa pelo modo como as aulas de História são preparadas 

e apresentadas. O modo como os recursos de aprendizagem são organizados e que recursos de 

aprendizagem são escolhidos.  

 

b) A Arte como estratégia de ensino. 

A perceção e o entendimento que temos vai no sentido de que o Objeto Artístico pode, 

recorrentemente, ser convocado para vir à Sala de Aula. E aí servir de catalisador ou ilustrador; 

ou como fator de contextualização, pretexto para diálogo Professor – Aluno ou Aluno – 

Professor, ponto de partida para a análise de uma temática. A Obra de Arte / Objeto Artístico 

podem, igualmente, ser trazidos para a Aula de História na condição de documentos… O 

túmulo de Afonso Henriques, na Igreja de Santa Cruz de Coimbra, cujos jacentes são da autoria 
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de Nicolau de Chaterenne, oferece ao docente de História, motivos tão bons de análise e 

reflexão como a bula Manisfestis probatum, de 1179. 

 

c) O Objeto Artístico enquanto fonte histórica primária. 

 Tome-se o exemplo da bula Manifestis probatum, do Papa de Alexandre III, texto 

incontornável quando se trata de analisar a problemática relacionada com o reconhecimento da 

ação de Afonso Henriques e, naturalmente, com a independência de Portugal. Que a Manifestis 

probatum é uma fonte primária de grande importância, quando se trata de refletir sobre este 

assunto, ninguém põe em causa. Da mesma forma que ninguém duvida que as Inquirições de 

1258 ou o Nobiliário do Conde D. Pedro são, igualmente, fontes de indiscutível valor 

provatório, como é evidente.  

A um outro nível, portanto, como não considerar o Chafariz d’El-Rei, ou a Rua Nova 

dos Marcadores, atrás mencionados, como fontes históricas de carácter primário, cuja 

informação não deixa de ser factual. Não sendo identificáveis, as personagens referidas nas 

duas obras, estas correspondem a uma realidade plausível de um determinado espaço central 

de Lisboa, em torno dos meados / segunda metade do século XVI, o mesmo se passando com 

grande parte daquilo que normalmente se tende a designar como Obra de Arte.  

A um outro nível tome-se o exemplo da Capela do Fundador, no Mosteiro da Batalha. 

Uma obra que, não obstante as intervenções contemporâneas, encerra no seu conjunto um 

acervo de conceções e perspetivas acerca do Poder, que é inestimável. O potencial de reflexão 

e análise que ali se nos depara é enorme: seja por causa do desejo do monarca de se tornar 

central e único, talvez uma consequência da noção que tinha de haver ascendido ao Trono de 

um modo, talvez, questionável, o que fazia com sentisse necessidade de uma obra magnífica 

que o legitimasse para a Eternidade, seja pelo sentido de Família que dali decorre, já que o Rei 

pensou em reunir ali a sua descendência, em torno do enorme túmulo que projetou para si e 

para a Rainha. 

Considere-se, por fim, o túmulo de Inês de Castro, em Alcobaça. Atente-se à 

iconografia justicialista que o caracteriza e veja-se se não coincide com o que sabemos acerca 

da morte daquela dona, à mão dos algozes enviados por Afonso IV? Também aqui, temos uma 

fonte histórica primária; na realidade, um verdadeiro manancial de histórias, que nos falam da 

morte de uma princesa e da vingança de um Rei. E ainda do espírito da soldadesca francesa, 

que em 1810 saqueou os túmulos em busca de riquezas, não hesitando em danificar para sempre 

os seus belos faciais esculpidos, que assim obtiveram uma nova marca, de um outro tempo, em 

que os Reis se tornaram personae non gratae. 
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CAPÍTULO II. 

Desenvolvimento e prática. 

Na sequência do que atrás veio a ser exposto explicita-se, nesta segunda parte, o que foi 

a nossa prática letiva desenvolvida no Agrupamento de Escolas Manuel Gomes de Almeida, 

em Espinho.  

 

1. O Agrupamento de Escolas Manuel Gomes de Almeida13. 

 

1.1. Constituição. 

O AEMGA nasceu da reorganização da rede escolar ocorrida, em especial, no decurso do 

ano letivo de 2011/2012, o qual resultou da fusão da Escola Secundária Doutor Manuel Gomes 

de Almeida com o Agrupamento de Escolas Domingos Capela, em Silvalde, mais a Escola n.º 

2 de Espinho, que antes integrava o Agrupamento de Escolas Sá Couto. O AEMGA foi 

formalmente constituído por Despacho do Secretário de Estado do Ensino e da Administração 

Escolar, datado de 28 de junho de 2012, tendo a tomada de posse da Comissão Administrativa 

Provisória (CAP) ocorrido no dia 4 de julho de 2012. 

No que respeita à Sede de Agrupamento, a história da Escola Secundária Doutor 

Manuel Gomes de Almeida remonta a 1956, ano em que foi criada por Decreto (n.º 40 725) do 

Ministério da Educação Nacional (Direção-Geral do Ensino Técnico Profissional), com o 

estatuto de Escola Técnica Profissional. A instituição entrou efetivamente em funcionamento 

em 1957, tendo então uma população escolar composta por um total de 150 alunos e 17 

docentes. Já em 1979, a 21 de novembro, a ESMGA deixou de ter a denominação «Industrial 

e Comercial» passando a ser designada Escola Secundária de Espinho. A atual denominação 

data de 2 de abril de 1987, altura em que se adotou como patrono uma figura de renome ligada 

história de Espinho. 

Em paralelo, com a publicação na Portaria nº 907/83, de 1 de outubro, surgiu o 

Agrupamento de Escolas Domingos Capela (AEDC), que teve como designação inicial Escola 

Preparatória n.º 2, que a 17 de junho de 1989 passou a chamar-se Escola Preparatória Domingos 

Capela, através da Portaria n.º 452, tornando-se de seguida a Escola E.B. 2,3 Domingos Capela, 

por meio da Portaria n.º 495 de 24 de Maio, que a partir de 19 de Setembro de 1995 passou a 

funcionar num novo edifício, situado em Silvalde. No ano letivo de 2002/2003, constituiu-se o 

                                                           
13 De acordo com a informação disponibilizada em Projeto Educativo, 2017-2020 (Documento aprovado em 

reunião do Conselho Geral de 13 de julho de 2017), consultado em http://www.aemga.pt/, a 27-06-2019. 

http://www.aemga.pt/
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Agrupamento, formado pela Escola Sede e pelas oito unidades educativas do 1.º Ciclo e Ensino 

Pré-Escolar existente em cinco dessas escolas, tendo sido adotada a denominação da Escola 

Sede e naturalmente o do seu patrono, Domingos Capela. Já em 2008 a Escola Sede do 

Agrupamento passou a designar-se Escola Básica e Secundária Domingos Capela. 

 

1.2. Os Patronos do Agrupamento: 

 

a) Manuel Gomes de Almeida14. 

Nasceu em Mirandela, em 1903, tendo-se formado em Medicina pela Universidade de 

Coimbra. Após a formatura fixou-se em Espinho, onde instalou uma Casa de Saúde que se 

constituiu como referência em termos de cuidados médicos. Estagiando, primeiro no Hospital 

de São José, em Lisboa, depois nos Estados Unidos da América, na Clínica Mayo e em 

Filadélfia, onde se dedicou à cirurgia torácica, nomeadamente cardíaca, foi um dos pioneiros 

desta área em Portugal. Regressado da América inaugurou o serviço Cardiovascular do 

Hospital Geral de Santo António, no Porto, tendo mais tarde fundado e dirigido os Hospitais 

de Gaia e Espinho. 

Opositor ao Estado Novo, Manuel Gomes de Almeida teve ligações ao Movimento de 

Unidade Democrática (MUD) e a personalidades importantes da Oposição. Tratou muitos 

doentes de um modo clandestino, não se importando com as consequências que isso lhe poderia 

trazer, a nível pessoal. Foi um cidadão exemplar, defendendo os mais desfavorecidos a quem 

tratava graciosamente. Dotado de grande curiosidade científica, procurou sempre atingir a 

excelência, facto que mereceu o seu reconhecimento e distinção públicos. 

 

b) Domingos Ferreira Capela15.  

Nasceu na freguesia de Anta, em Espinho, no dia 22 de Maio de 1904. De família 

modesta, cedo revelou habilidade para as artes do desenho e trabalhos em madeira. Nicolino 

Milano, célebre violinista e chefe de orquestra no casino da cidade, solicitou-lhe, um dia, que 

reparasse a “alma” do seu violino16 e tão bem o fez que outras reparações se seguiram. 

Surgiu, assim, o artesão que veio a notabilizar-se na construção de vários tipos de 

instrumentos de corda, em particular na violaria, tendo sido galardoado em 1972 com o 1.º e 

                                                           
14 Vide nota 13. 
15 Vide nota 13. 
16 A alma é uma peça cilíndrica de madeira, colocada no interior dos instrumentos e apresenta diversas 

funcionalidades, nomeadamente melhoria da qualidade sonora, projeção e equilíbrio entre graves e agudos. 
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2.º prémios no IVº Concurso Internacional Henryk Wieniowski, Poznan – Polónia, perante 158 

violinos de 108 fabricantes, oriundos de 20 países. Era um homem dotado de simplicidade e 

riqueza humana, que valorizava o “trabalho bem feito”. 

 

2. Breve referência e caracterização sumária das turmas envolvidas na lecionação. 

O estágio pedagógico desenvolvido no contexto do Mestrado em Ensino de História no 

3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto permitiu-nos o contacto, através das regências e aulas observadas, com três turmas do 

Ensino Básico e duas do Ensino Profissional. Contudo, para efeitos do presente trabalho, 

iremos focar a nossa atenção na experiência levada a cabo junto das três turmas do 3º Ciclo do 

Ensino Básico, neste caso do 8º ano. 

A caracterização das turmas mencionadas que, de seguida, serão descritas tem por base 

as informações recolhidas junto dos respetivos Diretores de Turma, permitindo-nos levar a 

cabo uma análise dos aspetos mais relevantes constantes nas fichas identificativas de cada 

aluno17. 

 8º 2 

1. A turma nº 2 do 8º Ano de Escolaridade era composta por um total de 30 alunos, sendo 

que destes, 22 pertenciam ao sexo feminino e 8 do sexo masculino. A média de idades 

era de 13 anos.  

2. No que concerne à composição do agregado familiar e às pessoas com quem coabitam 

os alunos, as situações verificadas foram as seguintes: 

 

- Coabitação (Mãe, Pai, Irmãos, Avós…) 

Parentesco Pais Mãe Pai Avós Outros 

Nº de alunos 24 5 1 ---- ---- 

 

- Constituição: 

Constituição do agregado familiar Nº de agregados 

Até 3 elementos 11 

De 4 a 5 elementos 13 

6 ou mais elementos 6 

                                                           
17 Agradecemos a inestimável colaboração dos docentes em causa, a saber, a Professora Anabela Magalhães, 

Diretora de Turma do 8º 2, o Professor Jorge Vieira, nosso Orientador, Diretor de Turma do 8º 5, a Professora 

Ernestina Sousa, Diretora de Turma do 8º 6. E uma segunda vez ao Professor Jorge Vieira, por haver 

providenciado, junto das referidas Docentes, a obtenção destas informações.  
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3. No que diz respeito à realidade sociocultural dos agregados familiares da turma, 

verificou-se o seguinte: 

 

- Habilitações académicas 

Nível de Escolarização Nº Pais Nº Mães 

1º Ciclo do Ensino Básico 2 1 

2º Ciclo do Ensino Básico 4 3 

3º Ciclo do Ensino Básico 2 3 

Ensino Secundário 6 4 

Ensino Superior 12 14 

 

- Setores de atividade profissional. 

Setor Nº Pais Nº Mães 

Primário ----- ----- 

Secundário 5 2 

Terciário 20 24 

 

- Situações laborais.  

Situação laboral Nº Pais Nº Mães 

Empregado 25 25 

Desempregado ---- 4 

Reformado ---- ---- 

 

4. No que concerne, igualmente, ao modo como os alunos se relacionam e têm vindo a 

relacionar com as diferentes disciplinas, verificou-se o seguinte: 

Disciplinas com maior número de negativas em anos anteriores 

Inglês, Ciências Físico-Químicas, Português Matemática, História, Geografia, Francês e Ciências Naturais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Disciplinas em que os alunos sentem mais dificuldades 
História 
Inglês 

Matemática 
Geografia 
Francês 

Educação Visual 
Educação Física 

Ciências Naturais 
Ciências Físico-químicas 

Português 

11 alunos 

9 alunos 

8 alunos 

6 alunos 

4 alunos 

3 alunos 

3 alunos 

3 alunos 

2 alunos 

2 alunos 
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5. Quanto ao modo como perspetivam os respetivos futuros profissionais os alunos da 

turma nº 6 do 8º ano, declararam pretender ser:  

Profissão Pretendida 

Professor(a) de Ciências – 2 alunos 

Professora de dança – 1 aluna 

Cabeleireira – 2 alunas 

Educadora de Infância – 2 alunas 

Médica – 2 alunas 

Psicóloga – 1 aluna 

Polícia – 1 aluno 

Futebolista – 1 aluno 

Engenheira Informática – 1 aluna 

Hospedeira de bordo – 1 aluna 

Bodyboarder profissional – 1 aluno 

Atriz – 1 aluna 

Advogado(a) – 3 alunos 

Bióloga – 2 alunas 

Designer de Moda – 1 aluno 

Guia Turística – 1 aluna 

Frequentar o Exército – 1 aluno 

Empresário (ter uma loja) – 1 aluno 

Historiador ou uma profissão na área das Línguas – 1 

aluno  

8 alunos referem ainda não saber que profissão 

pretendem exercer, sendo que um refere “uma 

profissão ligada à área das Ciências”. 

 

 

6. Por fim, refira-se que no decurso do ano letivo de 2018/2019 beneficiavam de apoio 

escolar 10 alunos. Assim, para o Escalão A tínhamos 5 alunos, para o escalão B, 3 

alunos e para o Escalão C, 2 alunos. 

