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Resumo 
 

O ensino, em História da Cultura e das Artes, concentra-se na 

transmissão de conhecimentos factuais, enquadrados em grelhas de leitura 

cronológica, segundo uma categorização operativa e analítica dos conteúdos, 

que orienta a aprendizagem para uma visão monolítica dos acontecimentos, 

em que os saberes se naturalizam como verdades. 

As explicações, que o historiador transporta no seu discurso, dificultam a 

construção de um espaço próprio e posterior de interpretação pelo aluno em 

História da Cultura e das Artes, que privilegia uma transmissão sucessiva de 

informações sobre o passado e serve-se de um conjunto de dispositivos de 

associação entre poder e saber - como o currículo e o exame - que validam e 

testam esse conhecimento.  

O discurso histórico trabalha a certeza e a objetividade dos factos, 

segundo um encadeamento de relações de causas e consequências, que 

permite estruturar uma exposição racional e irrevogável do passado. 

A narrativa é apresentada, enquanto campo de investigação e exercício 

de experimentação no espaço de sala de aula, em contexto de estágio, na 

disciplina de História da Cultura e das Artes, no 10º ano, como possibilidade de 

construção do saber, a partir das memórias dos alunos, que permitem 

relacionar conhecimentos com as experiências vividas, selecionando e 

trabalhando tempos e reminiscências variadas, significando-as, ou seja, 

relacionando-as e produzindo entendimentos.  

  
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: memória, experiência, narrativa, História da Cultura e das 

Artes 
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Résumé  
 

L’enseignement, en Histoire de la Culture et des Arts, se concentre sur la 

transmission de connaissances factuelles, cadrées en grilles de lecture 

chronologiques, selon une catégorisation opérative et analytique des contenus, 

que guide l’apprentissage vers une vision monolithique des événements, sur 

laquelle la connaissance apparaît comme une vérité. 

 Les explications, fournies par l’historien dans son discours, rendent 

difficile la construction de l’espace propre et interprétation postérieure par 

l’élève en Histoire de la Culture et des Arts, qui privilégient une transmission 

successive d’informations sur le passé et utilisent un ensemble de dispositifs 

d'association entre pouvoir et savoir - ainsi que le programme d’études et 

l'examen - qui valident et testent cette connaissance. 

Le discours historique opère sur la certitude et l'objectivité des faits, 

selon un enchaînement de relations de causes et de conséquences, qui 

permettent de structurer un exposé rationnel et irrévocable du passé. 

 Le récit est présenté, autant que champ d’investigation et exercice 

d’expérimentation dans la salle de classe, dans le cadre d’un stage, dans la 

discipline de l’Histoire de la Culture et des Arts, en 10ème année, comme 

possibilité de construction du savoir, à partir des mémoires des étudiants qui 

nous permettent de relier les connaissances à nos expériences, en 

sélectionnant et en travaillant sur des périodes et des réminiscences variées, 

en les signifiant, c'est-à-dire, en les racontant et en produisant des 

compréhensions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés: mémoire, expérience, récit, Histoire de la Culture et des Arts 
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Abstract 
 

  Teaching, in History of Culture and Arts, focuses on the transmission of 

factual knowledge, based on chronological reading charts, followed by an 

operative category and analytical content, which guides learning to a monolitic 

vision of ocorrences, in which its knowlege reveals itself as truthful. 

The explanations, which the historian conducts in his speech, make the 

construction of student’s own space to interpretate harder in History of Culture 

and Arts. This subject privileges a sucessive transmission of information about 

the past and uses a set of associative devices which link power and learning – 

such as curriculum  and the examination – which validate and test this 

knowledge.  

The historic discourse develops certainty and objectiveness of facts, 

based on a web of causes and consequences, which allows to structure a 

racional and permanente exposition about the past.  

The narrative is presented on an investigation field and as an 

experimental exercise in the classroom, in context of internship, on the subject 

of History of Culture and Arts, in tenth grade (10th), as a possibility to build 

knwoledge coming from students memories, that allow them to connect 

knowledge with the experiences, by selecting and working remembering times 

and a variety of reminiscences, signifying them and getting to understandings. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Keywords: memory, experience, narrative, History of Culture and Arts 
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0. Introdução 
 

O presente relatório expressa uma organização estrutural dos 

conteúdos, que é consequente do percurso de investigação que acompanhou o 

desenvolvimento do estágio curricular na Escola Secundária Aurélia de Sousa, 

no Porto, durante o ano letivo 2018/2019. O diário de bordo contextualiza 

muitas das interrogações e problemáticas inquiridas nesta investigação, 

manifestando uma relação de constante vaivém entre a teoria e a prática 

pedagógicas. 

Neste sentido, a escrita inicia com uma incursão necessária e 

fundamental pelo contexto de estágio pedagógico na escola, acompanhando a 

prática da professora cooperante, dentro e fora da sala de aula. Este primeiro 

capítulo permite reconhecer a escola como um dispositivo de poder, 

materializado nos currículos das diferentes disciplinas, nomeadamente em 

História da Cultura e das Artes, que constituirá o foco do campo de 

investigação da escrita deste relatório, pelo que as aulas observadas nesta 

disciplina, lecionada na turma k, do 10º. ano, serão alvo de uma análise 

problematizada. 

A escrita do trabalho de investigação prossegue, no 2º capítulo, 

concentrando-se no estudo dos dispositivos pedagógicos da disciplina de 

História da Cultura e das Artes: o currículo e o exame nacional da disciplina. O 

capítulo inicia com uma abordagem dos cruzamentos entre os diferentes 

documentos curriculares - “Programa de História da Cultura e das Artes”, “Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” e “Aprendizagens Essenciais: 

Articulação com o Perfil dos Alunos” - explorando a sua relação com uma 

determinada narrativa, que trabalha o conhecimento em História da Cultura e 

das Artes e permite a interligação entre os conteúdos de qualquer disciplina do 

currículo escolar. O capítulo prossegue com a análise reflexiva e exaustiva do 

exame nacional de História da Cultura e das Artes, no sentido de identificar a 

relação da estrutura do exame com o programa, a organização do saber, o 

comportamento esperado do aluno e a relação deste com o conhecimento 

veiculado na disciplina.  
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No terceiro capítulo, depois de uma análise profícua da disciplina e dos 

seus dispositivos de poder, desenvolvidos no capítulo anterior, é apresentada a 

proposta didática, desenvolvida em História da Cultura e das Artes, na Escola 

Secundária Aurélia de Sousa, na turma k, do 10º. ano, introduzindo a 

construção da narrativa, como cruzamento da experiência e memória do aluno, 

na produção do conhecimento, como outro modo de (re)pensar a relação do 

aluno com o saber (histórico). A proposta didática é trabalhada nos espaços de 

síntese do programa, no módulo “A Cultura do Mosteiro”, que identifica o 

período da Idade Média da História da Arte. A dinâmica de trabalho é analisada 

do ponto de vista da planificação de um conjunto de aulas, expressando a 

necessidade de um espaço de diálogo e negociação com a professora 

cooperante, Estela Cunha. Posteriormente, procede-se à análise do 

desenvolvimento da dinâmica, em aula, identificando ocorrências, dificuldades 

e contradições próprias do devir da prática e da relação pedagógica com os 

alunos. As narrativas, desenvolvidas pelos alunos, são analisadas, a partir da 

relação do conhecimento da História, contada no manual, com o imaginário que 

os alunos constroem sobre a sociedade e o espaço da Idade Média. Este 

capítulo enceta dois outros subcapítulos, cujas problemáticas foram suscitadas 

na reflexão sobre o desenvolvimento da dinâmica de aula, em momentos de 

orientação com a professora doutora Catarina Martins. O primeiro é referente 

ao conceito de tempo, que é trabalhado na Idade Média relativamente ao 

tempo cronológico da História da Arte, que de forma anacrónica, subjaz todas 

as outras temporalidades, a uma mesma linha de tempo. O último subcapítulo 

desenvolve-se, a partir de uma anotação no diário de bordo, expressa no 

subcapítulo 3.1, que regista o receio da professora cooperante em se cair em 

análises anacrónicas sobre a História, conduzindo-me numa reflexão sobre a 

postura historicista do professor e outras linhas de fuga possíveis na sua 

atuação.   

 Por fim, o último capítulo de desenvolvimento do relatório (capítulo 4) 

procura apontar caminhos possíveis para (re)pensar a História da Arte, 

identificados e trabalhados no campo de investigação e de experimentação do 

estágio, começando por desconstruir a pretensão de verdade que o discurso 

histórico transporta, através de um encadeamento discursivo dos 
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acontecimentos. Neste capítulo, são estudadas as relações entre a memória e 

a História da Arte, cuja narrativa estilístico-formal e cronológica obriga o aluno 

a desenvolver técnicas mnemónicas mecânicas, como a repetição da 

informação, em contraste com outros contextos e temporalidades, em que a 

relação com a memória é expressa de outros modos, mais consequentes com 

as vivências e as experiências dos sujeitos. O último subcapítulo aborda, por 

sua vez, as relações que se podem estabelecer entre a História da Arte e a 

narrativa, dando conta da relação enfraquecida do sujeito (aluno) com a 

experiência, fomentada por uma sociedade de consumo 24/7, que imprime 

velocidade e homogeneidade nas relações do indivíduo com o meio. A 

narrativa é explicada numa relação indissociável com a experiência, ou seja, 

com o que acontece com o indivíduo. Neste sentido, se depreende que se não 

houver experiência, não se pode construir narrativas, identificando-se, deste 

modo, uma das principais diferenças entre a narrativa, a informação e o 

romance, na sua relação com a construção da História. 
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1. Uma incursão pelo estágio pedagógico  
 

A 28 de setembro de 2018, entrava, pela primeira vez, na Escola 

Secundária Aurélia de Sousa. Passavam poucos minutos das 11 horas e 

aguardavam-me, no átrio da escola, a professora orientadora, Doutora Catarina 

Martins, a professora cooperante, Estela Cunha e o meu colega de estágio 

Diogo. Uma vez concluídas as apresentações com a professora cooperante e 

depois de um breve momento de conversa, sobre a escola, as disciplinas e as 

respetivas turmas1 em que esta lecionava, prosseguimos (eu e o Diogo) com a 

professora Estela, para a sala de aula, iniciando, sem mais delongas, o nosso 

estágio pedagógico.  

Nesse mesmo dia, tomei conhecimento do horário da professora Estela, 

que dava, como se diz na gíria escolar, HCA às 11:30h e EV às 14:30h. 

Acompanhei “a Estela”, como passei a chamar a professora cooperante, a seu 

pedido, durante esse dia e, de forma muito regular, durante todo o ano letivo, 

nas duas disciplinas referidas, e em muitos outros tempos não letivos, 

contemplados no seu horário.  

Neste sentido, pude seguir de perto, a prática da professora em HCA, na 

turma K do 10 º ano, inserida no Curso de Artes Visuais, três vezes por 

semana (terça, quarta e sexta, sempre de manhã), segundo dois tempos de 50 

minutos cada, e em EV, com três turmas de 7º ano (D, C e B), à segunda, 

quarta e sexta-feira, respetivamente, sempre de tarde, uma vez por semana, 

também em dois tempos de 50 minutos cada. O tempos não letivos do horário 

da professora Estela foram repartidos entre a direção de turma (10º K) e 

outros, que serão identificados e analisados no subcapítulo 1.1.  