 

) 8º 5. 

1. A turma era composta por um total de 25 alunos, sendo que 11 eram do sexo 

feminino e 14 do sexo masculino. A média de idades situava-se nos 13 anos. 

2. No que concerne à composição do agregado familiar e às pessoas com quem 

coabitam os alunos, a situação verificada é a seguinte: 

 

- Coabitação (Mãe, Pai, Irmãos, Avós…) 

Parentesco Pais Mãe Pai Avós Outros 

Nº de alunos 21 1 1 2 ---- 

 

 

Disciplinas preferidas 
Matemática 

Inglês 
Educação Física 

Francês 
Ciências Naturais 

História 
Português  

Ciências Físico-químicas 
Geografia 

Educação Visual 

16 alunos 

7 alunos 

7 alunos 

6 alunos 

6 alunos 

5 alunos 

4 alunos 

2 alunos 

1 aluno 

1 aluno 
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- Constituição: 

Constituição do agregado familiar Nº de agregados 

Até 3 elementos  20  

De 4 a 5 elementos 5 

6 ou mais elementos --- 

  

3. No que diz respeito à realidade sociocultural dos agregados familiares da turma, 

verificou-se o seguinte panorama: 

 

- Habilitações académicas: 

Nível de Escolarização Nº Pais Nº Mães 

1º Ciclo do Ensino Básico 1 3 

2º Ciclo do Ensino Básico 5 4 

3º Ciclo do Ensino Básico 7 7 

Ensino Secundário 6 4 

Ensino Superior 3 3 

 

- Setores de atividade profissional:  

Setor Nº Pais Nº Mães 

Primário 1 ----- 

Secundário 2 5 

Terciário 18 17 

 

- Situação laboral:  

Situação laboral Nº Pais Nº Mães 

Empregado 21 21 

Desempregado 1 2 

Reformado 1 ---- 

 

4. No respeitante ao modo como os alunos se relacionam e têm vindo a relacionar com 

as diferentes disciplinas, verificou-se o seguinte: 

Disciplinas com maior número de negativas em anos anteriores 

Inglês, Matemática e Ciências Físico-Químicas.  
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5. No que concerne ao modo como perspetivam os respetivos futuros profissionais, os 

alunos da turma nº 6 do 8º ano declararam pretender ser:  

Profissão Pretendida 

Algo relacionado com as Humanidades; 

Alguma relacionada com a História; 

Alguma na área da Economia; 

Polícia de Investigação Criminal 

Mecânico 

Bombeiro 

Médica 

Cabeleireira 

Carpinteiro 

Engenheiro: 4 alunos 

Modelo 

Professora de dança 

Futebolista 

Não sabe: 9 alunos 

 

6. No ano letivo 2018/2019 beneficiavam de apoio escolar 13 alunos. Assim, para o 

Escalão A havia 6 alunos, para o escalão B, 4 alunos e para o Escalão C, 3 alunos. 

No que respeita aos níveis de expectativas dos alunos, 13 pretendiam prosseguir 

estudos até ao Ensino Superior, 4 pretendiam ser admitidos em um curso 

profissional, 8 desejavam completar o 12º Ano de escolaridade. 

 

 8º 6. 

1. A turma era composta por um total de 27 alunos, sendo que 8 eram do sexo feminino 

e 19 do sexo masculino. A média de idades era de 13 anos.  

Disciplinas em que os alunos sentem mais dificuldades 

Matemática 

Francês 

Inglês 

Ciências Físico-químicas 

Português 

Geografia 

História 

14 alunos 

9 alunos 

8 alunos 

7 alunos 

4 alunos 

2 alunos 

1 aluno 

Disciplinas preferidas 
História 

Português 
Geografia 

Ciências Naturais 
Educação Física 

Inglês 
Matemática 

Francês 
Educação Visual 

Ciências Físico-químicas 

13 alunos 

9 alunos 

6 alunos 

5 alunos 

5 alunos 

4 alunos 

4 alunos 

3 alunos 

3 alunos 

1 aluno 
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2. No que concerne à composição do agregado familiar e às pessoas com quem os 

alunos coabitam, verificou-se o seguinte: 

 

- Coabitação (Mãe, Pai, Irmãos, Avós…) 

Parentesco Pais Mãe Pai Avós Outros 

Nº de alunos 24 3 ---- ---- ---- 

 

- Constituição: 

Constituição do agregado familiar Nº de agregados 

Até 3 elementos 7 

De 4 a 5 elementos 20 

6 ou mais elementos --- 

  

3. No que diz respeito à realidade sociocultural dos agregados familiares da turma, 

verificou-se o seguinte panorama: 

 

- Habilitações académicas 

Nível de Escolarização Nº Pais Nº Mães 

1º Ciclo do Ensino Básico 2 1 

2º Ciclo do Ensino Básico 9 6 

3º Ciclo do Ensino Básico 7 6 

Ensino Secundário 4 10 

Ensino Superior 3 4 

 

- Setores de atividade profissional: 

Setor Nº Pais Nº Mães 

Primário ----- ----- 

Secundário 20 23 

Terciário 5 4 

 

- Situação laboral 

Situação laboral Nº Pais Nº Mães 

Empregado 26 23 

Desempregado ---- 3 

Reformado ---- 1 
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4. No que concerne, igualmente, ao modo como os alunos se relacionam e têm vindo 

a relacionar com as diferentes disciplinas, verificou-se o seguinte: 

Disciplinas com maior número de negativas em anos anteriores 

História, Português e Francês 

 
 

Matemática 
Português 
Francês 
Inglês 

Ciências Físico-químicas 

Ciências naturais 
Educação Física 
Educação Visual 

História 

13 alunos 

10 alunos 

6 alunos 

5 alunos 

4 alunos 

2 alunos 

1 aluno 

1 aluno 

1 aluno 

 

5. Quanto aos respetivos futuros profissionais, os alunos da turma nº 6 do 8º ano 

declararam pretender ser:  

Profissão Pretendida 

Engenheiro Informático (2 alunos) 
Atleta / Policia 
Professora de Linguagem Gestual 
Veterinário 
Economista 
Médico 
Jogador de Voleibol 
Jogador de Futebol 
Psicóloga 
Bombeiro 
Gestor 
Não sabe (8 alunos) 

 

6. Por fim, refira-se que no decurso do ano letivo de 2018/2019 beneficiavam de apoio 

escolar 13 alunos. Assim, para o Escalão A tínhamos 6 alunos, para o escalão B, 4 

alunos, para o Escalão C, 3 alunos. 

 

No que concerne a estas três turmas, pode dizer-se que, de um modo geral, os alunos 

revelaram empenho ante as solicitações dos docentes, revelando-se cooperantes e interessados 

no modo como se relacionaram com o Professor Estagiário. Os alunos mostraram-se bem 

comportados, pontuais e assíduos, sendo empenhados na execução das atividades propostas 

pelos docentes, Professor Orientador e Professores Estagiários incluídos, mostrando interesse 

Disciplinas em que os alunos sentem mais 

dificuldades 
Disciplinas preferidas 

Educação Física 
História 

Geografia 
Ciências naturais 

Inglês 
Matemática 

Francês 
Educação Visual 

Ciências Físico-químicas 
Português 

15 alunos 

10 alunos 

7 alunos 

7 alunos 

5 alunos 

2 alunos 

2 alunos 

2 alunos 

2 alunos 

1 aluno 
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na realização das mesmas e deixando perceber a apreensão de conteúdos programáticos 

estudados no decurso dos respetivos percursos escolares. 

Em termos de conclusão, pode-se dizer que os alunos das referidas turmas contribuíram 

positiva e decisivamente para a experiência didática que aplicamos – o recurso ao Objeto 

Artístico enquanto fonte de aprendizagem privilegiado. 
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CAPÍTULO III 

Prática letiva. 

Considerando as turmas com as quais tivemos contacto e cuja titularidade pertencia ao 

Professor Orientador, as matérias lecionadas corresponderam integralmente aos temas 

propostos para o 8º Ano de Escolaridade, sendo os seguintes: 

1. A Expansão no período de D. Henrique. 

2. Rumos da Expansão no reinado de D. Manuel I. 

3. O Império Português. 

4. A Arte do Renascimento. 

5. O Absolutismo Régio. 

6. O Antigo Regime. 

7. A Arte do Barroco. 

8. A criação dos Estados Unidos da América. Antecedentes e eclosão da Revolução 

em França. 

9. A Revolução em França. Fases da Revolução. 

10. A Cultura do século XIX. 

 

Destas matérias, todas, exceto a constante da primeira aula que lecionámos, considerada 

aula-diagnóstico, foram objeto de uma abordagem pensada nos termos em que temos vindo a 

refletir nas páginas anteriores: uma lecionação, naturalmente focada, na prossecução dos 

objetivos inscritos no Programa da Disciplina mas, ao mesmo tempo, orientada no sentido de 

os prosseguir em concordância com um processo de familiarização dos alunos com os modos 

próprios e característicos das diferentes épocas. Procurou-se encontrar para cada tema, um 

conjunto de imagens fortes a partir das quais fosse possível interpelar os alunos, colocando-os, 

tanto quanto possível, nos contextos históricos pretendidos. As imagens das obras e dos objetos 

funcionaram como âncoras temporais, definidoras de tempos cronológicos, identificadoras de 

personagens e estilos de época. 

 Os diferentes temas apresentam tratamentos de dimensão diferenciada. Uns mais 

sucintos, outros mais desenvolvidos, a extensão de cada um resulta, em primeiro lugar, de 

haveram sido pensados para aulas de 45 minutos ou 90 minutos. Um segundo motivo tem, 

naturalmente, a ver com as realidades das diferentes épocas, com a maior ou menor abundância 

de recursos que produziram, senão mesmo com as possibilidades decorrentes dos propósitos 

de lecionação visados pelo Programa da Disciplina.  
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a) Rumos da Expansão no reinado de D. Manuel I. 

Uma das preocupações, que presidiram à preparação dos temas atrás referidos, consistiu 

no entendimento segundo o qual, a fonte iconográfica, sempre que exista e o seu uso seja 

pertinente, deve ter precedência face a outro tipo de recursos, considerando a eficácia que, a 

vários níveis, a caracteriza. 

 Considerou-se pertinente, por isso, abrir o tema Rumos da Expansão no reinado de D. 

Manuel I, com a apresentação da imagem daquele monarca existente no portal principal do 

Mosteiro dos Jerónimos, trabalho datado de 1517, da autoria de Nicolau Chanterene (fig. 7). 

Fez-se isto, em paralelo, com a apresentação de um típico frontispício de um manuscrito da 

chamada «Leitura Nova», onde se representa a simbologia associada àquele monarca, a saber, 

as Armas Reais, ao centro, ladeadas por duas Esferas Armilares (fig. 8). A este diapositivo 

acrescentou-se um terceiro, igualmente retirado de um livro da «Leitura Nova», com a 

figuração do Anjo-Custódio na atitude de exibir o hábito da Ordem de Cristo, com a 

representação do Convento de Cristo em fundo, facilmente identificável pela referência à 

Charola Templária (fig. 9). A inclusão de cada uma destas imagens afigurou-se-nos importante, 

na medida em que, cada uma delas responde a uma faceta ou particular aspeto do rei. No caso 

da escultura dos Jerónimos, a sua inclusão permitiu, em primeiro lugar, conferir uma dimensão 

humana à figura do monarca. Proceder de modo que individualização / objetivação das figuras 

históricas pelos jovens aconteça, ajuda ao estabelecimento de empatias que, por sua vez, 

funcionam como auxiliares do processo de entendimento das questões que as envolvem; o 

recurso à estátua do monarca permite, por outro lado, relacionar o Rei Manuel I com o 

complexo de realizações artísticas a que normalmente se atribui a designação de Manuelino. 

Serve de pretexto ao docente para evocar as obras de Santa Maria dos Jerónimos e Torre de 

Belém e para este tecer considerações sobre o modo de representação naturalista que decorre 

desta representação do monarca. 

 

 

 

Figs. 7 e 8 
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Entretanto, no sentido de melhor caracterizar a figura do Venturoso, apresenta-se a 

referência à sua divisa, a Esfera Armilar, a qual remete para a imagem que o príncipe fazia de 

si mesmo e através dele, do papel que entendia dever ser o de Portugal no Mundo18. A esfera 

armilar é (…) uma imagem que representa tridimensionalmente o cosmos (…). Um objecto 

que circunscreve em si a representação da totalidade do que existe. A sua estrutura é composta 

por aros ou anéis (armilas em latim), frequentemente metálicos, que representam os círculos 

conceptuais correspondentes ao movimento do cosmos (…)19.  

Na Crónica de D. João II, Rui de Pina refere que aquele monarca (…) lhe deu por divisa 

uma esfera, que é a figura dos céus e da Terra, em que, como verdadeira profecia, lhe deu a 

certa esperança de sua legítima e real sucessão, como adiante se seguiu (…)20. Ao assumi-la 

como divisa própria, sinal ou marca que traz implícita uma ideia ou um conjunto de valores, 

Manuel I confirmava o vínculo que o unia ao anterior reinado do primo e a prossecução das 

suas políticas à escala mundial, em particular nas áreas do Índico. Por outro lado, o proselitismo 

religioso e a Cruzada são ideias que se afiguram caras a este monarca; ou não fosse ele um 

homem da Ordem de Cristo, como resulta do diapositivo seguidamente apresentado, onde 

claramente se alude àquela milícia. A inclusão da representação do anjo a custodiar o hábito 

de Cristo e na retaguarda deste, em segundo e terceiro plano, do paço de D. Henrique e a 

Rotunda Templária, cuja imagem fotográfica se acrescentou, permitiram ao docente 

estabelecer uma imagem plural de D. Manuel I, integrando aspetos da sua personalidade e da 

sua política (fig. 9). 

 

Como corolário dessa integração apresentou-se, de seguida, a imagem com a figuração 

do verso e reverso de um cruzado de ouro de D. Manuel I, correntemente designado como 

Português (fig. 10). Trata-se de uma moeda que apresenta a característica de reunir numa só 

                                                           
18 Godinho, Carlos Eduardo Ferreira (2016), A esfera armilar de D. Manuel I: visão celestial e providência astral. 

Lisboa: Faculdade de Ciências. Departamento de História e Filosofia das Ciências (Tese de Mestrado). 
19 Godinho, 2016, p. 10. 
20 Godinho, 2016, pp. 27-28. 

Fig. 9  

http://repositorio.ul.pt/browse?type=author&value=Godinho%2C+Carlos+Eduardo+Ferreira
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peça, as Armas de Portugal e o hábito da Ordem de Cristo, imagem recorrentemente presente 

nas velas das embarcações que compunham as armadas portuguesas da Índia, como facilmente 

se comprova analisando um dos muitos fólios que integram o Livro das Armadas, da Academia 

das Ciências de Lisboa, de onde se procedeu à seleção da imagem que integra o diapositivo 

seguinte. 

 
 

 

Nele é possível observar-se a representação da imagem da nau capitânea São Gabriel, de Vasco 

da Gama (fig. 11), cuja figura igualmente se incluiu, objetivando, deste modo, a imagem de 

uma nau: elucidando como eram as embarcações que ligaram o Atlântico ao Índico, os alunos 

podem desenvolver uma melhor perspetiva sobre a realidade destas viagens. A representação 

artística funciona aqui como um valioso mecanismo: ao ancorar o entendimento destes 

acontecimentos a imagens concretas, as mentes dos jovens passam a dispor de elementos 

concretos que os ajudarão a reconstruir o universo das viagens marítimas de Quinhentos.  

A sequência que atrás fica foi construída de um modo encadeado, tendo sempre como 

elo de ligação conceptual uma ou mais imagens. Foi assim possível, deste modo, passar de uma 

abordagem à figura de D. Manuel I, com os seus atributos pessoais, régios e programáticos, 

para uma abordagem à Carreira da Índia de Quinhentos, a que se chegou incluindo as figuras 

do Almirante e respetiva nau, na viagem de 1498.  

A vantagem desta metodologia reside no facto de as imagens do Passado com as quais 

o aluno se vê confrontado, não serem composições idealizadas, elaboradas por um pintor 

especializado tratando-se, antes, de realizações do momento sobre o qual se pretende refletir. 

A produção de resultados fica, assim, a cargo da imaginação do estudante, que deste modo 

aprende a relacionar-se com os modos estéticos de cada uma das épocas e a fazer a distinção 

entre os diversos momentos históricos abordados. 

 

 

Figs. 10 e 11 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_das_Ci%C3%AAncias_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_das_Ci%C3%AAncias_de_Lisboa
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b) O Império Português. 

Uma abordagem metodológica semelhante foi usada na abordagem do tema O Império 

Português. Atendendo a que os anos no decurso dos quais o Império Português de Quinhentos 

atinge a sua dimensão máxima, na medida em que estando estabelecido no Índico, nem por 

isso deixa de consolidar e alargar posições no Atlântico, nomeadamente nos domínios da 

América do Sul, correspondem ao tempo do reinado de D. João III, considerou-se que seria 

ilustrativo do tempo em questão a apresentação de um retrato daquele monarca.  

 

Trata-se do retrato de D. João III pertencente ao acervo do Museu do Prado, de Madrid, 

pintado pelo mestre flamengo Anthonis Moro, em 1522 (fig. 12). O monarca é apresentado ao 

modo da época, de cabelo curto e barba intensa, negra, envergando traje e barrete negros. Trata-

se de uma obra que ilustra, não apenas, as características físicas do príncipe, mas também 

alguns dos seus aspetos psicológicos, realçados pelo recurso, precoce, de certo modo, a uma 

linguagem tenebrista. 

 Como decorre do Programa da Disciplina, considera-se que o reinado de D. João III 

corresponde, de algum modo, a um tempo de crise. Não importa debater aqui se isso se articula 

com a realidade ou com uma qualquer interpretação do que foi a realidade; ou então, pelo 

contrário, se essa ideia mais não faz do que amplificar o eco das conjeturas de uma 

historiografia que, em muitos aspetos, assenta nos recorrentes pressupostos de expansão e crise. 

De qualquer modo, o aumento do número de embarcações portuguesas no Atlântico e no 

Índico, resultante do estabelecimento de uma ligação anual entre Lisboa e Goa e vice-versa, na 

medida em promoveu o comércio entre o Oriente e a Europa, fez também com o que se fossem 

acumulando as reações contra as embarcações portugueses em transito nos dois oceanos, não 

deixando, igualmente, de contribuir para o aumento do número acidentes e naufrágios. As 

tragédias da “Carreira da Índia” deram origem, ao longo dos séculos XVI e XVII, à criação de 

Fig. 12 
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uma literatura de viagens de que a história da perda da nau S. Paulo, na Ilha de Samatra, no 

ano de 1561, iconograficamente representada no diapositivo seguinte, constitui um bom 

exemplo (fig. 13). Pelo grafismo que apresenta, bem como pelo facto de nos mostrar uma 

interpretação tão vívida como naïf dos acontecimentos que ditaram a perda daquela nau, a que 

se acrescenta um pequeno texto na caligrafia de Quinhentos, que naturalmente tende a despertar 

a curiosidade dos alunos, optou-se por incluir na seleção de imagens referentes a estas matérias 

esta representação, contida no Livro de Lisuarte de Abreu, que compõe o espólio da Pierpont 

Morgan Library, de Nova Iorque. Ainda a propósito desta imagem, posto que a descrição da 

viagem e perda da nau S. Paulo constitui uma das narrativas que integram a História Trágico-

Marítima, faz sentido refletir um pouco sobre ela, chamando a atenção dos alunos, não apenas 

para as condições de vida a bordo de uma nau da “Carreira da Índia”, mas também para o 

próprio tempo que uma viagem desta natureza podia levar. 

  

A escolha desta imagem como forma de evocar os desastres ocorridos na “Carreira” 

teve como finalidade, em primeiro lugar, familiarizar os alunos com a forma das embarcações 

portuguesas do século XVI, ao mesmo tempo que se realçava o carácter narrativo da figuração 

reproduzida. Idealmente pode, mesmo, servir de pretexto para evocar as aventuras vividas pelos 

sobreviventes deste desastre, ocorrido na sequência de uma série de erros cometidos pelo 

piloto, por ocasião da aproximação ao subcontinente indiano.  

Na sequência da sugestão contida no Manual, relativa à leitura de um texto de D. João 

de Castro, que foi vice-rei da Índia entre 1545 e 1548, optou-se, no diapositivo seguinte, por 

incluir a representação do dito fidalgo, contida no dito Livro de Lisuarte de Abreu (fig. 14). O 

propósito, mais uma vez, prendeu-se com as vantagens que advêm em associar as 

representações de figuras históricas às matérias a lecionar, tendo como pressuposto a ideia de 

que uma imagem extraída de uma fonte histórica primária tem o valor acrescentado da 

Fig. 13 
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fidedignidade. Sendo provável que o autor da representação de D. João de Castro, contida no 

referido códice, não o tenha conhecido pessoalmente ou nem sequer tenha tido acesso uma 

representação sua, pelo que não é possível falar-se de um retrato, nem por isso o valor da 

imagem é menor. Não obstante os riscos decorrentes de uma mais que certa idealização / 

uniformização das figuras, o simples facto de nos determos ante esta imagem, permite-nos 

familiarizar os alunos com a estética da época, neste caso, refletida no modo de trajar das 

personalidades representadas. Acresce a isso o facto de o autor ter optado por incluir o nome 

do vice-rei inscrito em letreiros de influência claramente clássica, ao modo das epígrafes 

romanas que por aqueles anos iam sendo dadas a conhecer e a ser popularizadas, um pouco por 

todo o lado. Conhecida, assim, a figura do 13º Governador e 4º Vice-Rei do Estado Português 

da Índia, familiarizados os alunos com a sua imagem, mais facilmente será, acredita-se, a 

transmissão do conteúdo das suas palavras, contidas no diapositivo. 

    

 Igualmente no sentido de sensibilizar os alunos para a dimensão da empresa marítima 

no Índico, optou-se por introduzir o duplo fólio relativo à Armada do ano de 1506, do Livro de 

Lisuarte de Abreu (fig. 15). A dita armada era comandada por Tristão da Cunha tendo, no 

decurso da viagem, tido lugar a descoberta das referidas ilhas, que então foram denominadas 

com o nome daquele navegador. 

Na seleção desta fonte, para a ilustração do diapositivo, foi tido em conta o número de 

embarcações contidas no desenho (quinze), cada uma apresentando a respetiva designação, 

bem como o nome do seu comandante. Tratou-se de um exercício que visou chamar a atenção 

dos alunos para a dimensão do esforço humano e material que estas expedições tinham 

implícitos, bem como os acidentes que inevitavelmente aconteciam no seu decurso, claramente 

explicitados pela introdução da figura de uma nau acidentada, no canto inferior esquerdo. 

Fig. 14 
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A compreensão da dimensão do esforço associado a estas expedições pôde ser melhor 

apreendida de seguida, especialmente por ter sido reforçada através de um diapositivo, onde 

apenas consta um número: 1.262.376, valor estimado para a população portuguesa, na 

sequência do Numeramento de 1527-1532. 

 

A reforçar a ideia da frequência com que os acidentes aconteciam na “Carreira da 

Índia”, o diapositivo seguinte representa a perda da nau de João Figueiredo Barreto, que 

desapareçeo, situação representada por uma embarcação praticamente submersa, deixando 

vislumbrar o mastro grande, com as respetivas velas (fig. 16). Também aqui, os alunos têm a 

possibilidade de compreender, pela mão dos contemporâneos, as marcas da época que lhes é 

proposta para estudo.  

Fig. 15 
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No sentido de compreenderem uma das outras causas que conduziram ao aumento dos 

problemas sentidos pelos Portugueses no decurso do reinado de D. João III – neste caso, a 

guerra que lhes foi movida por persas e turcos nos espaços do Índico e Golfo Pérsico, optou-

se pela inclusão de uma pintura a óleo cuja autoria é atribuída a alguém da dita escola de 

Joaquin Patinir (1483-1524), representando uma força naval portuguesa, onde se destaca a 

conhecida nau Santa Catarina do Monte Sinai, a fazer frente a uma força de naval composta 

por várias galeras (fig. 17), uma alusão, possivelmente, ao conhecido ataque que as forças 

nacionais desferiram sobre o porto de Mombaça, no ano de 1528, sob o comando de D. Nuno 

da Cunha. A visualização desta obra faculta aos alunos um melhor entendimento do aspeto que 

possuía uma nau de tipo carraca, sua dimensão e capacidade de fogo. A propósito, a própria 

representação da embarcação apresenta-a desferindo fogo baixo, a rasar a superfície das águas, 

com o propósito de melhor atingir as embarcações inimigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 16 e 17 



52 
 

c) A Arte do Renascimento. 

No que concerne ao tema A Arte do Renascimento enveredou-se por uma via original e 

ao mesmo tempo acessível para transmitir aos alunos a informação pretendida. Procurou-se, 

assim, guiá-los pelos caminhos da Arte dos séculos XV e XVI, levá-los a percorrer 

conceptualmente, o itinerário que, de algum modo, orientou os arquitetos e artistas daqueles 

dois séculos e o modo como lograram imprimir nas suas obras – e com ele fazer coisa nova – 

o legado greco-romano. 

 

Iniciou-se, a apresentação da Arte do Renascimento, com a evocação do conhecido 

desenho a sanguínea, sobre papel, Homem de Vitrúvio, da autoria de Leonardo da Vinci (fig. 

18). Pelo seu conteúdo conceptual, a representação Homem de Vitrúvio oferece um resumo 

sucinto de uma boa parte do que foi o espírito da Renascença, que neste contexto se pretendeu 

apresentar. Primeiro, pela invocação de Vitrúvio que tem implícita. Vitrúvio é um nome 

essencial para a se compreender a Arquitetura Clássica; a evocação que faz das ordens clássicas 

gregas foi sucessivamente trabalhada pelos construtores de Quatrocentos e Quinhentos que 

repetidamente as incluíram nas suas edificações. Por outro lado, a imagem do Homem de 

Vitrúvio contribui, também, para a transmissão de uma outra ideia, estrutural, no que a esta 

parte do programa respeita: a noção antropocentrista, segundo a qual o Homem é a medida de 

todas as coisas. Medida do Mundo enquanto ser que o molda e adapta às suas necessidades; 

medida / módulo nas edificações, que se erguem segundo a escala humana; medida de tudo o 

que é enquanto é e do que não é enquanto não é21. Daqui resultam, em consequência, as ideias 

de equilíbrio e proporção, igualmente estruturantes para o entendimento, por parte dos alunos, 

do espírito renascentista e dos valores que informam a Arquitetura e a Arte daqueles séculos.  

                                                           
21 O homem é a medida de todas as coisas, das que são, enquanto existem, e das que não são, enquanto não 

existem. Veja-se Pereira, Maria Helena da Rocha (1990) – Hélade. Antologia da Cultura Grega (5ª edição). 

Coimbra: Instituto de Estudos Clássicos, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

Fig. 18 
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A abordagem e exploração desta problemática desenvolveu-se a partir da “Situação-

Problema” apresentada no diapositivo seguinte, logo de seguida redirecionada para a reflexão, 

essencial para o bom entendimento desta Arte, acerca das suas fontes de inspiração: “De onde 

vem a Arte do Renascimento?”  

 A resposta ao problema suscitado ganha forma quando nos detemos na análise da 

questão: de onde vem a Arte do Renascimento? No sentido de a elucidar procedeu-se, em 

primeiro, lugar à leitura e análise do texto de Flávio Conti contido no Manual da Disciplina22, 

onde o autor, depois de situar o Renascimento no espaço e no tempo, o relaciona com a 

redescoberta das formas da Arte Grega e Romana, juntamente com a invenção da técnica da 

perspetiva científica. 