A professora Estela introduziu-nos aos alunos, na aula de HCA, na 

manhã dessa sexta-feira. No interior da sala, a presença de três professores 

estagiários (entretanto, a Cássia, outra colega de estágio, juntou-se a nós no 

caminho) era naturalmente estranha aos alunos. “Quem irá dar as aulas, 

professora?”, pergunta uma aluna. Olhei para os alunos, também com 

curiosidade, aflorando memórias do meu próprio 10º ano, no então Curso Geral 

                                                           
1 Na apresentação das turmas, a professora cooperante procedeu à identificação de alguns casos de 
indisciplina pontual nas turmas de Educação Visual. A repetida valorização desta problemática, no 
quotidiano da ESAS, constitui um dos pontos de investigação deste relatório (capítulo 1.1). 
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de Artes Visuais, na Escola Artística de Soares dos Reis. A pedido da 

professora Estela, cada um de nós se apresentou e falou, um pouco, sobre a 

sua formação. Os alunos demonstraram, simultaneamente, interesse e 

volatilidade nas suas escolhas futuras. “Quem quer ser arquiteto?”, perguntou a 

professora Estela. 

A professora cooperante incentivou-nos, desde o primeiro momento, 

para o desenvolvimento de uma postura participativa e interventiva com os 

alunos na sala de aula, partilhando connosco, de forma generosa, o seu 

espaço de docência, um espaço representativo e simbólico na relação de poder 

entre o professor e o aluno. Esta partilha desenvolveu-se, no entanto, de modo 

substancialmente diferente em HCA e em EV.  

Em HCA, a professora Estela dirigiu a relação pedagógica com os 

alunos, interpelando-me, pontualmente, sobre questões de História da Arte, 

mais próximas da minha formação em arquitetura. Nestas aulas, permaneci, 

frequentemente, sentada na cadeira da professora, de frente para os alunos, 

numa posição de observadora e observada. Nos primeiros tempos, surpreendi-

me a anotar muito do saber transmitido pela professora cooperante sobre 

História da Arte. Observava e escutava tudo com muita atenção e escrevia 

sobre a prática da professora, dos alunos, assim como a sua relação com a 

disciplina. Muitos dos apontamentos resultaram em frases peculiares, repetidas 

frequentemente pela professora cooperante, em sala de aula, que transporto 

para o relatório e integro na sua estrutura de desenvolvimento, como pontos de 

partida para a construção do meu espaço de reflexão, enquanto estudante de 

investigação em mestrado, na área de ensino de artes visuais.  

Em EV, as aulas desenvolveram-se segundo um conceito mais oficinal, 

permitindo uma maior proximidade e contacto com os alunos, mas 

condicionando, simultaneamente, a existência de um trabalho de registo da 

observação em aula, devido ao acompanhamento constante realizado aos 

alunos, que partilhávamos com a professora Estela. Inicialmente, observei que 

os alunos não sabiam, repetidamente, como se referir a mim quando me 

queriam interpelar, “Estagiária? Professora estagiária?”. Eu (ainda) não era 

uma professora, mas também, era evidente, para eles, que também (já) não 

era uma aluna. Eu, própria, senti, frequentemente, a ambiguidade do meu 
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papel e da minha presença na sala de aula e foi, no desenvolvimento da 

relação pedagógica com os alunos, que esta premência na definição do meu 

papel se foi atenuando. Com o tempo, tornou-se frequente ouvir, na sala de 

aula, “professora Sandra, pode vir ao meu lugar?”. 

A partilha diária tão preenchida com a professora cooperante, a 

proximidade com que nos permitiu acompanhar as suas dinâmicas de trabalho, 

dentro e fora da sala de aula, a sua relação com os alunos, professores e 

pessoal não docente, juntamente com as suas preocupações e desabafos, 

contribuíram para uma experiência de estágio mais completa e prazerosa, mas 

proporcionalmente, mais desafiante e complexa, pela dificuldade acrescida da 

construção de um distanciamento crítico necessário à análise da realidade 

vivenciada e de um espaço e tempo de escrita de investigação, que consolido 

na construção deste relatório.  

Esta escrita de investigação é, assim, fruto da complexidade acrescida 

que representou, para mim, analisar uma realidade, da qual sou, desde o início 

e simultaneamente, observadora e participante, conduzindo à descoberta de 

caminhos de investigação construídos entre a prática e a teoria, sem uma 

orientação de partida-chegada predefinida ou determinada. A construção deste 

espaço de escrita exigiu, por isso, uma postura constante de reflexão, 

questionamento e desconstrução do fator ideológico inerente a qualquer 

discurso ou prática escolar, que tendemos a interiorizar e prescrever de uma 

forma disciplinada, concorrendo para a validação de modos continuados de um 

fazer pedagógico, como meio de produção de um determinado cidadão político. 
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1.1 Na ESAS: a escola como um dispositivo de poder 
 

No contexto de estágio, testemunhei o predomínio de uma cultura 

escolar disciplinadora exercida sobre os sujeitos, segundo técnicas de controlo 

e mecanismos de poder, que padronizam e regulam os comportamentos e 

monopolizam o tempo dos professores, para uma produção exaustiva de 

documentação, sumarização e avaliação da atividade dos alunos e dos 

próprios professores, sempre numa prática gestionária de prestação de contas 

do seu trabalho na escola. 

Compreender a escola, como um dispositivo, é perceber a sua inscrição 

numa relação de poder, enquanto conjunto de saberes, discursos, medidas, 

práxis, que procuram controlar, gerir e orientar o pensamento e a ação dos 

homens, para um sentido positivo e útil de produção (Agamben, 2005). Um 

dispositivo não corresponde, portanto, a uma determinada tecnologia de poder, 

mas à rede que se estabelece entre esses elementos. A escola constitui, por 

isso, uma rede de outros dispositivos, que resultam do cruzamento de relações 

de poder e de saber, que, coercivamente permitem interiorizar, nos indivíduos, 

ideias, comportamentos e atitudes. 

Toda a produção escrita (relatórios, atas, impressos…) realizada pelos 

professores, no contexto escolar, integra um espaço aparentemente pouco 

consequente e revisitado, constituindo um arquivo morto que cresce na 

multiplicação de tempos de contacto entre o professor e o aluno. Este 

repositório é, no entanto, certificador da prática diária escolar, junto das 

instâncias supervisoras e da sociedade em geral.  

Por cada aluno, que entra no sistema de ensino, é aberto um PIA, objeto 

de regime legal2, no qual é registado o percurso escolar ao longo dos anos, 

com informações sobre as avaliações, dificuldades e interesses, reportadas, 

em cada disciplina, pelo aluno e professores, assim como situações de 

comportamento (meritório ou indisciplinar), entre outros dados biográficos 

considerados administrativamente relevantes (moradas, agregado familiar…). A 

                                                           
2 O PIA é descrito na Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro (p. 5105-5106, Artigo11.º). 
“A presente lei aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que estabelece os direitos e os deveres do 
aluno dos ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais ou encarregados de educação e dos 
restantes membros da comunidade educativa na sua educação e formação (…)” (Lei n.o 51/2012, 5 de 
setembro, 2012, p. 5103, no1, Artigo 1.o). 
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vida do aluno na escola é, assim, acompanhada e registada de forma 

sistemática, durante, pelo menos, doze anos, período de tempo 

correspondente à escolaridade obrigatória e, por isso, alvo de fortes medidas 

de regulação e supervisão pelo estado neoliberal, camufladas sob uma ilusão 

constante de escolha e autonomia dos indivíduos.  

O armazenamento físico destas informações tende, no entanto, a ser 

substituído por outros mecanismos mais atuantes na produção e atualização 

contínuas da informação sobre a comunidade escolar. A ESAS encontra-se 

num momento de transição, com a implementação de uma plataforma 

eletrónica, que permite à escola trabalhar 24/7, à semelhança de outras 

instituições e serviços, como resposta às necessidades de otimização de 

recursos e desempenhos de uma sociedade progressivamente insone (Crary, 

2018). Os professores registam, nesta plataforma, todas as atividades 

desenvolvidas ou a desenvolver no contexto escolar (sumários de aulas, 

marcação e justificação de faltas, marcação de testes, sinalização de 

comportamento indevido…), assegurando a exposição e acessibilidade da 

informação, em permanência, a toda a comunidade escolar.  

A escola é, assim, ela própria, construtora de um conjunto de práticas 

panóticas que concorrem para um estado de (auto)regulação ininterrupta, 

assente em processos de (auto)controlo e (auto)disciplina, desenvolvidos por 

todos os elementos da comunidade escolar, que monitorizam cada atividade e 

reportam toda e qualquer anomalia3, num curto espaço de tempo, a fim de se 

pensar no procedimento a adotar e se repor a normalidade, com a maior 

brevemente possível. Na ESAS, a aplicação de uma medida corretiva, como a 

ordem de saída de sala de aula, observada mais frequentemente durante o 

estágio, implica a obrigatoriedade de o professor comunicar, por escrito, a 

marcação da falta disciplinar, ao diretor de turma, no prazo de dois dias úteis, 

sob pena de esta se tornar inconsequente administrativamente.  

O comportamento dos alunos absorve, deste modo, uma parte 

significativa da informação escrita, produzida pelos professores, na ESAS, 
                                                           
3 Os sujeitos desenvolvem e aperfeiçoam formas de supervisão mais eficientes e dissimuladas. Recordo-
me, a este respeito, de a professora cooperante ter referido que trabalhou numa escola, na qual as 
portas das salas de aulas, nos corredores, eram encimadas por uma janela. Frequentemente, a 
funcionária saltava, para espreitar pela janela e, assim, confirmar a presença do professor dentro da 
sala.  
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sendo, igualmente, o tema recorrente dos diálogos entre professores, nos 

corredores, na sala de professores e nas reuniões de conselho de turma, 

intercalares e de avaliação final.  

A valorização da questão disciplinar não pode ser dissociada do 

posicionamento da ESAS no ranking das melhores escolas secundárias do 

concelho do Porto, ocupando o 9º lugar, no ano de 2017 e 2018 (Brito & 

Campos, 2018; E. Fernandes & Vasques, 2019), de acordo com o cálculo da 

média final dos alunos, um valor que é certamente indicador de um 

determinado perfil de aluno, trabalhado na ESAS, o aluno, cumpridor e 

disciplinado no tempo e no espaço, o aluno que quer atingir os objetivos 

determinados.  
“-João, não sei se o seu trabalho é suficiente para um 4! 
-Mas professora, preciso de um 4 a Educação Visual!  
-Porquê, João?  
-Porque se não, não vou para o Quadro de Mérito!” (conversa entre um aluno do 8ºD e 

a professora cooperante, no âmbito da autoavaliação, no final do3º período, 3/06/2019).  
 

No estágio, foi frequente, escutar conversas mais nostálgicas, junto de 

professores e funcionários, sobre o tempo em que a ESAS não constituía um 

agrupamento de escolas, permanecendo adstrita a alunos de um contexto 

socioeconómico mais favorável, na freguesia do Bonfim. Atualmente, a ESAS 

forma, por despacho governamental de 2012, sede de agrupamento de escolas 

com a EB Augusto Gil, EB1 das Florinhas, EB1 da Fontinha e EB1 Fernão de 

Magalhães, trabalhando com uma maior quantidade de alunos referenciados 

pelo sistema escolar com dificuldades de aprendizagem e comportamento 

indisciplinar, alguns deles, provenientes, destes estabelecimentos de ensino, 

numa organização vertical, que oferece todos os ciclos de ensino, do pré-

escolar ao 12.º ano. 