 A orientação do assunto passou por identificar num mapa ilustrado da Península Itálica 

os principais centros da cultura renascentista do século XV, nomeadamente Florença, cuja 

vista, centrada na Catedral de Santa Maria del Fiore (figs. 19 e 20), se apresenta, destacando a 

importância que tiveram para o desenvolvimento de algumas das questões centrais deste 

período, as obras de edificação da sua cúpula, projetada e realizada por Filippo Brunelleschi. 

 

 

A abordagem que as questões associadas à construção daquela estrutura, no decurso da 

terceira e quarta década de Quatrocentos, assumiram para o desenvolvimento da Renascença, 

serviu de pretexto para se fazer uma sondagem aos conhecimentos tácitos dos alunos. Falando-

se de Renascença, pôs-se a interrogação sobre o que efetivamente visavam os homens de 

                                                           
22 Conti, Flávio (1991) Como Reconhecer. Arte do Renascimento. Lisboa: Edições 70. 

Figs. 19 e 20 
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Quatrocentos ressuscitar. Esta questão foi acompanhada pela apresentação de uma sequência 

de diapositivos contendo as imagens de um templo romano (Maison Carree, em Nimes, fig. 

21), de um arco de triunfo (Arco de Constantino, o Grande, em Roma, fig. 22) e de um 

anfiteatro (Anfiteatro Flaviano, em Roma, fig. 23). 

  

 

A visualização de cada uma destas obras, correspondentes a diferentes tipologias, visou 

transmitir aos alunos a compreensão das formas que influenciaram os artistas da Renascença, 

fornecendo-lhes exemplos e motivos de inspiração para a criação de obras originais e 

modernas, diferentes das dos passado romano mas integrando os seus valores estéticos. O 

melhor exemplo de modo como isso se processou foi a aplicação, aos novos edifícios, do 

sistema construtivo implícito ao uso das ordens arquitetónicas clássicas, matéria anteriormente 

estudada, que foi recordado no diapositivo apresentado na figura seguinte. 

 

A sequência de imagens remete para o modo como o sistema das ordens arquitetónicas 

clássicas (fig. 24) foi acolhido e reinterpretado pelos artistas da Renascença, em Itália. Com 

efeito, partindo das referências contidas em Vitrúvio, no De architectura, e do modo como no 

Anfiteatro Flaviano o paradigma construtivo grego foi absorvido e reinterpretado, Léon 

Figs. 21, 22 e 23 

Fig. 24 
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Battista Alberti concebeu a sua transposição para o Palazzo Rucellai (figs. 25, 26, 27 e 28) 

onde, numa idêntica fachada de três registos, se apresenta uma sequenciação análoga: alusão a 

pilastras de decoração dórica no piso térreo, jónica no segundo piso, coríntia no terceiro. 

 Ante estas imagens, sublinhou-se um facto definidor do espírito renascentista: na sua 

essência, as ordens arquitetónicas gregas foram concebidas como uma forma de construir. 

Dórico, jónico e coríntio correspondem a diferentes aplicações do modelo trilítico de 

construção, não a “estilos decorativos” como, por vezes, se tende a ensinar. Fórmulas de 

construir prestigiadas, cujo desenvolvimento e consolidação acontece no decurso dos séculos 

VII a V a. C., tornando-se, daí para a frente e em inúmeras circunstâncias, motivo de evocação 

/ referência estética desligada de qualquer contributo estrutural relevante, no que às construções 

respeita. Assim foi no decurso do chamado Período Helenístico e o mesmo fizeram os 

construtores romanos que, não deixando de edificar segundo o modelo trilítico, apesar de no 

Ocidente o fazerem ad modum suum, na maior parte das circunstâncias, cuidaram de o aplicar 

a estruturas cujas soluções de sustentação eram totalmente independentes da existência de 

colunas, como se passa no Anfiteatro Flaviano23, onde impera o virtuosismo da construção em 

arco. Chama-se a atenção, neste ponto, para o facto de a Arquitetura Romana ser, em grande 

medida, devedora da construção em arco, lição que o Renascimento não deixou, por sua vez, 

de aproveitar, como se pode ver na sequência das imagens seguidamente apresentadas. 

  

 

                                                           
23 No decurso das aulas, procurou-se sempre associar a inevitável expressão “Coliseu de Roma”, pela qual o 

edifício é comummente conhecido, à palavra “Anfiteatro”. Sublinhou-se e repetiu-se a ideia de que o Coliseu de 

Roma é um anfiteatro. 

Figs. 25, 26, 27 e 28 
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A referência ao arco, enquanto estrutura construtiva característica da Arquitetura 

Romana permite estabelecer a ligação entre algumas das edificações características daquela 

civilização e aquilo que alguns dos mais notáveis construtores italianos do século XV 

realizaram. De imediato, a relação estabelece-se com a obra de Filippo Brunelleschi na catedral 

de Florença, atrás referida, e as obras dos antigos, nomeadamente a cúpula do Panteão de 

Roma, concluído em 126 d. C. Ao contrário, porém, da obra de Brunelleschi, construção sui 

generis, fruto da reunião de elementos medievais com a observação das antigas técnicas dos 

clássicos, a cúpula do Panteão apresenta-se rigorosamente hemisférica. Com efeito, influências 

do passado romano, a este nível, na obra de um arquiteto renascentista, encontram-se na cúpula 

da Capela Pazzi, em Florença, projetada pelo mesmo Filippo Brunelleschi, e cuja imagem, que 

aqui se reproduz foi apresentada aos alunos (fig. 29, 30 e 31). 

  

 

Do mesmo modo e no sentido de demonstrar aos alunos o modo como os valores da 

Cultura Antiga e as suas formas de expressão estética e artística penetraram a sociedade italiana 

de Quatrocentos e Quinhentos – e através dela, embora não se trate de um processo cuja 

evolução e desenvolvimento pelo resto da Europa Ocidental seja fácil de perseguir –, tomou-

se como exemplo duas tipologias características da Arquitetura Romana, o arco de triunfo e a 

estilização da fachada do templo trilítico e propôs-se-lhes um exercício de imaginação. Este 

Figs. 29, 30 e 31 
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constou na construção de uma arquitetura que consistisse na sobreposição da fachada de um 

templo romano sobre um arco de triunfo, como se vê no diapositivo (figs. 32 e 33).  

  

 

De um modo generalizado, a reação dos alunos caracterizou-se por uma certa 

estranheza, talvez, mesmo, desconfiança. Que pretenderia o Professor, com uma coisa tão 

estranha? A resposta a essa interrogação não tardou, chegando com o diapositivo seguinte, a 

saber, a fachada da Igreja de Santa Maria Novella, em Florença, que abaixo se apresenta (fig. 

34). Com efeito, basta observar o modo como o autor do projeto, León Battista Alberti, fez 

questão de decorar a fachada do edifício, para se perceber que o que o moveu foi a intenção de 

invocar, como se de um desenho se tratasse, essa memória das formas clássicas, a saber, um 

possível arco de triunfo como os que tivera a oportunidade de observar em Roma – ocorre-nos 

os exemplos dos arcos de Septímio Severo e de Constantino –, sobrepujado pela fachada de 

um templo tetrastilo, igualmente romano. 

 

As consequências de um exercício intelectual desta natureza, para a História da 

Arquitetura que posteriormente se fez no Ocidente, são impossíveis de mesurar. Basta olhar 

para a fachada de um outro templo, erguido dali a um século, em Roma – a Igreja de Jesus, em 

Roma, casa mãe da Companhia de Jesus – para se compreender o modo como colheu a lição 

de Alberti. Na Chiesa di Gesú (fig. 35) não existem já as linhas escuras desenhadas em 

contraste com o mármore branco, ilustrando o pensamento do mestre; o desenho, aqui, deu 

Figs. 32 e 33 

Fig. 34 
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lugar à arquitetura, com os elementos do “arco”, do “templo” e das volutas laterais, claramente 

definidos e esculpidos, como se de estruturas reais se tratasse.  

Salvaguardando outros aspetos, cuja pertinência se não questiona, o grande interesse de 

Il Gesù reside no facto de, ao mesmo tempo, se tratar de um ponto de chegada e de um ponto 

de partida. Um ponto de chegada quando se considera o pioneirismo visionário de Alberti; um 

ponto de partida, se se tiver em conta o modo como esta conjugação de elementos visuais e 

arquitetónicos, nas fachadas das igrejas, veio a ser posteriormente glosado, no decurso dos 

séculos XVI, XVII e XVIII, até quase desaparecer na aparente anarquia das fachadas rocaille. 

 

A segunda parte da matéria apresentada nesta aula, correspondente às realizações 

artísticas da Renascença, diz respeito à perspetiva e à sua aplicação nos domínios da 

Arquitetura e da Pintura. A sequência letiva passou assim pela apresentação de vários 

diapositivos demonstrativos da obsessão dos artistas com a perspetiva, verdadeira forma 

simbólica24, que condicionou os modelos dos artistas no decurso das primeiras décadas do 

século XV, aparecendo claramente expressa em obras como o pórtico do Hospício dos 

Inocentes ou na Igreja do Espírito Santo (figs. 36 e 37), ambas as obras em Florença, da autoria 

de Filippo Brunesleschi, cujas imagens, com a representação de algumas das possíveis linhas 

de perspetiva, se apresentou. 

 A propósito destas duas representações, propôs-se aos alunos que procurassem dizer 

qual seria, segundo eles, o número de perspetivas que coexistiam, naquele preciso momento, 

no espaço da sala de aula. Depois de refletirem um pouco, alguns jovens arriscaram dizer que 

esse número correspondia ao número de pessoas que se encontravam presentes, assim 

comprovando que a perspetiva, pese embora tratar-se de uma representação da realidade, 

                                                           
24 Panofsky, Erwin (1993), A perspectiva como forma simbólica. Lisboa: Edições 70. 

Figs. 35 
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corresponder sempre a uma visão possível da realidade, dependente do observador e das 

coordenadas espaciais que ocupa. 

  

 

Falar de perspetiva implica falar de simetria e proporção. Simetria, que não se trata, 

apenas, da simples “reprodução em espelho” de uma determinada forma, como alguns alunos 

foram levados a pensar, correspondendo antes à syn metria dos gregos, ou seja, a relação 

harmónica entre as diversas partes que configuram um edifício ou que compõem a figura 

humana. Por esse motivo, a importância de voltar a chamar a atenção para a frase de Protágoras, 

segundo a qual o Homem é a medida de todas as coisas, aprofundando o seu sentido e o modo 

como este se reflete na Arte dos séculos XV e XVI. Por esse motivo, de novo a representação 

do Homem de Vitrúvio (fig. 38), explorando com os alunos, na imagem, a preocupação de 

Leonardo com as dimensões do corpo humano, bem como a relação entre as diversas partes 

que o compõem, tudo percebido e analisado de um ponto de visita matemático. 

 A representação do Homem de Vitrúvio funciona, pois, como uma fonte primária 

acessível aos alunos que, sendo devidamente explorada serve, não apenas, para lhes apresentar 

o modo de Leonardo, enquanto investigador, o modo como escrevia e a qualidade do seu 

desenho, mas também as suas preocupações com a representação da figura humana, o seu 

enquadramento nas formas do quadrado e do círculo, bem como as suas preocupações com 

tudo aquilo que tem a ver como a medida das coisas. É possível, neste contexto, apelando ao 

conhecimento de matérias anteriormente aprendidas, neste caso, no decurso do 7º Ano de 

Escolaridade, fazer referência ao conceito de cânone. 

  

Figs. 36 e 37 

Figs. 38 e 39 
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A apresentação do David, de Miguel Ângelo (fig. 39), em comparação com a imagem 

do Homem de Vitrúvio, serve para demonstrar como se desenvolve, na prática, a ideia de 

cânone e as implicações que acarreta. As imagens do Dorífero, de Policleto, mais a 

representação imperial do Augusto da Prima Porta (fig. 40) podem ser auxiliares preciosos 

para a interiorização, não apenas da noção de cânone, mas também para a compreensão, por 

parte dos alunos, do modo como o legado da Antiguidade Grega e Romana foi reinterpretado 

pelos artistas da Renascença. Aliás, a observação e decorrente comparação das três esculturas 

em causa (David, Dorífero, Augusto da Prima Porta), conduziu os jovens a uma melhor 

compreensão dos motivos pelos quais a Renascença pretendeu ser uma renascença.  

  

Na sequência do exposto, apresenta-se o modo como o Legado Clássico foi usado e 

reinterpretado25. 

Roma foi pagã26 e cristã. E em nenhuma dessas suas incarnações se produziu algo 

semelhante à Pietà do Vaticano, da autoria de Miguel Ângelo: o artista inspirou-se no método 

dos antigos, na sua preocupação com o real e o natural, mais ou menos patentes no Dorífero e 

no Augusto, e depois faz uma coisa que Roma nunca fez, ou seja, a representação de uma 

Mulher jovem com o Filho morto no regaço, enquadrados numa composição piramidal. Um 

naturalismo irreal dir-se-ia, posto que aquelas personagens, atendendo ao aspeto juvenil da 

mulher, não poderiam, nunca, ser Mãe e Filho. Este aspeto, em particular, havendo 

                                                           
25 Verifica-se, na historiografia tradicional, a tendência para se afirmar que os artistas da Renascença seguiram os 

modelos clássicos e os ultrapassaram. Pela noção de progresso histórico, eventualmente associada à palavra 

ultrapassar, em relação à qual temos as maiores dúvidas, julgamos ser mais prudente e cientificamente correto, 

utilizar a palavra reinterpretar. A Renascença (outro conceito sobre o qual se deve refletir) não repete Roma nem 

Atenas. A Renascença inspira-se nas formas, procura repetir o método, mas faz coisas novas. 
26 Não nos identificámos com o sentido pejorativo com que a palavra se afirmou no contexto dos séculos finais 

do Império Romano no Ocidente. Reconhecemos, no entanto, o seu valor operacional. Embora tal nunca tenha 

existido, é mais fácil falar em paganismo do que em antiga religião ou crenças e práticas associadas aos antigos 

deuses. 

Fig. 40 
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disponibilidade dos alunos, pode e deve ser destacado, chamando-se a atenção para a vertente 

idealista da obra de Miguel Ângelo. Acresce a tudo isto o facto de a composição em pirâmide 

da Pietà do Vaticano ser o reflexo, igualmente, da preocupação do artista com a perspetiva 

correspondendo, o seu vértice, a um hipotético ponto de fuga (figs. 41 e 42). 

  

 A leitura dos antigos no respeitante à Arquitetura e Escultura produziu resultados, 

também, nos domínios da Pintura. Conquanto os artistas renascentistas desconhecessem, no 

essencial, as características da Pintura Antiga, cujos exemplos mais significativos começaram 

a ser conhecidos, apenas, no decurso do século XVI com as escavações na Casa de Lívia, no 

Palatino, e a descoberta das ruínas da Domus Aurea, do Imperador Nero, também em Roma, 

inspirados nos princípios informadores da Arquitetura e Escultura Romanas, os pintores do 

século XV arriscaram a aplicação desses mesmos princípios à sua Arte. Surgiu, assim, uma 

pintura preocupada com a reprodução do natural e seguidora das regras da perspetiva, segundo 

Dürer (…) ein lateinisch Wort, bedeutt ein Durchsehung (…), palavra latina que significa «ver 

através de»27. Essa capacidade de «ver através de», quer dizer, o domínio de uma técnica que 

tornou possível a representação de uma imagem tridimensional em ambiente bidimensional 

(uma folha de papel, uma tela ou um fresco), levou a inúmeras transformações no domínio da 

Pintura, tornando possível uma arte realista e naturalista em que o espaço pictórico funciona 

como numa espécie de janela que se abre para o continuum espacial. 

 O desafio consistiu, para os artistas da Renascença, em transpor para as suas telas e / 

frescos pintados, a realidade tal como a percebiam, recorrendo a regras específicas de carácter 

matemático que se traduziram na autonomização do espaço, ou seja, na ideia segundo a qual o 

espaço pré-existe, independentemente do conteúdo que possa ou não albergar. No sentido de 

ilustrar a aplicação da perspetiva num momento em que as suas regras se encontram, já 

interiorizadas, pelos artistas do Renascimento, apresentou-se a obra de Leonardo da Vinci, 

Virgem dos Rochedos (fig. 43) onde se pode verificar a aplicação da dita perspetiva aérea, 

técnica que se traduz pela introdução do elemento «ar» ou «atmosfera» enquanto meio de 

                                                           
27 «Item. Perspetictiva ist ein lateinisch Wort, bedeutt ein Durchsehung.» («Perspetictiva é uma palavra latina 

que significa “ver através de”.»). In Panofsky, ob. cit., p. 31. 

Figs. 41 e 42 
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projetar o continuum espacial. Nesse sentido apresentou-se, de seguida, um outro diapositivo 

em que foram colocadas, lada a lado, uma fotografia da região da Toscana e um pormenor da 

referida obra de Leonardo (fig. 44). Os alunos puderam perceber, assim, por comparação, a 

partir da fotografia, o modo como o pintor interpretou e transpôs para a tela o fenómeno que 

se traduz na variação da transparência da atmosfera, em função da maior ou menor absorção, 

pelo ar, dos diferentes comprimentos de onda da luz visível. Dito por outras palavras, chamou-

se a atenção dos alunos para o facto de, aos olhos do observador, as cores dos objetos 

representados tenderem a perder o brilho e a esbater-se, à medida que se apresentam 

representados a uma maior distância. 

 

 

 

 

 

 

Figs. 43 e 44 
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d) O Absolutismo. 

 

 A apresentação do tema Absolutismo iniciou-se com uma imagem propositadamente 

provocatória, ou seja, um grupo de crianças que se fotografavam a si próprios (fig. 45). 

Interrogados acerca dos motivos pelos quais se sentem atraídos pela autofotografia, os jovens 

explicaram que um das razões pelas quais gostavam de tirar selfies tinha a ver com o facto de 

mais facilmente poderem controlar o modo com apareciam nas imagens, orientado o 

dispositivo do modo que se lhes afigurava mais favorável a esse intento. A conclusão foi, pois, 

que de um modo geral, todos eles gostava de se ver bem fotografados, ou seja, de aparecerem 

favoravelmente representados nas imagens. Extrapolando, todos concordaram que é uma 

tendência humana, gostarmos que os outros tenham de nós uma boa imagem. 

 E se Luís XIV, Rei de França, tivesse um telemóvel e se se pudesse fotografar a si 

mesmo, como havia de ser, perguntou o Professor (fig. 46)? 

     

Fig. 45 

Fig. 46 
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Luís XIV de França não tinha um telemóvel, nem sequer uma máquina fotográfica, mas 

tinha ao seu dispor e podia contratá-los, os melhores pintores do Reino. Um desses pintores foi 

Hyacinthe Rigaud (1659-1743) que pintou um dos mais representativos quadros de um 

monarca europeu, verdadeiramente significativo da imagem que este desejava transmitir de si 

próprio enquanto governante de França (fig. 47).  

Procurou-se, neste contexto, destacar as intenções que animavam o soberano. Para além 

de uma imagem pessoal, Luís XIV quis fazer-se representar em trajo de aparato, ostentando 

todos os símbolos do Poder que, de seguida, se procurou destacar, a saber, a Coroa Real, o 

Cetro com a Flor-de-Lis, a Mão da Justiça e a Espada da Coroação. Chamou-se, igualmente, a 

atenção para a inclusão, no ambiente de fausto e pompa onde o Rei aparece enquadrado, em 

segundo plano, de uma coluna, símbolo de poder, marca de solidez e força (fig. 48).  

 

Fig. 47 

Fig. 48 
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Cada um dos objetos representados no quadro de Rigaud corresponde a coisas concretas 

que existiram ou ainda existem. Achou-se, por isso, interessante e vantajoso para a 

aprendizagem, apresentar essas peças, explicando, na medida do possível e da exequibilidade 

do momento, o significado de cada uma delas, como a seguir se mostra, acerca dos quais se 

procedeu às adequadas considerações. 

  

 

A Coroa é o símbolo do Poder, sinal de que o Rei é o senhor do Reino que rege como 

coisa sua. A Mão da Justiça significa que o Rei é o Juiz Supremo do Reino e que todas as 

Justiças dependem dele. A Flor-de-Lis, símbolo dos Capetos, significa que o Rei é o 

Comandante Supremo do Reino (figs. 49 e 50). 

 

Deu-se particular ênfase à inclusão, na pintura, da Espada da Coroação ou Espada de 

Carlos Magno, também conhecida por Jeyeuse (fig. 51). A sua presença invoca a Coroação do 

Rei cuja pessoa, no caso da França, se encontrava revestida de uma aura de santidade, por via 

da sagração; invoca-se também a ligação ao passado, pela referência a Carlos Magno e a ideia 

de que o Rei, posto usar da espada, é antes de tudo um cavaleiro, o protetor da Igreja e do 

Reino.  

Figs. 49 e 50 

Fig. 51 
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O Rei afirma-se assim como o detentor último do Poder, senhor da Ordem e da Justiça, 

o centro da vida social, política e cultural em França, em torno de quem tudo gira e se 

desenvolve, à imagem do Sol no centro do Sistema Solar (fig. 52). 

 

Sob Luís XIV, em França, a compreensão desse lugar central do Rei no quadro do 

sistema político, foi claramente assumido, como se percebe pela iconografia régia exposta nos 

grandes portões de Versailles, que de seguida se reproduziu: um rosto solar brilhante de onde 

irradiam os mesmos símbolos atrás referidos, a propósito do quadro de Rigaud: a Mão da 

Justiça e o Cetro, expressões inequívocas do que era ou pretendia ser o papel do Monarca no 

quadro da sociedade (figs. 53 e 54): o Rei é o Estado, garantia da Lei, da Ordem e da Justiça, 

contra a opressão dos grandes. Nele se concentra o Poder que vem de Deus e em seu nome se 

governa a Res publica, de um modo livre e absoluto, isento de coações e independente de 

pressões.  

 

 

A propósito de Absolutismo e da sua difusão no quadro político europeu, no decurso 

do século XVII, aludiu-se ao caso português. Quem foi o “Luís XIV português”? Houve um 

Luís XIV em Portugal? A resposta passou pela apresentação das imagens de Pedro II e João V, 

dois reis que, à medida da realidade nacional, melhor interpretaram as ideias que defendiam o 

papel central da Monarquia, no respeitante à organização da sociedade (fig. 55). 

Fig. 52 

Figs. 53 e 54  
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Colocou-se, neste ponto, a questão de compreender o modo como os Reis exerciam o 

seu poder e controlo sobre a sociedade (fig. 56). A que instrumentos recorreu Luís XIV para 

verdadeiramente unificar a França sob o comando de um único senhor? 

 

 No caso da França de Luís XIV, o caminho do Absolutismo passou pelo 

estabelecimento de uma nova Corte em Versailles, uma realidade construída em torno do 

Monarca onde tudo evoluía na sua órbita, como os planetas em torno do Sol.  

A Corte de Versailles teve, assim, como palco um palácio como nunca existira outro 

que reunia nas suas galerias os grandes do Reino, que assim ficavam arredados dos ancestrais 

senhorios, fontes últimas do seu poder e sob a alçada do príncipe, que deste modo passou a tê-

los ao seu alcance – a isto acrescendo que, no ambiente de Corte, todos se encontravam à vista 

de todos. A vida na Corte e, em particular, o Palácio constituíram uma espécie de mecanismo 

destinado a diminuir os poderosos; o melhor exemplo disso residia nas tarefas irrelevantes que 

lhes eram confiadas e se encontravam montadas em torno da pessoa do príncipe, teatralizações 

rituais a que se atribuía grande importância, mas cuja única utilidade residia na afirmação, face 

a estes, do absoluto poder do Rei, como refere Norbert Elias28. 

A explicitação desta problemática passou pela apresentação dos diapositivos anexos, 

relativos ao Palácio e Corte de Versailles (figs. 57 e 58). Procurou-se, deste modo, 

                                                           
28 Referência a Elias, Norbert (1995), A Sociedade de Corte. Lisboa: Editorial Estampa. 

Fig. 55 

Fig. 56 
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contextualizar a realidade da sociedade de Corte, destacando as noções de representação / 

teatralização, não fosse o Grand Siècle, o tempo do Teatro. 

  

 Para uma melhor compreensão do mundo de Versailles, apresentou-se, igualmente, um 

diapositivo a contendo alguns dados relevantes acerca do Palácio e respetiva Corte. A expressar 

a ideia de ritualização, apresentou-se um diapositivo contendo uma fotografia de um momento 

de recriação histórica ali ocorrido, na Galeria dos Espelhos (figs. 59 e 60). 

  

 Concluiu-se a abordagem do tema Absolutismo com a evocação da realidade portuguesa 

da primeira metade de Setecentos. Nomeadamente, com a apresentação de um retrato pintado 

do Rei D. João V, representado em traje de aparato, ostentando os símbolos do Poder, 

nomeadamente a Coroa Régia e o Cetro (fig. 61). Em um outro diapositivo que, igualmente, se 

reproduz, apresentou-se aos alunos o Palácio-Convento de Mafra (fig. 62), comummente 

apresentado como pretendendo ser uma espécie de Versailles português, não obstante o facto 

de, na sua conceção, se encontrar muito mais próximo do modelo espanhol do Escorial. 

  

 

 

 

 

Figs. 57 e 58 

Figs. 59 e 60 

Figs. 61 e 62 
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e) O Antigo Regime. 

Iniciou-se a caracterização da sociedade do Antigo Regime recorrendo à análise do 

diapositivo anteriormente apresentado, contendo o retrato de Luís XIV, da autoria de Rigaud 

(fig. 63). Considerou-se que a reflexão anteriormente levada a cabo constituía um bom ponto 

de partida para o desenvolvimento das matérias em causa, nomeadamente para se propor a 

questão “Como estava organizada a sociedade do Antigo Regime?” (fig. 64) 

 

No sentido de os alunos melhor compreenderem a realidade da divisão funcional da 

sociedade do Antigo Regime e a anterioridade desta conceção, com origem no decurso do 

século XI, recorreu-se à apresentação de uma conhecida miniatura do século XIII, onde se pode 

ver a representação de uma clérigo, de um cavaleiro e de um camponês, enquadrados em letra 

capital (fig. 65), cada um simbolizando um corpo da sociedade, segundo o modelo trifuncional 

exposto por Adalberaon de Laón, no Carmen ad Rotbertum, Regem. 

 

 Avançando várias centúrias, até ao século XVIII, o diapositivo seguidamente 

apresentando aos alunos, propunha-lhes o mesmo esquema conceptual das três ordens ou 

funções, como se pode observar nas duas imagens seguintes, com a figuração, lado a lado, de 

um clérigo, de um nobre e de um elemento do Terceiro Estado, possivelmente um homem de 

leis (fig. 66). É particularmente vantajoso para a compreensão, por parte dos alunos, da 

Figs. 63 e 64 

Fig. 65 
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diversidade que caracterizava o Terceiro Estado, a visualização do diapositivo anexo a este 

(fig. 67). Aqui, tal como no primeiro diapositivo, o clérigo e o nobre surgem representados da 

mesma forma. O contraste verifica-se, porém, quando se compara as representações alusivas 

ao Terceiro Estado; enquanto, no primeiro caso se pode ver a imagem de um homem bem 

vestido, um burguês, a significá-lo, no segundo diapositivo observa-se uma figura andrajosa 

que se arrasta sob o peso de uma carga desmedida, enquanto o clérigo e o aristocrata observam 

a cena.  

    

   

O modo como as duas figuras são representadas, ambas alusivas ao Terceiro Estado, é 

elucidativo da diversidade de condições que caracterizava a condição desta Ordem que, na 

realidade, corresponde ao conjunto dos cidadãos que não beneficiam de um estatuto de 

privilégio, ou seja, os comuns, cuja função, por não ser especial, não justifica um qualquer tipo 

de privilégio (figs. 68 e 69). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 66 e 67 

Figs. 68 e 69 
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f) A Arte do Barroco. 

Na abordagem à Arte e à Cultura do Barroco procurou-se chamar a atenção para a noção 

de continuidade. Continuidade com o passado renascentista e maneirista e com o seu legado 

classista, especialmente patente na Arquitetura do Grand Siècle, em França. 