Efetivamente, foi frequente ao longo do estágio na ESAS, assistir ao 

exercício do poder disciplinar4 sobre os alunos, com a aplicação de medidas 

(corretivas e sancionatórias), perante a observação da violação de algum dos 

deveres do aluno, estipulados por lei ou no Regulamento Interno da escola, 

perturbando os padrões definidos pela instituição escolar, sobre o que é o 

                                                           
4 Este poder é objeto de regime legal, segundo a Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro (p.5105, Artigo10º).  
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normal funcionamento das atividades ou das relações no âmbito da 

comunidade escolar.  
“Uma mesmidade generalizada (…) consegue-se não pela constituição de indivíduos 
similares, como afirmavam as teorias da sociedade de massas, mas pela redução ou 
eliminação das diferenças, pelo restringir da amplitude de comportamentos que 
podem funcionar de forma eficaz ou conseguida na maioria dos contextos 
institucionais contemporâneos. (…) Os desvios são nivelados ou obliterados (…). Isso 
tem sido por demais notório, sensivelmente na última década, no desaparecimento ou 
domesticação do que dantes era uma gama muito mais abundante de mercadores de 
marginalidade cultural ou de estatuto de marginal” (Crary, 2018, p. 63). 

 

A escola aperfeiçoou o exercício do poder disciplinar sobre os 

indivíduos, desde a sua emergência como instituição disciplinar, no século XIX, 

até aos dias de hoje, perpetuando as relações existentes de poder e controlo, 

na formação de indivíduos inócuos, maleáveis e aquiescentes. Na escola, o 

toque da campainha continua a ditar as atividades dos professores e dos 

alunos, assim como a sua distribuição pelo espaço, segundo formas 

programadas de hábito e repetição. No entanto, “mesmo na ausência de 

qualquer compulsão directa, escolhemos fazer o que nos dizem para fazer, 

permitimos que a gestão do nosso corpo, das nossas ideias, do nosso 

entretenimento e de todas as nossas necessidades imaginárias nos seja 

imposta externamente” (Crary, 2018, pp. 66–67).  

A crescente visibilidade das salas de aula, trabalhada recentemente na 

ESAS, no âmbito do Programa de Modernização da empresa Parque Escolar, 

permite economizar tempo e esforço na vigilância dos espaços (Camnitzer, 

2016) e na disciplinação dos indivíduos, alunos e professores, ambos 

observados a partir do corredor que interliga as diferentes salas, agora com 

portas envidraçadas. A sociedade neoliberal incrementou esta ideia de 

visibilidade permanente sobre o sujeito, a partir do desenvolvimento 

tecnológico, atestando, para aqueles que exercem o poder, um sistema de 

vigilância, controlo e correção quase perfeito e ininterrupto. George Orwell 

(2017, p. 50) desenvolveu, a este respeito, uma distopia sobre o impacto do 

desenvolvimento tecnológico na sociedade do futuro, controlada por um Big 

Brother omnipresente e omnisciente. “Sempre aqueles olhos a trabalhar ou a 

comer, em casa ou na rua, no banho ou na cama – não havia fuga possível”. 
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Apesar da ubiquidade, que o desenvolvimento tecnológico permite ao 

professor, contribuindo para assegurar a permanência dos fluxos de trabalho 

dentro e fora da sala de aula, a sua presença física na escola, nos tempos não 

letivos, não é descurada, mas, pelo contrário, mantida sob um restrito controlo 

e vigilância. Neste sentido, o horário da professora cooperante foi aumentado, 

ao longo do ano, com tempos não letivos, de Reforço de Direção de Turma 

(RDT), de Atendimento a Alunos (AA) ou de Acompanhamento a Alunos (ACA), 

durante os quais, o professor tem de permanecer na escola, nos locais 

determinados (sala de diretores de turma, biblioteca e sala de informática, 

respetivamente), numa condição permanente de observável pelos demais, 

mesmo em tempos que são figurados, ou seja, que não são realmente 

colocados em prática pela escola, mas que, ainda assim, existem e são, por 

isso, supervisionados. Deste modo, verifica-se, na escola, uma urgência em 

justificar cada ação como sendo produtiva e, por consequência, positiva, 

colocando os diversos agentes que constituem a escola, num estado contante 

de alerta, mesmo quando não estão a produzir.  
“Uma figura linguística predominante mas aparentemente inconsequente é a 
designação, típica em máquinas, do «modo de repouso» (em inglês, sleep mode, 
«modo de sono»). A noção de um dispositivo num estado de prontidão de baixo 
consumo reconstrói o sentido mais lato do sono enquanto simples condição protelada 
ou diminuída de operacionalidade e acesso” (Crary, 2018, p. 21). 
 

Os avanços tecnológicos, longe de contribuírem, assim, para uma maior 

libertação do indivíduo, relativamente ao trabalho, impele-o para uma posição 

de disponibilidade contínua e alargamento do horizonte temporal, permitindo, 

como referiu João Bernardo, na apresentação do livro 1984 de George Orwell 

(2017) “pela primeira vez na história da humanidade, reunir nos mesmos 

instrumentos e nos mesmos gestos, o trabalho e a fiscalização exercida sobre 

o trabalhador”, invadindo os diferentes espaços de produção e repouso e 

negando, assim, o equilíbrio necessário à regeneração do indivíduo (Arendt, 

2001).  

A nova distribuição temporal para as diferentes disciplinas5, conduziu a 

ESAS, entre outras escolas, a adotar o módulo de 50 minutos na organização 

                                                           
5 Esta distribuição é regulada pelo Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, que estabelece o currículo dos 
ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens. 
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da carga horária, terminando com as aulas de 90 minutos, consideradas muito 

longas e pouco produtivas. No entanto, a carga horária semanal dos alunos 

mantém-se segundo uma nova organização curricular, que perpetua a igual 

permanência do aluno na escola, com novos tempos estruturados segundo um 

ideário empresarial, que atravessa o espaço escolar, com práticas de 

autonomia e flexibilidade curricular, com vista a uma rentabilidade crescente de 

alunos e professores, numa lógica semelhante à utilizada em qualquer 

atividade económica de negócio ou serviço. 
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1.2 Na disciplina de HCA: “Isto não é um concurso de televisão!” 
 

“A professora Estela procura sucessivamente promover o diálogo com os alunos, mas 
estes mostram-se ausentes, distantes dos temas que estão a ser abordados. As 
perguntas colocadas pela professora despoletam outras perguntas junto dos alunos, 
que procuram desviar a conversa para outros temas. A Mafalda assume, 
frequentemente, este papel mais disruptivo. Hoje, a professora encontrava-se a 
explicar a mitologia grega e a aluna perguntou: “Vamos estudar também a mitologia 
nórdica, professora?”.  
Os alunos respondem, repetidamente, de forma deslocada e sem sentido face aos 
conteúdos da disciplina, colocando-se, muitas vezes, a adivinhar o que a professora 
quer ouvir. “Isto não é um concurso de televisão!”, repete a professora cooperante em 
várias aulas (Diário de bordo, 16/10/2018). 

 

Efetivamente, na ESAS, na disciplina de HCA, no 10º ano, as regras são 

outras e existe uma clara definição do papel que o aluno deve desempenhar 

para transitar de ano, de forma bem-sucedida. Neste sentido, o aluno deverá 

construir e organizar o seu dossier ou portefólio da disciplina, segundo uma 

determinada ordem que foi explicada aos alunos na primeira aula do ano letivo, 

reunindo os testes, sumários, apontamentos das aulas, pesquisa e glossário 

realizados ao longo do ano. A organização do dossier, juntamente com um 

processo continuado de trabalho e estudo, assegurarão um bom desempenho 

do aluno na disciplina de HCA.  

Cada aula inicia, regularmente, com a verificação do trabalho de 

pesquisa e glossário, solicitado na aula anterior. Os alunos, que não realizaram 

o trabalho, são sancionados com falta de material, marcada na plataforma 

eletrónica ou no caderno da professora, e constantemente alertados para o 

facto de três faltas de material constituírem uma falta injustificada de presença, 

como reforço da obrigatoriedade da realização do trabalho da disciplina. 

Passado pouco tempo, tornou-se, frequente, observar nas aulas de HCA, os 

próprios alunos a recordarem a professora sobre o trabalho que realizavam de 

uma aula para a outra, assistindo-se a um processo de disciplinação dos 

alunos, trabalhado pela escola, que os conduziu a uma interiorização dos 

modos de produção. Este processo de disciplinação é apre(e)ndido na relação 

social, com o objetivo de o indivíduo se tornar vigilante de si próprio. “A 

disciplina aumenta as forças do corpo (em termos económicos de utilidade) e 

diminui essas mesmas forças em termos políticos (em termos políticos de 
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obediência). (…) A coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercivo entre 

uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada.” (Foucault, 1999, p. 

119). Deste modo, quanto mais dóceis e produtivos os corpos se tornam, 

menos autodeterminados são, porque possuem menos poder, sendo, por isso, 

mais dominados. 

Em cada aula, os alunos apresentam o seu trabalho de pesquisa e de 

glossário. A pesquisa é orientada por fichas de organização da informação e 

pode ser realizada sobre um determinado movimento artístico, pessoa, imagem 

ou conjunto de imagens, referidos na aula anterior. O glossário é um trabalho 

em crescendo, que consiste na procura do significado de palavras e termos 

técnicos ou específicos utilizados pela professora, normalmente escritos no 

quadro, de modo a familiarizar os alunos com a terminologia própria da HCA, 

com base na ideia de que nomear é também conhecer. 

Nas aulas da disciplina de HCA, a professora cooperante desempenha, 

de forma exímia, o papel de narradora principal da História da Arte, veiculada 

pelo programa curricular, recorrendo, frequentemente, à leitura e análise de 

textos e imagens no manual, como forma de consolidação da sua narrativa e 

reforço da transmissão dos conhecimentos, junto dos alunos. Todo o saber se 

encontra, por isso, concentrado no manual, que é considerado a cartilha da 

disciplina. Este fazer pedagógico determina uma forma específica de ensinar e 

aprender os conteúdos como, também, de ser professor e aluno no espaço de 

sala de aula, enquanto transmissor-recetor do conhecimento. Os alunos são 

frequentemente alertados para a importância de retirarem apontamentos do 

que é falado pela professora, como uma forma de reprodutibilidade do saber 

transmitido, conduzindo os alunos a exercícios de memorização, que tendem a 

uma cristalização do saber.  

Os conteúdos são abordados, nas aulas, segundo ritmos e tempos, que 

não correspondem aos determinados pelo programa para cada módulo do 

saber que constitui a HCA, estruturada segundo uma cadência normalizada, 

pré-determinada e transversal à aprendizagem de um aluno do 10º ano de 

escolaridade, com metas e objetivos a cumprir em cada período letivo, sob 

pena de prejuízo da sua prestação no exame nacional. “Eu repito as coisas! 
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Estou constantemente a voltar atrás e não adianta nada! Vocês não estudam!” 

(Professora cooperante, 23/04/2019).  

 A pressão do cumprimento do programa, sobre o professor, no período 

de tempo disponível, é elevada e, frequentemente, lembrada aos alunos, 

quando a conversa extravasa os saberes curriculares de HCA. Na sala de aula, 

todo o tempo está determinado e deve ser produtivo. O tempo é sempre 

escasso e “tudo aquilo que não é útil é desprezado”, afirma Diderot, porque “o 

tempo é demasiado precioso para que o percamos em especulações 

supérfluas” (Ordine, 2017, p. 11). É um tempo, necessariamente útil, com 

validade, préstimo, vantagem e proveito para a ação do poder disciplinar da 

escola. Não existe tempo livre numa sala de aula. O tempo está, 

inevitavelmente, associado a uma lógica de lucro neoliberal, com objetivos e 

finalidades predefinidas, que se resumem à certificação final da prestação do 

aluno no exame nacional de HCA.  

Na participação oral, os alunos são encaminhados frequentemente para 

procurarem, no manual e no dossier da disciplina, as respostas às perguntas, 

colocadas pela professora, no sentido de não se colocarem num processo de 

adivinhação do saber, tal qual num programa de televisão, a cujo exemplo, a 

professora cooperante recorre constantemente. A participação oral dos alunos 

consiste, portanto, numa revisitação de conteúdos, em que o saber se 

manifesta ao nível do reconhecimento e repetição de termos, factos, conceitos 

e princípios, camuflados sob o desenvolvimento de processos cognitivos como 

a abstração, inferência, interpretação, crítica e transferência. Neste sentido, 

sempre que os alunos são chamados a intervir e participar oralmente na sala 

de aula, estes são retirados de um estado de passividade, do qual revelam 

dificuldades em sair. Frequentemente, os alunos limitam-se a completar frases, 

como forma de mostrar a sua atenção, na aula, ao que é dito pela professora. 

Outras vezes, perante a incapacidade de responderem, de acordo com os 

conteúdos lecionados, a professora cede à pressão do tempo e ao cansaço de 

uma repetição exaustiva da informação e avança pelos conteúdos. “Quantas 

vezes, eu já fiz esta pergunta?” (Professora cooperante, 26/04/2019). 
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2. Os dispositivos pedagógicos em HCA  
 

O desenvolvimento cognitivo dos alunos, de entre uma multiplicidade de 

papéis atribuídos à escola, oculta uma outra função política de dominação dos 

corpos dos alunos, como prelúdio para a aquiescência da autoridade de outras 

instituições, enquanto futuros cidadãos. O sujeito (aluno), que está numa 

posição de submissão, aceita e reconhece com naturalidade, a legitimidade do 

poder que o outro exerce sobre si.  

A disciplina de HCA, na escola, desenvolve-se, segundo uma cultura de 

reprodução do conhecimento, com um sentido autoritário de imposição de um 

saber sobre o aluno, o qual pode não se encontrar preparado ou disposto a 

recebê-lo. A HCA serve-se, para esse efeito, de uma rede de dispositivos de 

associação entre poder e saber, como o currículo e o exame escolares, que 

asseguram a eficiência da instituição escolar, como máquina disciplinar, que 

age ao serviço do poder no processo de fabricação dos alunos. 

O currículo conforma um conjunto de saberes, que não é neutro, 

universal ou imóvel no tempo e no espaço, mas a expressão de uma vontade 

política, que impõe um arbitrário social e cultural (cultura dos grupos 

dominantes) aos alunos, determinando aquilo que é válido e reconhecido como 

saber. Os conteúdos, que integram o programa curricular são, assim, objeto de 

processos de seleção/exclusão, organização, ordenação e classificação, que 

se traduzem em modos de orientação, modelação e limitação das práticas 

pedagógicas, com o objetivo de reduzir a arbitrariedade do ensino, recorrendo 

ao uso do poder e do conhecimento disciplinares nas instituições escolares. O 

currículo constitui, portanto, um dispositivo de regulação neoliberal, que 

concorre para a construção de uma identidade coletiva e de um controlo 

político do conhecimento (Pacheco, 2001). 

Este dispositivo pedagógico fixa representações e verdades que se 

legitimam como formas de poder e exercem esse poder sobre o corpo e a 

mente do indivíduo, (re)produzindo-se nos discursos e nas práticas 

pedagógicas de alunos e professores. O processo de disciplinação integra o 

próprio currículo, num processo indissociável entre poder e saber, uma vez que 
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não existe uma relação de poder sem correlação com um campo do saber ou 

um conhecimento que não implique uma relação de poder.  

O dispositivo de avaliação, centrado na figura do exame, com 

parâmetros designados a nível nacional, é utilizado pela instituição escolar 

como forma de validação do saber, aferindo o cumprimento dos programas 

curriculares disciplinares e perscrutando as práticas pedagógicas, através de 

técnicas de classificação, nomeação e normalização dos sujeitos da educação.  
“O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza. 
É um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. 
Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através qual eles são diferenciados e 
sancionados. É por isso que, em todos os dispositivos de disciplina, o exame é 
altamente ritualizado. Nele vem-se reunir a cerimônia do poder e a forma da 
experiência, a demonstração da força e o estabelecimento da verdade. No coração 
dos processos de disciplina, ele manifesta a sujeição dos que são percebidos como 
objectos e a objectivação dos que se sujeitam. A superposição das relações de poder 
e das de saber assume no exame todo o seu brilho visível” (Foucault, 1999, p. 154). 

 

O exame final de HCA praticado na escola, é, assim, um dispositivo 

pedagógico, que à semelhança do currículo, opera por meio de mecanismos de 

poder e estratégias disciplinares, de vigilância e controlo sobre o corpo do 

indivíduo, como forma de produzir o perfil de aluno desejado, colocando em 

funcionamento a maquinaria escolar (Varela & Alvarez-Uria, 1992).  

Nos diferentes momentos de avaliação, realizados aos alunos do 10º 

ano - nos testes de avaliação escritos - os alunos foram cuidadosamente 

distribuídos pelas carteiras, de modo a que fosse possível a sua clara 

exposição no espaço de sala de aula. Durante os dois tempos, os alunos 

foram, atentamente, controlados e vigiados pela professora cooperante e por 

nós (estagiários), percorrendo, alternadamente, o espaço da sala. Os testes 

são encarados, pela professora e pelos alunos, como uma forma de treino 

sucessivo para o exame final da disciplina. Durante o ano letivo, os alunos 

foram igualmente submetidos a algumas questões de aula, enquanto estratégia 

de verificação mais regular e sistemática dos conhecimentos e forma de obrigar 

os alunos a um processo mais disciplinado de trabalho.  

O professor retira um saber da observação e do registo do exame, que 

lhe permite construir uma determinada narrativa sobre a “realidade” do aluno 

num certo espaço e tempo, baseada num trabalho de certificação, prescrição e 
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medição, que o dispositivo de avaliação desenvolve, para além de validar o 

papel do professor, que é quem detém o poder sobre o saber que transmite. 
“O exame permite ao mestre, ao mesmo tempo em que transmite o seu saber, 
levantar um campo de conhecimentos sobre seus alunos. (…) o exame é na escola 
uma verdadeira e constante troca de saberes: garante a passagem dos 
conhecimentos do mestre ao aluno, mas retira do aluno um saber destinado e 
reservado ao mestre” (Foucault, 1999, p. 155). 
 

Com a obtenção deste saber, o professor pode identificar os alunos que 

estão fora dos padrões de normalidade definidos pelas relações de poder e 

saber que perpassam as práticas escolares, (re)definindo estratégias de 

correção, disciplinação e uniformização do comportamento do aluno.  
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2.1 Currículo da disciplina de HCA. (Des)construção saber-saberes. 
 

O programa de História da Cultura e das Artes sedimenta-se em modos 

de aprendizagem cronologicamente lineares, baseados numa sucessão de 

eventos e factos, organizados por ordem cronológica, de acordo com o 

paradigma do “modelo modernista de conhecimento histórico da arte centrado 

no estudo de objetos, estilos e cronologias lineares” (Trafí-Prats, 2009, p. 163). 

Nesta perspetiva historicista, “(…) a compreensão dos tempos longos da 

História (…) [são perspetivados] a partir de marcos materiais particularmente 

representativos da vida social (…) dos sucessivos tempos históricos em 

presença [a Ágora, o Senado, o Mosteiro, a Catedral, o Palácio, o Palco, o 

Salão, a Gare, o Cinema e o Espaço Virtual] concebidos por forma a que cada 

um deles projecte o anterior e antecipe o que se lhe segue (…), cada um deles 

se afirmando em continuidade e ruptura com o tempo anterior” (Gouveia et al., 

2004, pp. 9–10). Estes espaços-síntese compõem as unidades de 

aprendizagem, que se denominam de módulos. 
“Como foi ainda esse mesmo entendimento que alimentou a noção de ser mais eficaz 
(e atraente, para alunos cuja vocação se dirige às diversas áreas artísticas), ao invés 
da tradicional evocação, narrativa e exaustiva, da História da Cultura, equacionar a 
sua análise a partir de um conjunto limitado de grandes momentos estruturantes — 
susceptíveis, porém, de resumir, na sua sequência, a plenitude dessa área 
epistemológica —, equacionados a partir de um complexo fixo de coordenadas, cuja 
materialidade permitisse a ligação imediata ao campo cultural das artes onde se situa 
a sua vocação” (Gouveia et al., 2004, p. 8). 

 

A disciplina estrutura-se segundo duas linhas orientadoras concretizadas 

pelo Tronco Comum (História da Cultura) e pelo Tronco Específico (História 

das Artes Visuais), procurando “(…) fornecer aos alunos informação e 

conhecimento necessários ao enquadramento histórico e à definição das 

“culturas” a estudar e permitem uma certa continuidade entre eles (…)” (Pinto, 

Meireles, & Cambotas, 2005, p. 2). A HCA apoia-se, assim, com segurança e 

objetividade científica, na História, para construir a sua metodologia, pesquisa e 

interpretação, propondo-se continuar a desenvolver o perfil do aluno 

competente em História, do final do 3º ciclo de escolaridade, trabalhando como 

suas, as grandes questões da História (Nunes, 2017a). “(…) A disciplina de 

História da Cultura e das Artes deverá contribuir para consolidar as 
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competências enunciadas no Currículo Nacional do Ensino Básico” (…)” que 

“utiliza as noções de evolução, de multicausalidade, multiplicidade temporal e 

de relatividade cultural no relacionamento da História de Portugal com a 

História europeia e mundial” e “aplica procedimentos básicos da metodologia 

específica da História, nomeadamente a pesquisa e interpretação de fontes 

diversificadas (…)” (Gouveia et al., 2004, p. 7). 

As grandes questões da História estruturam o conhecimento de HCA, 

segundo um conjunto de indicadores de aprendizagem ou categorias 

operativas, cujas respostas constituem os objetivos gerais da disciplina: Tempo 

(Quando?), Espaço (Onde?), Biografia (Quem?), Local (Em que lugar?), 

Acontecimento (O quê?), aos quais se juntam os Casos Práticos e as Sínteses. 

“Ora tal como é a ler e a escrever que se desenvolvem as competências da 

leitura e da escrita, é observando e reflectindo que se aprende a interpretar a 

obra de arte, é trabalhando com cronologias e com mapas que se localizam no 

tempo e no espaço civilizações e acontecimentos” (Gouveia et al., 2004, p. 41).  

Este modelo historicista estrutura o conhecimento a partir de categorias 

próprias do objeto artístico, interpretando o passado com os indicadores da arte 

do passado, recorrendo a uma terminologia utilizada na História da Arte, de 

modo a “utilizar em cada área artística o vocabulário próprio” e “analisar o 

objecto artístico na sua especificidade técnica e formal” (Gouveia et al., 2004, 

p. 10). 
“Em relação às artes visuais, se, por um lado, a perceção, a sensibilidade e a fruição 
estética são o meio de acedermos à obra, por outro lado, a sua compreensão exige 
não só a interpretação das suas leis internas, da sua composição formal e dos seus 
elementos plásticos, como também da análise do seu significado no contexto histórico 
e cultural da época. 
Esta é, pois, uma disciplina que trata da história dos factos artísticos, abrangendo a 
explicação da origem das formas criadas pelo homem, o estabelecimento de normas 
para apreciar a sua qualidade artística, para analisar os códices dessas linguagens, 
para examinar os conteúdos iconográficos ou para procurar o significado desses 
objectos num contexto histórico e cultural com antecedentes e posterior 
prosseguimento” (Nunes, 2017b, p. 3). 
 