Na sequência da abordagem ao Absolutismo e à sociedade do Antigo Regime, 

procurou-se introduzir o estudo do Barroco com a apresentação de um característico objeto de 

aparato da época, ou seja, um dos coches reais que integram o espólio de Museu Nacional dos 

Coches, em Lisboa (fig. 70).  

 

 Pela sua conceção e elementos esculpidos, a lembrar um retábulo de talha dourada, o 

objeto apresentado remete para o fausto e brilho da Sociedade de Corte, uma espécie de 

expositor, à maneira dos que existem nas igrejas, para o Santíssimo Sacramento, no interior do 

qual a Realeza se fazia acessível ao olhar dos súbditos. 

 Insistindo na ideia, segundo a qual, o Barroco se inspira e alimenta do legado clássico, 

o desenvolvimento das matérias passou pela invocação de imagens com as quais os alunos se 

encontravam já familiarizados, nomeadamente aquelas onde se propunha uma leitura 

integradora de elementos clássicos para as fachadas das igrejas, de acordo com o modelo de 

Alberti para Santa Maria Novella, de Florença, e Giacomo della Porta para Il Gesù, em Roma 

(figs. 71, 72, 73 e 74) 

    

  

Fig. 70 

Figs. 71, 72, 73 e 74 
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A reforçar a ideia de uma conceção integradora dos elementos estruturais da Arquitetura 

Romana, evocados, neste caso, através de uma imagem do Anfiteatro Flaviano (fig. 75), 

apresentou, igualmente, a fachada da Basílica de São Pedro e respetivas estruturas adjacentes, 

como a Colunata de Bernini (figs. 76 e 77). 

   

   

 Por outro lado, partindo da fachada de Il Gesù, (fig. 78) de novo invocada, desafiou-se 

os alunos a detetar os diversos elementos clássicos que a integram, nas fachadas de outros 

edifícios mais recentes, como a da Igreja do Mosteiro de Tibães (fig. 79) e a Igreja dos Clérigos 

(fig. 80), na cidade do Porto. O resultado foi o pretendido, com os estudantes a identificar, nos 

registos superiores, as formas de fachada de templo romano e as volutas a enquadrá-las, para 

além do conceito de “arco de triunfo”, nos registos inferiores. 

   

Figs. 75, 76 e 77 

Fig. 78 
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No domínio dos espaços interiores, chamou-se a atenção dos alunos para o modo como 

o elemento arquitetónico “coluna” é reinterpretado no decurso dos séculos XVII e XVIII. O 

grande baldaquino de Bernini, em S. Pedro de Roma (figs. 81 e 82), constituiu um bom exemplo 

da aplicação de colunas torsas, solução que o Barroco Português profusamente adotou, como 

se demonstrou através dos exemplos apresentados, a saber, o retábulo-mor da Igreja do 

Convento dos Cardais, em Lisboa (fig. 83) e a Igreja Paroquial de S. João da Foz, no Porto (fig. 

84). A observação mais pormenorizada das peças retabulares em talha de madeira dourada (fig. 

85) permitiu demonstrar aos alunos algumas características desta expressão particular do 

Barroco, nomeadamente o seu carácter decorativo, integrador de múltiplas formas clássicas, 

por cima das quais pontua grande profusão de motivos vegetalistas e florais em grinaldas 

enquadrando, em muitos casos, putti desnudos de formas rotundas em poses descontraídas e de 

lazer, por vezes, servindo de referência a anjos ou personagens da História Sacra. 

  

  

Figs. 79 e 80 

Figs. 81, 82, 83 e 84 



74 
 

 

 

Procurando demonstrar, uma vez mais, a solução de continuidade que vinha da 

Renascença chamou-se a atenção dos alunos para a recorrente preocupação com a perspetiva. 

Para tal recorreu-se a um diapositivo anteriormente visualizado e comentado e interpelou-se o 

auditório com a seguinte questão: “O que é a Perspetiva?” (fig. 86)    

  

 

  

Evocando o gosto da Renascença pelas cúpulas, regressou-se, por instantes à 

comparação Capela dos Pazzi / Panteão de Roma (fig. 87). O propósito foi chamar a atenção 

para a preocupação com o evidenciar do conceito de ponto de fuga, apontado na solução em 

gomos da cúpula dos Pazzi e nas sequências de caixotões alinhados do Panteão e de seguida 

observar a cúpula em Tromp l’oil que Andrea Pozzo pintou na abóbada da Igreja de Santo 

Inácio, em Roma (figs. 88, 89 e 90). Aplicadas à pintura, as regras da perspetiva permitiram, 

assim, a produção de estruturas fantásticas como esta e cenários fictícios onde anjos e figuras 

sacras volteiam no alto, por cima dos fiéis, excitando os sentidos, contribuído para a aprofundar 

a crença e o sentimento da Fé. Esse era, em última análise, o propósito da Arte Barroca, em 

particular nos países da Reforma Católica.  

Fig. 85 

Figs. 85 e 86 
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Analisou-se, por fim, a Pintura do Barroco. Posto o seu carácter pioneiro, atendendo ao 

modo como tratou a luz, ao pathos que imprimiu às suas figuras – e, inclusive, as características 

das suas personagens – a atenção recaiu sobre a obra de Michelangelo da Merisi, il Caravaggio 

(fig. 91).  

 

 Como o próprio diapositivo de apresentação do Artista indicava, a grande preocupação 

de Caravaggio foi o tratamento da Luz. Jogando com o contraste, criando, nos seus trabalhos, 

a oposição entre áreas acentuadamente iluminadas com extensas zonas de penumbra, 

Caravaggio logrou exacerbar o dramatismo das cenas e a força dos sentimentos das 

personagens tornando-se, desta forma, num dos maiores intérpretes do espírito do Barroco.   

Figs. 88, 89 e 90 

Fig. 91 
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Para a análise da obra do Artista recorreu-se a quatro trabalhos seus, a saber, Vocação 

de São Mateus (fig. 92), uma das primeiras pinturas onde Caravaggio aplica a sua técnica da 

luz rasante, A incredulidade de São Tomé (fig. 93), igualmente marcada por um fortíssimo 

contraste entre área iluminada / área sombria, A deposição no túmulo (fig. 94) e Morte da 

Virgem (fig. 95). Em qualquer destes três exemplos, solicitou-se, aos alunos que procurassem 

identificar elementos inesperados ou desconcertantes. As respostas incidiram, essencialmente, 

na figura de São Tomé e na sua atitude de inspecionar o lado do Cristo, havendo alguns 

presentes que questionaram a sua sanidade. Na sequência desta análise, os alunos foram 

levados a refletir sobre o tipo de pessoas escolhidas por Caravaggio para integrar as suas obras. 

A conclusão foi de que eram “pessoas pobres”, “do povo”, e que alguns “até pareciam sem-

abrigo”. Concluiu-se, por fim, a análise pedindo aos alunos que dessem a sua opinião em 

relação à figura de Maria na obra Morte da Virgem. Aqui, as respostas não se verificaram tão 

evidentes mas assim que para tal foram alertados, os alunos concordaram que a Senhora parecia 

“de facto, estar morta”. Foi possível neste ponto, proceder a uma reflexão mais generalizada 

sobre a obra do Artista, em particular sobre os aspetos em que este se revela revolucionário: 

rutura com a convenção iconográfica da Dormição (Maria não adormece, Maria está morta); 

os Apóstolos e pessoas próximas de Jesus não são homens de posses ou de estatuto; a atitude 

das figuras deixa de ser serena ou de um dramatismo estudado, aparecendo agora dominadas 

pelo sentimento e pela dor. Com Caravaggio, as regras tradicionais de representação das figuras 

da História Sacra alteram-se, ganham dimensão humana, tornam-se verdadeiramente mortais e 

sofredoras. 

Figs. 

92, 

93, 

94 e 

95 
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g) A criação dos Estados Unidos da América. Antecedentes e eclosão da Revolução em 

França. 

O tema seguinte consistiu na análise das causas que levaram, por um lado, ao 

levantamento dos colonos ingleses da América do Norte e ao nascimento dos Estados Unidos 

da América, por outro, à Revolução Francesa.  

A abordagem das matérias começou com a referência ao caso norte-americano, tendo a 

questão sido tratada a partir da visualização da primitiva bandeira dos revoltosos (fig. 96) que 

se traduziu na seguinte reflexão: “Por que motivo, nesta bandeira da América, existem apenas 

13 estrelas?” Os alunos tiveram alguma dificuldade em responder à questão. Houve, no entanto, 

alguns que, disseram que no início os Estados Unidos eram “muito mais pequenos”, sendo 

compostos por apenas 13 Estados. 

 

 O passo seguinte consistiu em interrogar os alunos se, porventura, eram capazes de 

explicar o motivo pelo qual nos Estados Unidos se falava inglês. E também se se recordavam 

das questões religiosas que abalaram a Grã-Bretanha no decurso do século XVI, pergunta que 

serviu para introduzir a questão dos peregrinos do Mayflower, cuja chegada ao Massachusetts, 

em 1620, aparece ilustrada nas obras de pintores como William Halsall, autor de Mayflower in 

Plymouth Harbor (1882) e Edward Percy Moran, que pintou Pilgrims Landing (inícios de 

1900), que se encontram no Pilgrim Hall Museum, em Plymouth e na aula se observou (figs. 

97 e 98)  

 

Fig. 96 

Figs. 97 e 98 
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Compreendido que a nacionalidade original dos referidos colonos era britânica, os dois 

diapositivos seguintes, um mostrando a destruição dos carregamentos de chá no porto de 

Boston, em 1773 (fig. 99), outro apresentando as tropa inglesas – que os alunos facilmente 

identificaram – a combater nas ruas daquela cidade, reprimindo o levantamento dos colonos 

(fig. 100), constituiu um importante elemento de contextualização e facilitador da compreensão 

dos acontecimentos. 

  

O passo seguinte consistiu na explicitação da resposta que os colonos deram 

à iniciativa repressiva britânica. Apresentou-se, deste modo, um diapositivo 

com a reprodução de uma nota de 1 dólar (fig. 101). Perguntou-se aos alunos se reconheciam 

a personagem cujo rosto aparecia ao centro, tendo a resposta sido, maioritariamente positiva. 

Com efeito, a maior parte dos estudantes reconheceu a figura de Georges Washington, 

identificando-a com a da personagem apresentada no diapositivo seguinte (fig. 102). 

  

Posto que o Programa da Disciplina concede uma grande importância à 

Declaração de Independência, aprovada em 1776, no Congresso de 

Filadélfia, sendo Thomas Jeferson o seu obreiro, considerou-se que seria vantajosa a 

apresentação de uma imagem da dita Declaração (fig. 103) associada à do respetivo autor, 

como se apresenta no diapositivo seguinte (fig. 104). 

  

Figs. 99 e 100 

Figs. 101 e 102 

Figs. 103 e 104 
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 A segunda parte desta aula consistiu numa análise das causas e antecedentes da 

Revolução Francesa de 1789. Para tal e como no caso da Independência Norte Americana, a 

introdução ao tema foi levada a cabo apresentando-se um diapositivo e que figurava a Tricolor, 

a bandeira francesa (fig. 105) cuja visualização suscitou alguma reflexão em torno do facto de 

esta, a par do barrete frígio, ter sido um dos emblemas dos revolucionários. 

 Interpelados sobre as circunstâncias que conduziram à Revolução, em 1789 (fig. 106), 

foi proposto aos alunos a visualização de vários diapositivos contendo gravuras da época, a 

saber, uma dando conta do ambiente de privação e penúria que se sentia em muitas cidades de 

França, onde a mendicidade proliferava (fig. 107), outras duas aludindo à situação de agravo 

experimentada pelo Terceiro Estado, patenteada, em ambos os casos, por imagens da sua 

subalternidade face às ordens privilegiadas (figs. 108 e 109). 

 

  

Fig. 105 

Figs. 106, 107 e 108 
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 À desigualdade profunda que trazia dividida a sociedade francesa em torno de 1789, 

acrescentava-se o problema financeiro. O diapositivo seguinte apresenta uma caricatura da 

época, intitulada Le Deficit, na qual se pode ver o Rei Luís XVI e o seu ministro Necker (?) 

desolados, ante a imagem dos cofres do Estado se encontrarem vazios, enquanto dois 

banqueiros abandonam a sala carregados de sacos de dinheiro (fig. 109). 

A sequência das imagens permitiu aos alunos compreender, igualmente, o modo 

como se desenvolveram os acontecimentos, e portanto, a necessidade que então se 

sentiu de pôr a sociedade a refletir sobre si mesma e os seus diferentes corpos a dialogar: a 

crise reclamava reformas e a efetivação destas só podia acontecer num contexto em que os 

Estados Gerais fossem convocados. Os diapositivos seguintes remetem para a Sessão de 

Abertura dos mesmos, a 5 de maio de 1789 (figs. 111 e 112). Solicitou-se aos alunos que 

observassem com atenção cada uma das imagens, procurando identificar o lugar destinado ao 

Rei, bem como o modo como se acomodavam na sala as diferentes Ordens ou Estados. 

   

 

Fig. 110 

Figs. 111 e 112) 
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A propósito da distribuição numérica dos representantes de cada uma das Ordens nos 

Estados Gerais apresentou-se aos alunos um outro diapositivo explicando graficamente as 

diferenças entre os diferentes grupos. Isto em paralelo com a apresentação de uma das 

caricaturas anteriormente visualizadas cuja exploração se fez em paralelo com imagem do 

gráfico, à esquerda do diapositivo (fig. 113). 