Da História, a disciplina de HCA herda, assim, a importância de trabalhar 

com um conhecimento factual e cronológico, expresso nas competências a 

desenvolver no âmbito da disciplina, traduzidas na importância de “reconhecer 

o objeto artístico como documento/testemunho do seu tempo histórico [e] 



32 
 

reconhecer o estudo do objecto artístico como processo fundamental para o 

conhecimento do passado” (Gouveia et al., 2004, p. 8), através de um processo 

de internalização da história, que corresponde à capacidade de usar os 

conceitos e as narrativas aprendidas para situar um objeto ou um evento num 

contexto histórico.  
“Reconhecemos, portanto, que a tarefa da História da Cultura e das Artes não se 
circunscreve à simples descrição e documentação das obras, cabendo-lhe entender e 
explicar a sua origem num determinado contexto histórico que tem os seus 
antecedentes, e posterior prosseguimento, para o constituir sempre uma forma de 
expressão da cultura que a gerou” (Nunes, 2017a, p. 4).  

 

A narrativa construída pela HCA não permite atravessamentos ou saltos 

no tempo histórico e, dificilmente, nas categorias operatórias, que trabalham o 

enquadramento histórico e a definição das culturas a estudar, através de uma 

certa continuidade e análise em sequência, sob prejuízo de eventuais perdas 

de inteligibilidade na identificação espaciotemporal do objeto artístico, 

determinante para a identificação das influências, caraterísticas e 

interpretações que constroem esta História da Arte. “Em cada objeto artístico, 

seja qual for a sua expressão artística, importa reconhecer essa linguagem – a 

linguagem da arte – resultante da cultura artística da época e de todos os 

fatores (sociais, políticos, económicos e culturais) que concorrem para a sua 

conceção” (Nunes, 2017b, p. 3).  

O programa desenvolve uma metodologia específica, que deve ser 

adotada e desenvolvida na disciplina de História (da Cultura e das Artes), 

baseada na interpretação e análise de documentos escritos e iconográficos 

(textos e imagens), enquanto técnicas trabalhadas nos diferentes instrumentos 

de avaliação (fichas de observação, relatórios de atividades e de visitas de 

estudo, testes escritos e o exame final da disciplina), utilizando os indicadores 

de aprendizagem ou categorias operativas. 
“E neste sentido sugerimos também a elaboração de relatórios (que sistematizarão os 
conteúdos e permitirão a organização do pensamento) e de portfólios temáticos, 
construídos a partir das orientações do professor, que lhes permitirão recolher 
informações várias, trabalhá-las e utilizá-las em proveito próprio” (Gouveia et al., 
2004, p. 43).  

 

O aluno é, assim, sujeito a um treino sistemático e contínuo, no sentido 

de trabalhar a sua competência histórica e desenvolver um trabalho de 
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autorregulação da aprendizagem. A partir da análise de textos e imagens, o 

aluno deverá construir o conhecimento de HCA, segundo uma narrativa formal, 

técnica e estilística, centrada em sínteses, identificação de técnicas e materiais 

utilizados, temas representados, análise dos elementos formais, plásticos e 

expressivos e interpretação dos significados na obra.  

No sentido de o tempo ser trabalhado, de forma eficiente e produtiva, o 

programa identifica, igualmente, um conjunto de práticas pedagógicas, que o 

professor pode ou deve adotar, nas aulas de HCA.  
“Sugerimos que numa primeira fase o professor, em colaboração com os alunos, 
proceda à recapitulação das conclusões da aula anterior. Numa segunda fase, caberá 
fundamentalmente ao professor motivar os alunos para o tema a estudar. Essa 
motivação pode, neste caso particular, partir da análise de um dos Casos Práticos 
propostos ou, também, da Biografia ou até do Acontecimento ou do local (Gouveia et 
al., 2004, p. 43). 

 

De acordo com as sugestões metodológicas gerais, o professor deve 

privilegiar, no tempo de aula, o desenvolvimento de atividades escritas, como: 

“resumir informação essencial contida em fontes escritas [realizando sínteses]; 

justificar a inserção de uma obra artística em determinado contexto (cultural, 

político, económico, social) [e] analisar a forma, o conteúdo, o estilo e as 

técnicas de diferentes objectos artísticos” (Gouveia et al., 2004, p. 42).  
“Se os alunos treinarem constantemente os desempenhos pretendidos na aula, se 
organizarem regularmente a informação essencial, se a sistematizarem em relatórios 
ou em portfólios temáticos e se auto-avaliarem constantemente o seu trabalho (como 
já referido nas sugestões metodológicas), poderão desenvolver mais facilmente as 
competências essenciais, mobilizar conhecimentos, compreender como rectificar o 
que está menos bem” (Gouveia et al., 2004, p. 45).  

 

“A pedagogia traduz o conhecimento académico para o mundo do 

ensino” (Popkewitz, 2011, p. 92). Esta lente atravessa todas as disciplinas 

escolares, aproximando-as, através de mecanismos de inscrição do 

conhecimento, que ordenam e classificam os conteúdos, segundo categorias, 

que expressam as teorias educacionais de desenvolvimento cognitivo do aluno, 

estruturado do mais simples para o mais complexo e do concreto ao abstrato, 

enquanto a natureza disciplinar organiza o saber para a instrução, de modo a 

tornar “o pensamento de uma criança visível e dócil em relação à governação 

(…) isto é, tornar as crianças legíveis e administráveis para produzir o cidadão 

futuro” (Popkewitz, 2011, pp. 92–93).  
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O currículo escolar é, assim, formado por um processo de alquimia, 

identificado na utilização transversal, a todas as disciplinas, de uma linguagem 

racional e pragmática, que recorre a uma terminologia, que organiza o 

programa segundo finalidades, objetivos e competências, que consagram 

princípios, valores e ideologias sociais e educativas, permitindo a abordagem 

de uma componente do currículo, como Cidadania e Desenvolvimento (CD), no 

âmbito da disciplina de HCA (ou de qualquer outra do currículo). “Ao módulo 

inicial, entendido como unidade de Motivação seria, pois, confiado o encargo 

de operar, como a própria designação consagra, a motivação, não apenas para 

o estudo da disciplina, mas para uma duradoura sedução – no âmbito de um 

ensino entendido como formador de cidadania (…)” (Gouveia et al., 2004, p. 

13). 

A Estratégia de Educação para a Cidadania6 inscreve-se, no presente 

ano letivo, de acordo com as recentes diretrizes governamentais, numa 

abordagem convergente com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória7 e as Aprendizagens Essenciais (AE)8, no reforço de uma matriz 

curricular comum, no âmbito das escolas abrangidas pelo Projeto de 

Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC),  como é o exemplo da ESAS. “A 

componente de formação de Cidadania e Desenvolvimento é desenvolvida com 

o contributo de todas as disciplinas constantes nas matrizes curriculares-base” 

(Documento Referência de Cidadania e Desenvolvimento, 2016). Neste 

sentido, na ESAS, a professora cooperante abordou a questão da Cidadania, 

inserida nos conteúdos da disciplina de HCA, ao longo dos diferentes tempos 

históricos estruturados pelo programa, estudando a evolução do conceito 

histórico de cidadania e a origem etimológica da palavra - civitas. A Educação 

para a Cidadania, consubstanciada no currículo, é, assim, avaliada em cada 

disciplina da matriz curricular.  

De igual modo, a componente de Domínios de Autonomia Curricular 

(DAC), do ensino secundário (10º ano), baseada numa gestão autónoma de 

25% da carga horária semanal inscrita nas matrizes curriculares-base, é 
                                                           
6 A “Estratégia de Educação para a Cidadania” é objeto do Despacho n.º 6173/2016, de 10 de maio. 
7 O “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” foi homologado pelo Despacho n.º 
6478/2017, 26 de julho. 
8 As Aprendizagens Essenciais (AE) referentes ao Ensino Secundário são homologadas pelo Despacho n.º 
8476-A/2018 , de 31 de agosto. 
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desenvolvida num regime de experiência pedagógica, baseada em áreas de 

confluência de trabalho interdisciplinar e ou de articulação curricular. Na ESAS, 

a componente curricular foi lecionada entre HCA e Desenho, ao longo do 2º 

período, num tempo de 50 minutos semanal, sendo as competências dos 

alunos avaliadas nestas duas disciplinas. 

A definição do perfil do aluno corresponde a uma decisão 

eminentemente política, enquanto visão do aluno, assente na formação 

ideológica de um determinado cidadão no futuro, autónomo, responsável e 

ativo, servindo-se das lógicas e contradições neoliberais, para incorporar a 

própria crítica no discurso do documento, como forma de validação e afirmação 

de uma medida consensual na sociedade. 
“O documento assume uma natureza necessariamente abrangente, transversal e 
recursiva. A abrangência do Perfil dos Alunos respeita o caráter inclusivo e 
multifacetado da escola, assegurando que, independentemente dos percursos 
escolares realizados, todos os saberes são orientados por princípios, por valores e 
por uma visão explícitos, resultantes de consenso social” (Martins et al., 2017, p. 8). 

 

Toda a linguagem do documento é, em si, contraditória da definição de 

um perfil, que é sinónimo de forma, alinhamento, caráter ou delineamento. Este 

documento afirma-se como a definição de um perfil comum a todos os alunos, 

ao final de 12 anos de escolaridade obrigatória, que “não visa, porém, qualquer 

tentativa uniformizadora”, “não se adota [como] uma fórmula rígida”, “não 

falamos de um mínimo nem de um ideal, mas do que se pode considerar 

desejável”, uma vez que, “tudo nos obriga à recusa de receitas ou da rigidez” 

(Martins et al., 2017, p. 5). No entanto, “o Perfil dos Alunos configura o que se 

pretende que os jovens alcancem no final da escolaridade obrigatória” (Martins 

et al., 2017, p. 9) e, por isso, “é possível e desejável encontrar neste perfil 

orientações significativas”, “para a organização e gestão curriculares e, ainda, 

para a definição de estratégias, metodologias e procedimentos pedagógico-

didáticos a utilizar na prática letiva” (Martins et al., 2017, p. 8).  

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória corresponde a 

um documento curricular de referência para todas as escolas, definidor de 

princípios (base humanista, saber, aprendizagem, inclusão, coerência e 

flexibilidade, adaptabilidade e ousadia, sustentabilidade e estabilidade), valores 

(responsabilidade e integridade, excelência e exigência, curiosidade, reflexão e 
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inovação, cidadania e participação, liberdade), e áreas de competências, 

traduzidas em conhecimentos, capacidades e atitudes, a desenvolver através 

da aprendizagem (linguagens e textos, informação e comunicação, raciocínio e 

resolução de problemas, pensamento crítico e pensamento criativo, 

relacionamento interpessoal, desenvolvimento pessoal e autonomia, bem-estar, 

saúde e ambiente, sensibilidade estética e artística, saber científico, técnico e 

tecnológico, consciência e domínio do corpo).  

Como trabalhar a competência bem-estar, saúde e ambiente em HCA? 

Como formar um cidadão que valorize a “diversidade cultural” e “rejeite todas 

as formas de discriminação e de exclusão social” (Martins et al., 2017, p. 15), 

se o programa de HCA se baseia numa perspetiva recortada e ocidental de 

base europeia da História da Arte?  

 As competências, entendidas como “combinações complexas de 

conhecimentos, capacidades e atitudes” (Martins et al., 2017, p. 19) reforçam o 

processo de alquimia das diferentes disciplinas que constituem a matriz 

curricular. “Nenhuma delas (competências) corresponde a uma área curricular 

específica, sendo que em cada área curricular estão necessariamente 

envolvidas múltiplas competências, teóricas e práticas” (Martins et al., 2017, p. 

19).  

Os programas das diferentes disciplinas foram revisitados, à luz do Perfil 

do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, e definiram-se as Aprendizagens 

Essenciais (AE), no sentido de os alunos desenvolverem os conhecimentos, 

capacidades e atitudes identificadas nas competências.  
As aprendizagens essenciais correspondem ao “conjunto comum de conhecimentos a 
adquirir, identificados como os conteúdos de conhecimento disciplinar estruturado, 
indispensáveis, articulados conceptualmente, relevantes e significativos, bem como 
de capacidades e atitudes a desenvolver obrigatoriamente por todos os alunos em 
cada área disciplinar ou disciplina, tendo, em regra, por referência o ano de 
escolaridade ou de formação” (Decreto-Lei n.o 55/2018, 6 de julho, 2018, p. 2930, 
Artigo 3o, alínea b). 