 

 A perceção, por parte dos representantes do Terceiro Estado, presentes na assembleia, 

de que as suas propostas nunca teriam possibilidade de ser aprovadas, caso se mantivesse o 

tradicional sistema de votação, conduziu à rutura dos trabalhos, como se observa no diapositivo 

alusivo ao Juramento do Jogo da Pela (fig. 114), no decurso do qual os representantes do 

Terceiro Estado declararam constituir-se em Assembleia Nacional, prometendo não voltar a 

separar-se enquanto não dessem uma Constituição à França. Considerando a importância de 

fornecer aos alunos, sempre que possível, imagens alusivas aos lugares onde os eventos tiveram 

lugar, ou a aparência das personagens que neles participaram, em paralelo com a conhecida 

gravura do Juramento, apresentou-se um diapositivo com a fotografia do verdadeiro edifício 

do Jeu de Paume, nas Tuilleries. (fig. 115). Não foi possível, isto, com a Bastille, foco dos 

acontecimentos revolucionários do 14 de julho de 1789, uma vez que o edifício começou a ser 

demolido, de imediato, não restando nada, na atualidade, que possa ser mostrado. De entre as 

muitas possibilidades existentes apresentou-se à reflexão com os alunos, uma conhecida 

“Tomada da Bastilha” sublinhando, repita-se, que ao contrário do Jeu de Paume, não iriam 

poder ver uma fotografia daquela fortaleza (fig. 116). 

   

Fig. 113 

Figs. 114 e 115 
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h) A Revolução em França. Fases da Revolução. 

 

 

 Esta imagem, pela força e significado que tem (fig. 117) procurou-se associá-la, 

no espírito dos alunos, ao eclodir da Revolução. Recorreu-se, para tal, aos dois 

diapositivos que abaixo se apresentam (figs. 118 e 119) – referências à data, ao local, ao 

acontecimento e ao seu significado –, sobre os quais se fizeram exercícios de interpretação.  

   

Na sequência do Juramento do Joga da Pela, os deputados da Assembleia 

Nacional assumiram a tarefa de elaborar uma Constituição para a França. 

Antes, porém, aquela assembleia produziu um outro importante diploma, cujo significado se 

assemelha, com as devidas diferenças, à Declaração de Independência dos Estados Unidos. 

Trata-se da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (Agosto de 1789), cuja gravura, 

contendo o respetivo texto, figura no diapositivo que a seguir se mostrou aos alunos, 

destacando alguns dos aspetos iconográficos, bem como o respetivo significado (fig. 120). No 

mesmo diapositivo, uma referência aos símbolos da Revolução, por vezes associados a uma 

retórica clássica-romana, e à gravura onde se pode compreender uma ideia ingénua, certamente, 

Fig. 117 

Figs. 118 e 119 
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de união nacional: três figuras alegóricas representando, cada uma das três ordens, a trabalhar 

em conjunto com as demais, na tarefa de forjar uma Constituição para a França. 

 

 No desenvolvimento do processo iniciado a 14 de julho de 1789 e na sequência dos 

trabalhos da Assembleia Nacional tem lugar, em setembro de 1791, a publicação da 

Constituição. É o começo da dita Monarquia Constitucional, aqui representada pelo diapositivo 

com a imagem de Luís XVI (fig. 121). A deposição do monarca, em agosto do ano seguinte e 

a decorrente deterioração do quadro político a que se assiste, durante esta fase, com a 

instauração da República e a Convenção, materializaram-se num período de grande 

instabilidade e arbitrariedade, comummente associado à ideia de Terror, onde domina a figura 

de Maximilien de Robespierre, cujo retrato se reproduz no diapositivo seguinte (fig. 122). 

  

As imagens mais eloquentes do que foi esse período do terror são as que 

respeitam à execução de Luís XVI na guilhotina (fig. 123). Conhecem-se 

várias gravuras que narram este acontecimento. A sua exploração incidiu, em primeiro lugar, 

na análise do instrumento de execução; já num segundo momento, solicitou-se aos alunos que 

observassem a atmosfera tensa e grave a envolver o acontecimento, que teve lugar no centro 

de Paris, no espaço que hoje se denomina Praça da Concórdia. Refletindo sobre o que então se 

fez em sala de aula, consideramos que teria sido vantajoso apresentar aos alunos uma imagem 

atual do local, de modo a facultar-lhes a noção da continuidade do espaço, a sua identidade, 

percetível na existência ali, já, dos edifícios gémeos que hoje são o Hôtel de Crillon e o Hôtel 

de la Marine. 

Fig. 120 

Figs. 121 e 122 
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 As execuções de Luís XVI, a 21 janeiro de 1793 e da Rainha, a 16 de outubro do mesmo 

ano, correspondem ao apogeu do governo da Convenção e domínio jacobino. Robespierre foi 

a figura dominante no decurso deste período. Mas os excessos por ele cometidos e pelos seus 

partidários levaram-no a sofrer a mesma sorte da Família Real e a ser guilhotinado em julho de 

1794, no mesmo local, como se pode observar pela gravura incluída no diapositivo seguinte. 

Onde se percebe, aliás, que o artista procurou sublinhar a falta de carácter do condenado, 

representando-o numa atitude de se debater, procurando evitar a execução (fig. 124). 

 

 

 O momento mais marcante da Revolução, na medida em que correspondeu a um 

período de tempo mas longo, no decurso do qual muitas das reformas que ainda hoje informam 

o moderno Estado Francês tiveram então lugar foi, certamente, o Período Napoleónico. 

Napoleão Bonaparte (fig. 125) governou o país durante cerca de 15 anos e no decurso desse 

tempo o regime saído da Revolução de 1789 passou de republicano “à maneira romana” a 

imperial, igualmente “à maneira romana.” Por questões que se prendem com o gosto pela velha 

Roma, cujas raízes se prolongam, de certo modo, até ao Renascimento, os homens de finais do 

Fig. 123 

Figs. 124 e 125 
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século XVIII, primeiros anos do século XIX, acreditaram reencarnar os valores da Velha 

República do Lácio, nomeadamente o civismo dos dois Brutos, que os levou a sacrificar a 

própria segurança e a segurança das respetivas famílias em nome do bem maior que era a causa 

da Res publica. Esse gosto pela romanidade e pelo que ela significava, conduziu a importantes 

realizações na esfera pública e privada. A Arte acolheu o Neoclássico, com a reprodução de 

arquiteturas a “lembrar o Antigo”, edifícios onde o mobiliário ansiava por ser clássico, como 

clássicos eram as vestes e os adereços utilizadas e clássicas eram, inclusive, as designações das 

magistraturas e órgãos do Poder. Foi assim que Napoleão Bonaparte foi Cônsul de um 

Consulado inspirado nos Gracos e nos Catões (fig. 126) e depois Primeiro Cônsul num modelo 

cada vez mais adaptado às suas ambições. E do mesmo modo que, na historiografia tradicional, 

à República sucedeu o Império, inspirado nos feitos de Octávio, na sequência da jornada de 

Actium, Bonaparte cuidou de fazer-se proclamar Imperador. Nas imagens apresentadas aos 

alunos invocou-se o Consulado e depois a coroação de Napoleão, na presença do Papa, em 

Notre Dame (fig. 127). 

  

Napoleão assume-se como Imperador dos Franceses à maneira de um César 

do século XIX, num contexto em que a França se encontra envolvida em 

conflitos que se desenvolvem por toda a Europa. As Guerras Napoleónicas prolongaram-se por 

mais de uma década, fazendo-se sentir de Portugal à Rússia. O diapositivo apresentado aos 

alunos, contendo a reprodução de uma gravura evocativa do ataque francês à Cidade do Porto 

e do conhecido episódio do desastre da Ponte das Barcas (fig. 128), permitiu contextualizar 

localmente o acontecimento. Embora tal não se tenha verificado, teria constituído uma boa 

metodologia apresentar uma fotografia da atual zona da Ribeira do Porto e compará-la com o 

que se vê na gravura: a contextualização visual é um método que facilita a compreensão das 

situações, promovendo uma melhor apreensão das matérias por parte dos alunos.  

Também a derrota de Napoleão da Rússia fica mais facilmente apercebida procedendo-

se à observação de uma representação da Retirada do Grande Exército (fig. 129).  

Figs. 126 e 127 
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A derrota de Napoleão face aos russos, em 1812, antecipa o seu definitivo 

malogro em 1815, em Waterloo, e decorrente afastamento e exílio para a 

Ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, de onde não haveria de regressar em vida. Entretanto, 

já as potências andavam em conversações, desde 1814, em Viena, com o propósito de resolver, 

de um modo que desejavam definitivo e a contento da ordem absolutista, a situação geral da 

Europa e em especial, em França e nos locais onde Napoleão estabelecera governantes 

favoráveis às ideias da Revolução. A reprodução de uma gravura representando os diplomatas 

e cabeças coroadas presentes em Viena, em 1815 (fig. 130) constituiu um bom elemento de 

trabalho para refletir com os alunos. 

 

 Neste ponto, cumpriu fazer, em conjunto com os alunos, uma reflexão sobre o que foi 

a Revolução Francesa (fig. 131). 

 

 Para além da retórica contrária ao Absolutismo e à Monarquia, patente nos diapositivos 

que a seguir se apresenta (figs. 132 e 133), o que realmente aconteceu? Representou, o triunfo 

Figs. 128 e 129 

Fig. 130 

Fig. 131 
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das ideias liberais, a que se assistiu ao longo de todo o século XIX, uma real mudança na vida 

dos pobres e desvalidos da sociedade? O que ganharam, de facto, os sans culottes? 

  

Analisou-se a destruição de símbolos representada nestes diapositivos. O 

ódio à Monarquia e (…) às instituições que durante vários séculos tinham 

dominado a maior parte dos povos europeus, e que se designam normalmente, por instituições 

feudais (…), no dizer de Alexis de Tocqueville, cujo retrato igualmente se apresentou (fig. 134) 

materializou-se na queima de tronos (fig. 133) e na decapitação, em 1793, das estátuas 

monumentais dos Reis de Judá da fachada da Catedral de Notre Dame, cujos restos mutilados 

hoje se encontram no Museu de Cluny, em Paris (fig. 135), mas também em símbolos que 

continuam a perdurar, como a Tricolor ou o hino nacional francês, La Marsellaise (fig. 136), 

que se reproduziu em sala de aula. 

   

 

Figs. 132 e 133 

Figs. 134 e 135 

Figs. 136 
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i) A Cultura do século XIX. 

 

Considerando que são muitas, as imagens que poderiam ser selecionadas para 

evocar a realidade cultural do século XIX, no conjunto do quadro europeu, 

pensamos não ser difícil compreender e representá-lo aos alunos, que Impression, soleil levant 

(1872), de Claude Monet (fig. 137), constituiu a obra que, pelas características que apresenta, 

melhor corresponde ao solicitado. 

A questão central trata-se de compreender, em que medida, as transformações técnicas 

contribuíram para alterar – quando não, transformar completamente – a feição e a função do 

Objeto Artístico. Por isso, a situação-problema: “As Artes e o Progresso Técnico” (fig. 138). 

E na sequência desta, a questão-orientadora, associada à imagem de um comboio a cruzar uma 

ponte de ferro: “De que modo se refletiram, as novas indústrias, na Arte de construir?” (fig. 

138). 

  

 

Fig. 137 

Figs. 137 e 138 
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A imagem integra um conjunto de informações que, exploradas em sala de aula permitem 

construir uma narrativa consistente cuja extensão vai da invenção e recurso à 

máquina a vapor, aplicada ao transporte ferroviário, passando pelo uso do carvão 

enquanto fonte de energia, seja para mover uma locomotiva, seja para obter as temperaturas 

necessárias para a fusão do ferro e confeção do aço de que esta é feita, tal como a ponte e os 

carris sobre os quais se desloca. O ferro e o carvão constituem-se, deste modo, como os 

elementos definidores desta nova sociedade. E, por meio deles, de um modo implícito, também 

o movimento; o que implica dizer, também, o tempo e a sua partição ao nível do instante. 

 Um exemplo do que foi o contributo dos novos materiais para o surgimento de um modo 

de construir revolucionário – a questão de saber se nos encontramos perante obras de 

Arquitetura ou de Engenharia, não tem aqui cabimento – é-nos dado pela chamada Arquitetura 

do Ferro, de que o Chrystal Palace, de Londres (1851), cuja imagem se apresenta (fig. 140), 

constitui obra pioneira. À sua imagem, obras de carácter semelhante foram sendo construídas 

um pouco por toda a Europa, constituído um bom exemplo, disso, o Palácio de Cristal, do 

Porto (1865) (fig. 141).  

  

Fig. 139 

..  139 
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Ou a Torre Eiffel, de Paris, construída para comemorar os 100 anos da 

Revolução de 1789 (fig. 142).  

  

 Projetada pelo gabinete de Gustave Eiffel, a Ponte Maria Pia (1877), a unir as duas 

margens do rio Douro, junto ao Porto (fig. 143), constitui um bom exemplo das possibilidades 

que este tipo de material trouxe à construção de pontes e viadutos. Outro exemplo deste tipo 

de estruturas, igualmente na Cidade do Porto, é a Ponte Luís I (fig. 144), projetada 

por Théophile Seyrig, que trabalhara com Eiffel nos trabalhos da Ponte Maria Pia, cuja 

inauguração teve lugar em 1886. 

  

As potencialidades da construção em ferro encontram-se, igualmente, 

demonstradas numa estrutura localizada a curta distância daquela última, o Mercado Ferreira 

Borges (1886), cujas imagens igualmente se apresentaram aos alunos (figs. 145 e 146). 

  

Figs. 140 e 141 

Fig. 142 

Figs. 143 e 144 
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 Neste ponto da aula, considerou-se que seria interessante fazer uma 

espécie de “ponto da situação” e questionar os alunos acerca das consequências e reflexos que 

o arranque das novas indústrias trouxera à Arte de representar o Mundo. 

 

 Começou-se com a apresentação dos dois diapositivos seguintes: os retratos de dois 

monarcas, Napoleão Bonaparte e Carlos I de Portugal (fig. 148). E de seguida dois “fazedores 

de retratos” a trabalhar, Diego de Velasquez a autorretratar-se enquanto pinta As Meninas 

(1656) e um fotógrafo que se prepara para retratar duas mulheres (fig. 149). 