 

O programa de HCA foi, assim, objeto de uma reorganização curricular, 

de modo, a cumprir as regras de normalização do modelo aplicado ao 

documento transversal das AE. Neste novo documento, o programa não se 

encontra organizado segundo os indiciadores – Tempo, Espaço, Biografia, 

Local, Acontecimento e Sínteses -, mas segundo AE, traduzidas em 
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conhecimentos, capacidades e atitudes, e respetivas ações estratégicas de 

ensino orientadas para o perfil dos alunos9. De acordo com as competências, 

são identificados os descritores do perfil dos alunos - conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado/ criativo/ analítico/ crítico/ indagador/ investigador/ respeitador 

da diferença/ do outro/ sistematizador/ organizador/ questionador/ comunicador/ 

autoavaliador (transversal às áreas)/ participativo/ colaborador/ responsável/ 

autónomo/ cuidador de si e do outro -, ao longo dos diferentes módulos do 

saber, cuja designação é, agora, mais pormenorizada que no programa: Módulo 

0: Criatividade e Ruturas; Módulo 1: A Cultura da Ágora – O homem da 

democracia de Atenas; Módulo 2: A Cultura do Senado – A lei e a ordem no 

Império; Módulo 3: A Cultura do Mosteiro – Os espaços do Cristianismo; Módulo 

4: A Cultura da Catedral – As cidades e Deus e Módulo 5: A Cultura do Palácio 

– Homens novos, espaços novos, uma memória clássica.  

O documento das Aprendizagens Essenciais constitui, assim, um mapa 

complexo de leitura e interpretação do programa de HCA, recorrendo à 

utilização de uma linguagem progressivamente mais codificada e especializada 

das ciências da educação, que dificulta a sua apropriação pelos professores. 

Na ESAS, a professora cooperante considerou, nos critérios de avaliação 

da disciplina, ao nível dos conhecimentos, as aprendizagens associadas às 

seguintes áreas de desenvolvimento e aquisição das competências-chave: 

linguagem e textos; informação e comunicação; raciocínio e resolução de 

problemas; pensamento crítico e pensamento criativo e sensibilidade estética e 

artística. Relativamente às atitudes, foram consideradas as competências: 

desenvolvimento pessoal e autonomia (na qual estão incluídos os fatores da 

participação e do cumprimento das tarefas) e relacionamento interpessoal, 

deixando de parte do programa de HCA, as competências relativas ao bem-

estar, saúde e ambiente, saber científico, técnico e tecnológico e consciência e 

domínio do corpo. 

O Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória é também 

definidor de critérios de avaliação transversais a todas as disciplinas, 

certificando os conhecimentos e as capacidades com 90% e as atitudes com 

                                                           
9 As categorias operatórias do saber em HCA continuam, no entanto, a organizar os conteúdos do 
programa, pelo que o professor deverá cruzar os diferentes documentos curriculares existentes. 
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10% da avaliação geral do aluno, no âmbito das múltiplas competências teórico-

práticas, a trabalhar, no ensino secundário.  
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2.2 Exame Nacional de HCA. Análise reflexiva. 
 

Na Escola Secundária Aurélia de Sousa, a disciplina de História da 

Cultura e das Artes integra a oferta curricular existente dos Cursos Científico-

Humanísticos de Artes Visuais, na componente de formação específica, 

segundo uma composição bienal (10º e 11º anos), que culmina no exame 

nacional do 11º ano, com duas fases possíveis para a sua realização. 

A estrutura do exame respeita as normativas do programa da disciplina, 

a partir do qual, o aluno constrói uma relação positiva com o saber, através de 

um treino intensivo de preparação para a prova final, realizado ao longo de dois 

anos. Neste sentido, o aluno é introduzido, no 10º ano, à realidade do exame 

nacional, em torno do qual gravita a aprendizagem, organizada em casos 

práticos, sínteses e exercícios, sendo expectável, pelo sistema, uma prestação 

do aluno no exame final, assente numa (re)produção eficaz e eficiente dos 

conteúdos da disciplina. Neste sentido, produzem-se recursos variados anexos 

ao manual como o “Caderno de atividades para preparar o Exame Nacional” 

(Nunes, 2017b), com fichas de trabalho e um capítulo inicial sobre orientações 

de estudo de HCA, com o objetivo de auxiliar o aluno sobre como responder a 

uma prova escrita de HCA. Algumas das orientações apresentadas são 

extraídas diretamente do enunciado dos exames nacionais e desenvolvidas 

num conjunto de procedimentos que o aluno deverá adotar na realização do 

exame, como forma universal e transversal de obter o êxito pretendido, como: 

proceder a uma leitura prévia e integral da prova, identificar os grupos e tipos 

de questões; planear a gestão de tempo; organizar previamente a resposta; 

utilizar a terminologia correta da disciplina e compreender as tarefas solicitadas 

em cada questão.  

No sentido de se procurar suprir as dificuldades ou ambiguidades, que 

possam residir na compreensão do que se pede nos enunciados das questões, 

são listados os verbos mais usados em provas de HCA, apresentando-se o seu 

significado e exemplificando-se o seu uso inserido em questões sobre os 

conteúdos temáticos da disciplina. Os verbos operatórios ou de comando são 

organizados segundo verbos que solicitam tarefas simples (assinalar, associar, 

dispor, eleger, enunciar/expor, identificar, indicar e selecionar) e verbos que 
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solicitam tarefas complexas (analisar, caracterizar, definir, distinguir, evidenciar, 

explicar, explicitar/explanar, interpretar, referir e relacionar). O aluno deverá, 

assim, reconhecer “adequadamente o significado da "palavra-chave", isto é, do 

verbo que orienta a resposta, de modo a direcionar a sua resposta 

corretamente” (Nunes, 2017b, p. 8), uma vez que “respostas implausíveis ou de 

conteúdo irrelevante face ao solicitado no item, terão classificação de zero 

pontos” (Critérios de Classificação do Exame Nacional de 2007, 1ª fase, p. 11). 

O uso dos verbos operatórios ou de comando pretende conduzir o aluno a 

operações cognitivas imediatas de associações mentais, necessárias à 

elaboração de uma resposta adequada, permitindo estabelecer as relações 

corretas com os documentos, imagens, objetos, situações e pessoas.  

A análise comparativa dos exames finais nacionais de História da 

Cultura e das Artes (2007-2018) permite a identificação de uma estrutura base 

fixa, ao longo dos anos, organizada segundo três grupos, constituídos por um 

número variável de perguntas, cujas respostas previstas obedecem a 

determinadas tipologias, identificadas nos critérios de classificação dos 

exames. Inicialmente (2007) são identificadas duas tipologias de resposta: os 

itens de resposta fechada (curta), que recorrem a verbos que solicitam tarefas 

simples, às quais são atribuídas uma pontuação menor e os itens de resposta 

aberta, de composição curta ou extensa, esta última com recurso a verbos que 

solicitam tarefas complexas, com pontuação mais elevada. 

As perguntas, que constituem os exames, são, maioritariamente, 

construídas a partir de imagens e textos, nos quais, o aluno procura e identifica 

as ideias e factos que conhece previamente sobre o objeto ou movimento 

artístico tratado, a fim de proceder ao desenvolvimento dos itens de resposta 

aberta ou fechada. O texto e a imagem são, por isso, utilizados como recursos 

de validação do saber que o aluno transporta para a resposta, realizando um 

esforço de relação, associação e interdependência com a citação ou a obra 

colocada no enunciado da questão. 

A sequência das perguntas (à exceção do exame de 2007) respeita a 

organização cronológica dos conteúdos programáticos de História da Cultura e 

das Artes, sendo o último grupo da prova, constituído por pergunta(s) sobre 

manifestações artísticas do século XX ou XXI. Cada questão é referente a um 
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bloco de saber, ou seja, a uma determinada compartimentação dos conteúdos 

que compõe o programa da disciplina. Dificilmente, os tempos históricos se 

cruzam nas questões, desenvolvendo outras relações que não estejam já 

contempladas nas estruturas pré-estabelecidas no programa. 

As questões relativas a itens de resposta fechada pressupõem a 

existência de uma única solução, reportando-se, assim, a aspetos específicos 

sobre a identificação de um determinado tempo, espaço, local, protagonista e 

acontecimento, identificados como as grandes questões da História (Nunes, 

2017b, pp. 4–5), reforçando uma segmentação do saber praticada em História 

da Cultura e das Artes, que permite a sua tradução em conhecimento claro, 

direto e objetivo. Muitas destas questões incidem, igualmente, sobre formas de 

categorização ou classificação da arte de diferentes tempos históricos, 

internalizadas na linguagem do saber histórico: 
“1. Virtus, clementia, justitia e pietas (virtude, clemência, justiça e piedade) são 
qualidades especificadas pelo Senado no escudo de ouro que foi atribuído, em 27 
a.C., à personalidade representada na figura 5. Essa personalidade reuniu em si, ao 
longo do seu trajecto político, os três principais poderes e levou a cabo a expansão 
do Império, a consolidação das fronteiras e a pacificação das províncias pela 
imposição da Pax Romana. 
Indique: 
a) o nome da personalidade referida; 
b) o título que lhe foi atribuído; 
c) o nome do terceiro poder que, para além dos poderes civil e militar, concentrou em 
si.” (Grupo II, Exame Nacional 2007, 1ª Fase, p.4) 
 
“1.2. Refira o acontecimento trágico, ocorrido em 79 d.C., que contribuiu para a 
conservação dos frescos de Pompeia.” (Grupo I, Exame Nacional 2009, 1ª Fase, p.5) 

 
“1. Identifique a designação do tipo de objecto artístico a que corresponde a Roda de 
Bicicleta de Marcel Duchamp.” (Grupo III, Exame Nacional 2008, 1ª Fase, p.6) 
 

Por outro lado, nas questões referentes à construção de itens de 

resposta aberta, com pontuação mais elevada, são identificados os aspetos a 

abordar, desenvolver ou caraterizar no desenvolvimento da resposta. No 

enunciado da pergunta é, assim, traçado de forma clara o fio condutor ou o 

guião da resposta, orientando e direcionando a escrita do aluno sobre uma 

determinada obra ou movimento, de modo a circunscrever as hipóteses de 

resposta, reduzir a arbitrariedade do aluno e a complexidade dos critérios de 

classificação de uma resposta com maior exposição escrita: 
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3. “Guernica (figura 4), obra de Pablo Picasso, testemunha a destruição provocada 
pela Guerra Civil de Espanha (1936-1939), convertendo-se, simultaneamente, numa 
obra comprometida ideologicamente, numa alegoria histórica e numa síntese formal 
dos principais movimentos artísticos da primeira metade do século XX. 
Analise esta obra, relacionando-a com os seguintes tópicos: 
• posicionamento de Pablo Picasso no contexto político e militar da Guerra Civil de 
Espanha; 
• significado da obra enquanto símbolo de um acontecimento concreto; 
• influências do Cubismo e do Surrealismo nela patentes.” (Grupo I, Exame Nacional 
2007, 1ª Fase, p.3) 
 

 Nas questões relativas a itens de resposta aberta, com menor 

pontuação, o foco é, frequentemente, a caraterização formal, técnica e temática 

de um determinado objeto artístico, colocando em evidência o sentido operativo 

dos processos de análise de uma imagem (Nunes, 2017b, p. 7), desenvolvidos 

pelo aluno em História da Cultura e das Artes: 
“2. Leia o texto C e observe a figura 4 [Auguste Rodin, O Beijo, 1886]. 
TEXTO C 
«Os dois corpos entrelaçados, em pleno movimento, captam a luz e a sombra; os 
planos fluidos e contínuos não negam o real, mas, pelo contrário, tornam a pedra 
mais viva […]. A macieza da pele contrasta com a aspereza do bloco de pedra […]. 
Rodin extrai frequentemente as figuras de um bloco, como fazia também Miguel 
Ângelo.» 
 

Everard Upjohn et al., História Mundial da Arte, vol. IV, Lisboa, Bertrand Editora, 1997 
 
Caracterize quatro dos aspectos técnico-formais da escultura de Rodin, recorrendo à 
leitura do texto C e à observação da figura 4.” (Grupo II, Exame Nacional 2009, 2ª 
Fase, p.9) 
 
“4. Analise a Coluna de Trajano nos seus aspectos formal e temático.” (Grupo I, 
Exame Nacional 2008, 2ª Fase, p.3) 
 
“3. Observe as figuras 3A [Igreja de S. Salvador de Bravães, portal principal, 1088-
1125] e 3B [Pormenor do portal principal]. 
Caracterize quatro dos aspectos formais e temáticos da decoração escultórica do 
portal românico representado nas figuras 3A e 3B.” (Grupo I, Exame Nacional 2009, 
p.7) 
 

A correção do exame nacional segue os critérios gerais de classificação 

definidos por tipologia de resposta e os critérios específicos de classificação 

elaborados para cada resposta da prova. Contrariamente à continuidade formal 

do exame, os critérios de correção são sucessivamente alterados ao longo do 

tempo, de forma mais ou menos significativa, num esforço visível por 
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pormenorizar todas as hipóteses de resposta, da forma o mais sistemática e 

condensada possível.  

Nos itens de resposta aberta, a classificação é atribuída por níveis de 

descritores de desempenho, relativamente às competências específicas e às 

competências de comunicação escrita em língua portuguesa. O cruzamento 

dos níveis de desempenho nos dois domínios determina a pontuação de cada 

resposta aberta (exames de 2007-2016). Em função da pontuação atribuída, 

desenvolve-se, também, a partir do exame de 2008, uma diferenciação nos 

critérios específicos de classificação da resposta, quer no número de níveis dos 

descritores do domínio específico da disciplina atribuídos, quer na descrição 

dos requisitos que compõem cada nível, impondo maior rigor e assertividade 

nos itens de respostas aberta, com a classificação mais elevada do exame: 
 [Pergunta 2.2. Grupo II. Pontuação: 20 Pontos]  

Descritores do nível de desempenho no domínio 
da comunicação escrita em língua portuguesa 

Descritores do nível de desempenho  
no domínio específico da disciplina  

Níveis* 

1 2 3 

Níveis 4 
Resposta que evidencia conhecimento sólido do tema, com 
aplicação de conhecimentos em discurso próprio. 
Referência a quatro dos aspectos acima mencionados. 

 
18 
 

19 20 

* Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.  
Pormenor grelha de classificação. 
(Critérios de Classificação, Exame Nacional 2011, 1ª Fase, p.6). 
 
[Pergunta 3. Grupo II. Pontuação: 35 Pontos]  

Descritores do nível de desempenho no domínio 
da comunicação escrita em língua portuguesa 

Descritores do nível de desempenho  
no domínio específico da disciplina  

Níveis* 

1 2 3 

Níveis 5 

Resposta que evidencia um domínio sólido do tema, com 
interpretação do contexto e aplicação de conhecimentos em 
discurso próprio. 
Abordagem de oito dos aspectos acima mencionados, 
enquadrando-se quatro em cada um dos tópicos 
apresentados. 
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33 35 

* Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação. 
Pormenor grelha de classificação. 
(Critérios de Classificação, Exame Nacional 2011, 1ª Fase, p.7). 
 

A classificação é fixa por níveis, não permitindo, deste modo, a 

atribuição de outros valores, que não sejam aqueles que estão determinados. 

Em cada resposta aberta, a grelha de classificação é antecedida por um 

quadro de correção que apresenta exemplos das ideias ou factos que 
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conformam a resposta pretendida. Todas as hipóteses de resposta (válidas) 

tendem a ser consideradas e “sempre que alguns elementos revelarem uma 

contradição entre si, não deverão ser contabilizados na classificação da 

resposta” (Critérios de Classificação, Exame Nacional 2007, 1ª Fase, p.11). 

Deste modo, o imprevisto, o acaso ou a surpresa são eliminados, ao máximo, 

das grelhas de classificação das respostas. No entanto, na impossibilidade de 

se prever e controlar toda e qualquer dúvida ou ambivalência na avaliação da 

resposta do aluno, adota-se como solução a contemplação da própria 

ambiguidade na grelha de classificação. Em alguns exames (2007, 2012 e 

2013) são, por isso, definidos níveis de desempenho designados como 

intercalares, sem descritores específicos, “que visam cobrir respostas que não 

se inscrevem claramente nas descrições apresentadas” (Critérios de 

Classificação, Exame Nacional 2007, 1ª Fase, p.11), permitindo, assim, 

igualmente, a atribuição de uma determinada pontuação. 

Nos critérios de correção do exame de 2012 (1ª e 2ª fases), as ideias ou 

factos que devem constituir o corpo da resposta aberta são integrados no 

descritor de nível máximo de desempenho no domínio da disciplina, reforçando 

a ideia da existência de uma resposta ideal, como objetivo proposto ao 

examinando. Esta validação acentua o efeito de verdade do discurso que o 

professor transmite na sala de aula, sendo possível, em cada resposta, detetar 

com exatidão o que falhou no discurso do aluno. O exame é, assim, entendido 

como um dispositivo, capaz de aferir a interiorização de um determinado 

discurso, que é certamente, conformador de uma forma específica de ver e 

pensar a arte e a cultura. Este dispositivo integra contradições (in)visíveis no 

seu discurso, ao definir metas e requisitos que conduzem à construção de um 

texto transversal aos alunos e exigindo, em simultâneo, o recurso a um 

discurso próprio e crítico, alegando que “as respostas que apresentem pontos 

de vista diferentes dos mencionados naqueles critérios mas que sejam 

considerados cientificamente válidos e devidamente fundamentados, devem 

também ser classificados” (Critérios de Classificação, Exame Nacional, 2008, 

1ª Fase, p.2).  

Em 2008, são introduzidos, na composição dos exames, itens de 

resposta fechada de escolha múltipla e de associação/correspondência, entre 
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autores e movimentos artísticos, entre autores e obras, entre obras e estilos, 

correntes ou períodos, entre personalidades e acontecimentos científicos ou 

culturais: 
 “1.2. Selecione a opção que indica corretamente o espaço urbano de Atenas onde se 
encontrava o Pártenon. 
(A) Ágora. 
(B) Pireu. 
(C) Acrópole. 
(D) Fórum.” (Grupo I, Exame Nacional 2013, 1ª Fase, p.5) 

 
“1.2. Associe cada obra referida na coluna A a um estilo ou período escultórico 
referido na coluna B, atendendo às imagens do conjunto documental. 
Escreva, na folha de respostas, as letras e os números correspondentes. Utilize cada 
letra e cada número apenas uma vez.” 

COLUNA A COLUNA B 

(a) Psiché Reanimada pelo Beijo do 
Amor, Canova 
(b) Chronos, Günther 
(c) David, Donatello 
(d) Êxtase de Santa Teresa, Bernini 
(e) O Rapto das Sabinas, Giambologna 

(1) Renascimento 
(2) Maneirismo 
(3) Naturalismo 
(4) Rococó 
(5) Romantismo 
(6) Neoclassicismo 
(7) Barroco 

(Grupo II, Exame Nacional 2011, 1ª Fase, p.8) 
 

Nas respostas de escolha múltipla, só existem duas opções: correto ou 

incorreto. Nos itens de associação/correspondência, são atribuídas 

pontuações, não pelo número de itens certos, mas segundo uma resposta total 

ou parcialmente correta, de acordo com os critérios específicos (Exame 

Nacional 2014). Os itens de resposta fechada permitem uma estandardização 

crescente das respostas, facilitando o processo de correção e classificação dos 

exames. Esta ideia é acentuada com a verificação do aumento de respostas de 

escolha múltipla, desde 2010, e dos itens de resposta de 

associação/correspondência, em 2015.  

A partir da prova nacional relativa ao ano de 2011, são atribuídas novas 

designações às tipologias de respostas existentes nos critérios gerais de 

classificação, sem repercussões na forma ou estrutura das perguntas que 

constituem os exames. Os itens de resposta aberta são, doravante, designados 

de itens de construção, que englobam a resposta curta, a resposta restrita e a 

resposta extensa, enquanto os itens de resposta fechada se transformam em 

itens de seleção. Estes últimos compreendem as respostas de escolha múltipla 

e as de associação/correspondência entre ideias ou factos de duas colunas e 
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entre um conjunto de palavras e os espaços de um texto, que deverá ser 

preenchido de forma inteligível, como solicitado, pela primeira vez, no exame 

de 2018: 
1. Observe a Figura 1 [Miguel Ângelo, Pietá, 1499, mármore, 174 × 195 cm]. 
Complete o texto seguinte, escolhendo a opção adequada para cada espaço. 
Transcreva para a folha de respostas apenas as letras e os números que 
correspondem à opção selecionada. 
A Pietá de Miguel Ângelo é um grupo escultórico em _____a_)____ que representa 
Cristo no colo de sua mãe, após a crucificação. A composição da obra assenta numa 
forma _____b_)____ e revela um tratamento _____c_)____ das figuras, evidenciando 
harmonia e _____d_)____. 

 

a) b) c) d) 
1. alto-relevo 
2. baixo-relevo 
3. vulto redondo 

1. hexagonal 
2. pentagonal 
3. piramidal 

1. arcaico 
2. idealista 
3. realista 

1. agitação 
2. desespero 
3. serenidade 

(Grupo II, Exame Nacional 2018, 1ª Fase, p.5) 
 

Com a introdução das tipologias de escolha múltipla e de associação/ 

correspondência, os exames tendem a ser mais extensos, constituídos por 

mais questões em cada grupo e com uma pontuação distribuída de forma mais 

uniforme pelas questões, variando entre os 10 e os 20 pontos (Exame Nacional 

2018), atenuando-se progressivamente a diferença de cotação entre itens de 

seleção e itens de construção. Neste sentido, desde o ano de 2017, que se 

verifica, no exame de História da Cultura e das Artes, uma superioridade 

numérica de itens de seleção (oito) em relação aos itens de construção, num 

conjunto de quinze perguntas. No último exame contemplado no 

desenvolvimento desta análise (2018), foram contabilizadas dezasseis 

questões, organizadas em doze páginas - seis itens de resposta de escolha 

múltipla, três itens de resposta de associação/correspondência, sendo dois 

deles de preenchimento de espaços de texto – num contraste evidente face ao 

primeiro exame da disciplina, em 2007, constituído por seis páginas e sete 

questões de desenvolvimento.  

A complexidade dos critérios específicos de classificação aumenta, a 

partir de 2014, quando são considerados dois conjuntos de opções possíveis 

para itens de resposta de construção, em cada nível de desempenho no 

domínio específico da disciplina, à exceção do último nível, que representa a 
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única resposta correta, verificando-se, a tendência para uma sistematização 

maior dos critérios de classificação: 
Descritores do nível de desempenho no domínio 

da comunicação escrita em língua portuguesa 
Descritores do nível de desempenho  
no domínio específico da disciplina  

Níveis* 

1 2 3 

Níveis 3 

A resposta apresenta: 
• cinco ou seis dos tópicos de resposta ou outros 
considerados relevantes para, pelo menos, um dos tópicos 
de orientação; 
• organização dos conteúdos com inconsistências; 
• utilização rigorosa da terminologia específica da disciplina; 
• interpretação adequada dos documentos. 