  

 

 No caso dos retratos de Napoleão e D. Carlos, perguntou-se aos alunos de que modo 

eram capazes de diferenciar um trabalho do outro. Estes mostraram-se intrigados, não tendo 

havido, um único, a afirmar, que a grande diferença, entre um trabalho e outro consistia no 

facto de o retrato de Napoleão ser uma pintura e o de Carlos I, uma fotografia. Pediu-se, de 

seguida, aos alunos que se concentrassem na ideia de retrato e retratista e apresentou-se o 

diapositivo seguinte, Velasquez e um fotógrafo de Oitocentos. Ambos retratistas. De que modo 

desempenhava, cada um, a sua atividade? Neste caso, houve alguns alunos que disseram que o 

fotógrafo podia trabalhar no exterior; e que o pintor, pelo contrário, por causa dos materiais e 

do tamanho das telas, se encontrava confinado a uma sala, ou seja, a um espaço interior. 

Na sequência disto, procurou-se explicitar aos alunos as mudanças ocorridas no decurso 

do século XIX, grande parte delas, como consequência do progresso técnico e científico. 

Regressou-se, por isso, ao quadro Impression, soleil levant, de Claude Monet, cuja observação 

Figs. 145 e 146 

Fig. 147 

Figs. 148 e 149 
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foi acompanhada pela leitura e comentário de um texto de Jean-Louis Vandoier, extraído do 

seu livro sobre Renoir (fig. 150). O autor chama a atenção para a importância da pintura ao ar 

livre, sublinhando o facto de a luz ser mais rica em variações do que no estúdio, acabando por 

concluir que quando o artista trabalha a partir da Natureza, a sua preocupação central passa 

pela captura do efeito do momento.  

 

Procurou-se, assim, levar os alunos a concluírem que, ao longo do século XIX, os pintores 

deixam os seus estúdios e começam a trabalhar ao ar livre. Recorreu-se, para tal, à observação 

e análise da obra de Gustave Courbet, intitulada Bonjour, Monsieur Courbet (1854) (fig. 151). 

Perguntou-se aos alunos o que viam, explicando que o homem representado do lado direito do 

quadro era o pintor, que se fizera representar numa das suas frequentes saídas pelos campos, 

com o intuito de encontrar temas para trabalhar. Perguntou-se, também, o que podia conter, 

eventualmente, a mochila que trazia às costas. Ante a hesitação acrescentou-se ao diapositivo 

a imagem de uma caixa contendo alguns pincéis e uma coleção de bisnagas de tinta e outros 

acessórios de pintura (fig. 152).  

  

A conclusão pretendida consistiu na ideia segundo a qual os progressos da 

indústria tinham aberto aos pintores a possibilidade de trabalhar ao ar livre. 

Fig. 150 

Figs. 151 e 152 
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A invenção das tintas em bisnaga contribuíra, de um modo decisivo, para as enormes 

transformações que estavam a ponto de se dar no decurso da segunda metade do século XIX: 

a obra de Claude Monet, Impression, encerra em si a materialização dessas mudanças. 

 Para começar, o título atribuído à obra… Impression, soleil levant (fig. 153). Impressão. 

Impressão, sol nascente, é um quadro centrado no observador, uma espécie de reflexão 

construída em torno de uma experiência pessoal. Aos alunos foi sugerido, neste ponto, que 

experimentassem pegar numa moeda e tentassem o exercício de imprimir o seu relevo em um 

papel, recorrendo aos riscos de um lápis, tal como se observa no diapositivo anexo (fig. 154). 

Assim como a imagem da moeda, que deste modo se obtém na folha de papel, reproduz os seus 

traços de uma maneira imprecisa, que não corresponde à realidade percebida da moeda, 

também o quadro de Monet pretende ser, não a visão da realidade, antes a perceção que essa 

mesma realidade do momento causou no espírito do observador, que deste modo se torna um 

interveniente ativo, ele próprio a construir o entendimento do que vê. 

  

As experiencias do artista não se limitaram a esta Impression causada pelo 

sol da manhã emergente sobre o espírito do observador-pintor. Monet sai à 

rua e multiplica-se em experiências em torno da luz e da cor, todas elas dominadas pelo tempo, 

que deste modo se torna um fator que condiciona o modo como a obra é construída. As séries 

alusivas à Gare de Saint-Lazare, datadas de 1877 (fig. 155) e à Catedral de Rouen, de 1890 

(fig. 156), num tempo em que o cinema se fazia já anunciar, são bem representativas do modo 

como o tempo, na sua relação com a luz, foi abordado pelo artista. Os alunos foram desafiados 

a observar cada uma das séries e a procurar identificar os momentos do dia ou as estações do 

ano em que cada um dos quadros foi produzido. 

   

Figs. 153 e 154 

Figs. 

155 e 

156 
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As questões da luz, em Monet, foram igualmente abordadas, junto dos alunos, a partir de outras 

obras suas, como As Papoilas de Argenteuil e O Passeio, ou Mulher de Sombrinha (figs. 157 

e 158), trabalhos marcadamente dominados pela cor e pela força da luz. A propósito de As 

Papoilas de Argenteuil, sugeriu-se a alguns alunos que se aproximassem do quadro onde a 

imagem estava a ser projetada e explicassem aos colegas a forma que tinham as papoilas. O 

que nenhum foi capaz, posto que se trata de meros pontos de tinta vermelha, a que o espírito 

do observador confere forma. Por outro lado, Mulher de Sombrinha constituiu um bom 

exemplo do modo como a luz se revela essencial para a construção das figuras, como se infere 

da pequena definição de Impressionismo apresentada no diapositivo seguinte (fig. 159). 

  

 

 No sentido de os alunos melhor compreenderem as possibilidades deste modo artístico, 

apresentou-se, de seguida, um conjunto de imagens alusivos às obras de Auguste Renoir (fig. 

160), cuidando em destacar o modo como este pintor trabalhava os efeitos luminosos, 

nomeadamente o jogo de contrastes entre a luz e a sombra, inclusive ao nível das cores.  

Figs. 157, 158 e 159 

Figs. 160 e 161 
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Foram igualmente evocados alguns aspetos da obra de Eduard Manet (fig. 161), 

nomeadamente o modo como retratou o ambiente dos casinos, bem como os trabalhos de Edgar 

Degas, o artista que talvez melhor tenha sabido exprimir o tempo curtíssimo, ao ser capaz de 

capar o instante fortuito dos movimentos das bailarinas de ballet clássico (fig. 162).   

 

Estendendo o quadro concetual do Impressionismo até Portugal, analisou-se a 

obra de Henrique Pousão, nomeadamente o trabalho Casas brancas de Capri 

(1884) (fig. 163), pintura na qual marcadamente, também, se assinala a importância da luz, de 

onde decorre a questão do tempo. 

Fig. 162 
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 Cuidou-se, igualmente, de explicitar aos alunos, outros dois movimentos artísticos que 

marcaram o quadro cultural do século XIX, a saber, o Romantismo, cujas raízes se prolongam 

até ao século XVIII, e o Realismo, cujo desenvolvimento decorre praticamente em paralelo 

com o Impressionismo, do qual este, em certa medida, emana. 

  

Posto que o Romantismo se apoia essencialmente na emoção e no 

sentimento, a sua marca essencial é subjetividade. Aqui, mais do que em 

qualquer outro movimento artístico e do pensamento, as marcas do artista, com as suas 

Fig. 163 

Fig. 164 

Figs. 165 e 166 
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idiossincrasias, são determinantes. É assim, por exemplo, que a obra de Caspar David 

Friederish se encontra atravessada por um profundo sentido religioso e místico, trespassada por 

grandes traços de melancolia, para não dizer solidão (figs. 165 e 166). 

 Por outro lado, Eugene Delacroix responde a alguns dos grandes acontecimentos 

discutidos e falados do seu tempo, como o drama dos patriotas gregos chacinados pelos turcos, 

em Chios, em 1822 (fig. 167), ou em Missolonghi, em 1824 (fig. 168), onde também se 

pressente o gosto pelo exótico e o distante, como se demonstra mais tarde em Les fammes 

d’Alger (1834) (fig. 169). Ou pelas questões da própria política nacional, como as decorrentes 

da Revolução de julho de 1830, representada em A Liberdade guiando o Povo (1830) (fig. 

170). 

 No domínio da Arquitetura, este gosto pelo exótico e pelo distante, levou os criadores 

a projetar construções, frequentemente inspiradas nas formas do passado medieval, 

nomeadamente o Gótico, como acontece com as Parliament Houses (1840-1876), em Londres 

(fig. 171) ou com a Capela do Palacete dos Pestana (1890), no Porto (fig. 172), idênticas às que 

o público gostava de ver retratadas em quadros, como os de Friedrich.  

  

 

 

Ou então, construções inspiradas nos diferentes passados nacionais, revivalismos 

historicistas de gosto neoárabe como a Praça de Touros do Campo Pequeno (1892) (fig. 173) 

Figs. 167, 168, 169 e 170 

Fig. 171 
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ou o Hotel Palácio do Bussaco (1888-1907) (figs. 174 e 175) copiado no modo de construir do 

tempo de D. Manuel I, mais especificamente inspirado na Torre de Belém (fig. 176), cujas 

formas procura imitar, não obstante a organização de volumes apresentar naturais adaptações. 

 

 

  

Conclui-se a apresentação com a referência ao Realismo, cuja 

caracterização conceptual e ideológica foi completada com a evocação 

Fig. 172 e 173 

Fig. 174, 175 e 176 
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das palavras de Eça de Queirós acerca da natureza e propósitos desta corrente artística e de 

pensamento: (…) fazer o quadro do mundo moderno, na feição em que é mau (…) (fig. 177). 

  

 

Eça de Queirós fala em caricatura. Um dos nomes mais importantes do Realismo em 

França foi Honoré Daumier, caricaturista pioneiro, exímio no modo como retratou o vazio das 

existências dos passageiros da 3ª classe dos comboios suburbanos franceses (fig. 178) ou como 

nos faz compartilhar o peso de uma vida sem perspetivas como o d’ A Lavadeira (1863) (fig. 

179), a mãe que, na atmosfera da penumbra matinal auxilia a pequena filha a galgar o último 

degrau de uma escadaria que se imagina não dever ter fim. 

 

Fig. 177 e 178 
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Esse peso da existência dos pequenos pode ser narrado de maneiras muito 

variadas, consoante a sensibilidade e a perspetiva do artista. Em As Respigadoras (1857), Jean-

François Millet (fig. 180) confronta o espectador com a imagem de três mulheres do campo no 

trabalho árduo de recolher os grãos de cereal que foram ficando para trás, após a ceifa. Pela 

forma como interpela o observador e o torna cúmplice no processo existencial agreste das 

personagens retratadas, esta obra cumpre uma missão semelhante à d’A Lavadeira, apontando-

nos acusadoramente o indicador. 

CONCLUSÃO 

 

 Numa primeira análise dir-se-á que a experiência levada a cabo produziu resultados 

positivos. Com efeito, de um modo geral, os alunos mostrara-se recetivos e interessados por 

esta abordagem da História “carregada” de imagens do Passado, mais concretamente, daqueles 

passados que constituíam as propostas de aprendizagem decorrentes do Programa da 

Disciplina. Esta é a perspetiva que decorre da nossa prática letiva enquanto docente e pessoa 

que concebeu as apresentações que serviram de base à lecionação. Sentimos os alunos 

envolvidos e impelidos a participar tendo havido, mesmo, alguns momentos em que estes se 

manifestaram empolgados com os materiais apresentados. A perspetiva que temos é, por isso, 

francamente positiva.  

Importa, não obstante, destacar que, por razões que são fáceis de compreender, não 

houve uma turma de controlo ou referência que tenha ficado à margem da “experiência” no 

sentido de aferir resultados. O funcionamento da prática letiva não o permite; ademais, visto 

Figs. 179 e 170 
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que cada turma tem as suas especificidades – especificidades que as diferenciam – não seria, 

nunca, possível, obter resultados conclusivos.  

Um trabalho desta natureza pode e deve ser aprofundado. As vantagens que desta 

prática podem resultar afiguram-se-nos de grande alcance. Elas exigem, no entanto, docentes 

conhecedores e habilitados para a levar à prática e essa é uma dificuldade que não pode ser 

escamoteada. Com efeito, o Professor Anónimo com cuja citação abrimos o nosso trabalho, o 

professor que não gosta de Arte porque não gosta dessas coisas, existe e não é um caso isolado: 

docentes há, para quem o ensino destas matérias representa um incómodo, o que os leva a 

procurar tornear o problema29. Por outro lado, existem outros, no sentido oposto do espetro, 

que confundem as matérias da História da Arte com a Arte em si, lecionando estas temáticas 

como se a História não existisse, como se as questões da História não fossem indispensáveis 

para o entendimento da Obra de Arte. 

Neste ponto, o pensamento que nos anima desde o início deste trabalho acaba de se 

inverter. Repetidamente, afirmamos a importância da Arte e do Objeto Artístico como 

promotor e facilitador das questões da História e que, ignorando ou desvalorizando esse tipo 

de fontes, se desperdiça uma importante vertente do conhecimento. A inversa, porém, não é 

menos verdadeira. A Arte e o Objeto Artístico, em geral só fazem sentido se percebidos através 

da sua vertente temporal ou histórica. O objeto no seu estado puro, imaculado, saído da Mente 

de Deus, é coisa que não existe. Pode-se admirar a sua beleza ou repudiar a sua fealdade mas 

não se pode ignorar, nunca, sob pena de tudo se perder, a sua intrínseca temporalidade: os 

objetos existem no Tempo. Com efeito, se por um lado, não faz sentido ignorar ou desvalorizar, 

como muitos fazem, o contributo do Objeto Artístico enquanto fonte histórica, presença que 

nos ajuda a compor o entendimento dos eventos passados, por outro, é um erro, uma perda, 

esquecer-se essa vertente temporal das coisas e encerrá-las numa redoma onde nada se respira 

e o entendimento de tudo se apaga. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Em abono de alguma justiça é frequente escutar, junto dos professores de História, o argumento segundo o qual 

as questões relativas à Arte foram abordadas de um modo mitigado ou pela rama no decurso dos respetivos 

percursos académicos. Isso é verdade. Mas não se trata de uma barreira impossível de ultrapassar. 
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