OU 
• quatro dos tópicos de resposta ou outros considerados 
relevantes para, pelo menos, um dos tópicos de orientação; 
• organização coerente dos conteúdos; 
• utilização rigorosa da terminologia específica da disciplina; 
•interpretação adequada dos documentos. 

 
18 
 

20 21 

Pormenor grelha de classificação. 
(Pergunta 2, Grupo II, Critérios de Classificação, Exame Nacional 2014, 1ª Fase, p.8) 
 

De igual modo, de 2014 em diante, as instruções de correção nos 

exames são progressivamente mais pormenorizadas, alertando inclusive para o 

uso de determinadas palavras no enunciado das questões: 
“Quando o enunciado de um item de resposta restrita ou de um item de resposta 
extensa apresentar a expressão «recorrendo a», a classificação das respostas deve 
ter em conta a pertinência dos conhecimentos mobilizados e não apenas os 
conteúdos diretamente relacionados com a interpretação dos documentos que 
constituem o suporte desse item” (Critérios de classificação, Exame Nacional 2014, 1ª 
Fase, p.3). 
 

O desempenho no domínio da comunicação escrita em língua 

portuguesa das respostas é avaliado em três níveis de descritores nos Critérios 

de Classificação dos Exames Nacionais de 2007 a 2017. Estas descrições 

foram alteradas em 2013, introduzindo-se dois conjuntos de opções possíveis 

no nível 2, à semelhança do que aconteceu nos níveis de descritores no 

domínio específico da disciplina.  
Níveis Descritores 

3 
Texto bem estruturado e linguisticamente correto*, ou com falhas 
esporádicas que não afetem a inteligibilidade do discurso. 

2 

Texto bem estruturado, mas com incorreções linguísticas que conduzam a 
alguma perda de inteligibilidade do discurso. 
OU 
Texto linguisticamente correto, mas com deficiências de estruturação que 
conduzam a alguma perda de inteligibilidade do discurso. 
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1 Texto com deficiências de estruturação e com incorreções linguísticas, 
embora globalmente inteligível 

* Por «texto linguisticamente correto» entende-se um texto correto nos planos da 
sintaxe, da pontuação e da ortografia. (Critérios de Classificação, Exame Nacional 
2013, 1ª Fase, p.3). 

 

Os descritores de desempenho no domínio da comunicação escrita em 

língua portuguesa foram, no entanto, simplificados no ano seguinte (2014) e 

nos Critérios de Classificação do Exame Nacional de 2017, verifica-se, pela 

primeira vez, a existência de itens de resposta de construção restrita (3 itens) 

com avaliação realizada exclusivamente ao nível do desempenho no domínio 

específico da disciplina, uma vez que o domínio da comunicação escrita em 

língua portuguesa é considerado para itens de resposta com cotação superior a 

15 pontos.  
[Pergunta 1.3. Grupo I. Pontuação: 15 Pontos]  
Níveis Descritores de desempenho Pontuação 

3 

A resposta apresenta três dos tópicos de resposta com: 
• organização coerente dos conteúdos; 
• utilização rigorosa da terminologia específica da disciplina; 
• interpretação adequada dos documentos. 

15 

Pormenor grelha de classificação. 
(Critérios de Classificação, Exame Nacional 2017, 1ª Fase, p.4). 

 

Nos itens de resposta extensa do Exame Nacional de 2017, com maior 

pontuação conferida, os Critérios de Classificação apresentam-se organizados 

segundo os parâmetros: (A) Conteúdos temáticos; (B) Organização de 

conteúdos e terminologia específica da disciplina; (C) Interpretação de 

documentos e (D) Comunicação, que traduz as competências em língua 

portuguesa. Estes parâmetros identificados são, por sua vez, constituídos por 

níveis de desempenho e a cada um destes níveis corresponde uma 

determinada pontuação. Deste modo, a classificação a atribuir à resposta 

resulta do somatório da pontuação atribuída em cada parâmetro e não do 

cruzamento dos níveis de descritores relativos ao domínio das competências 

específicas da disciplina com os níveis de descritores referentes ao domínio da 

comunicação escrita em língua portuguesa, conforme aconteceu até então.  
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Parâmetros Níveis Descritores de desempenho Pontuação 

B
 –
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Evidencia um discurso coerente e organizado. 
Utiliza com rigor os termos e os conceitos 
relacionados com os conteúdos temáticos. 

7 

2 

Evidencia um discurso coerente, embora 
apresente inconsistências na organização. 
Utiliza com rigor os termos e os conceitos 
relacionados com os conteúdos temáticos. 

OU 
Evidencia um discurso coerente e organizado. 
Apresenta inconsistências na utilização dos 
termos e dos conceitos relacionados com os 
conteúdos temáticos. 

5 

1 
Evidencia um discurso com algumas 
inconsistências na organização e na utilização 
dos termos e dos conceitos relacionados com 
os conteúdos temáticos. 

3 

Pormenor grelha de classificação. 
(Critérios de Classificação, Exame Nacional 2017, 1ª Fase, p.2). 
 

No Exame Nacional de 2018, os critérios de classificação dos itens de 

resposta não contemplam qualquer referência às competências de 

comunicação escrita em língua portuguesa, concentrando-se no domínio 

específico da disciplina, traduzido em dois parâmetros: (A) Conteúdos 

temáticos e (B) Interpretação de documentos. Os Conteúdos temáticos 

subdividem-se, neste exame, em dois outros parâmetros: um relativo à 

identificação dos conteúdos (A1) e o outro ao aprofundamento dos mesmos 

(A2). Previamente à grelha de classificação são identificados, num quadro, os 

tópicos de resposta (A1), de acordo com os temas abordados na questão e as 

respetivas sínteses de análise de cada um dos tópicos (A2). 

No período de tempo identificado (2007-2018), as grelhas de 

classificação de uma resposta de construção transformaram-se 

progressivamente num extenso e complexo mapa de leitura e consulta para a 

realização da correção, culminando, na sua forma mais expressiva, nos 

critérios específicos de classificação do exame de 2018 (1ª e 2ª fases). 
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3. Construção de uma proposta didática em HCA  
 

A presença assídua e a observação atenta das aulas lecionadas pela 

professora cooperante em HCA, juntamente com um trabalho de análise e 

desconstrução dos dispositivos pedagógicos e disciplinares que estruturam o 

saber em HCA, conduziram à identificação de uma narrativa estilístico-formal e 

cronológica, que recorre a uma terminologia específica, desenvolvida no 

manual, trabalhada na sala de aula e avaliada no exame nacional.  
A construção de uma proposta de trabalho em contexto escolar 

pressupõe educar/didatizar a relação com uma determinada realidade (ver 

subcapítulo 2.1), que é assim, invariavelmente, perpassada por valores e 

ideologias transportados nos conteúdos programáticos de uma disciplina, 

integrada no currículo nacional do aluno de um determinado ciclo de ensino, 

ano de escolaridade e oferta formativa, onde decorrerá o desenvolvimento da 

proposta definida.  

Num contexto de estágio, circunscrito às disciplinas lecionadas pela 

professora cooperante, na Escola Secundária Aurélia de Sousa, propus 

planificar e concretizar um conjunto de aulas em História da Cultura e das 

Artes, com a intenção de procurar dar continuidade a uma abordagem reflexiva, 

iniciada nas unidades curriculares de DAV e AIPD2, do 1º ano do Mestrado em 

Ensino de Artes Visuais, sobre outras formas de construção do conhecimento 

em HCA, por efeitos de montagens e sintomas, trabalhados pela memória e 

traduzidos em narrativas singulares e em constante configuração. 

Nas categorias operatórias que estruturam o programa, entendi poder 

conseguir maior ação na abordagem das “Sínteses”, que o manual desenvolve 

em cada módulo, no sentido de procurar trabalhar espaços de resistência, que 

nos permitam pensar sobre o que não se fala em HCA. Deste modo, selecionei 

a “Síntese 1: Os guardiães do saber” e a “Síntese 2: O poder da escrita. 

Scriptorium, livraria e chancelarias”, relativas ao módulo “A Cultura do Mosteiro, 

assim designado para contar a narrativa hegemónica de uma classe social, que 

se expressou através de uma determinada religião, num dado espaço e num 

período que se convencionou chamar de Idade Média. A disciplina serve-se de 

uma lente convergente para observar e conhecer a História da Arte, 
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desenvolvendo uma visão hegemónica e eurocêntrica sobre o Cristianismo, 

mencionando, mas não desenvolvendo a sua origem no Médio Oriente.  

A construção da proposta, apresentada à professora cooperante, 

procurou traduzir uma reflexão sobre os posicionamentos da disciplina no 

contexto das relações de poder que, através de dispositivos vários, produz 

sujeitos e acentua o efeito de verdade dos discursos que proliferam na escola, 

não permitindo a construção de um espaço de interpretação pelo aluno. 

Neste sentido, propus-me, dentro de um determinado espaço de ação, 

explorar a possibilidade de (re)pensar outras narrativas, que habitem estes 

espaços pouco demorados ou tendencialmente excluídos do texto oficial escrito 

em História da Cultura e das Artes, reforçando o sentido de abertura de uma 

História sempre incompleta. 

A História é uma representação do passado, criada pelas classes 

dominantes ao longo dos tempos. Neste sentido, o feudalismo medieval é 

abordado, pela disciplina de HCA, a partir do ponto de vista dos senhores 

feudais, camuflando as relações de poder e os pontos de conflito na 

interdependência entre os sujeitos (os senhores feudais, os camponeses e a 

Igreja), abordada por Cherubini (1990). 

Os camponeses, iletrados, dedicados à criação de gado e cultivo dos 

campos no exterior da muralha, não participam na construção da escrita da 

História do período da Idade Média10, que se concentra no modus operandi e 

nas formas habitacionais da classe eclesiástica e da nobreza senhorial 

(mosteiro e castelo).  

Todas as representações pictóricas, selecionadas para integrar o 

módulo da Cultura do Mosteiro no manual, servem para confirmar a teoria da 

presença hegemónica da classe eclesiástica na produção e representação da 

arte, pela detenção do monopólio do saber (ler e escrever), que lhe conferia 

prestígio e autoridade nas relações políticas e sociais.  

A proposta de trabalho pretende, assim, promover deslocamentos e 

diálogos com diferentes posições na História, a partir dos momentos de síntese 

do programa (Sínteses 1 e 2), no sentido de permitir (re)pensar as lógicas de 

                                                           
10 Os camponeses não são referidos no texto veiculado pelo manual, apesar da acentuada ruralização da 
sociedade, com as migrações das pessoas das cidades para o campo, desenvolvendo-se uma economia 
agrária de subsistência. 
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poder que regem as relações entre os sujeitos, num regime feudalista e a sua 

tradução no espaço da cidade medieval. 

Deste modo, propus a construção de narrativas escritas, pelos alunos, a 

partir das iluminuras, que conformam a secção do calendário do Livro de Horas 

“Les Très Riches Heures du Duc de Berry” (1410-1485)11, que constituiu uma 

encomenda privada, feita pelo duque aos irmãos Limbourg e a Colombe. 

Nestas pinturas, os camponeses são representados, de forma idealizada, nos 

seus trabalhos agrários, relativos aos diferentes meses do ano, nos domínios 

do senhor, nas imediações dos castelos e das muralhas.  

Num processo de disciplinação do saber, a planificação das aulas foi 

trabalhada num espaço de negociação necessário com a professora 

cooperante, entre os modos operandi instituídos na disciplina e na escola e 

outras formas possíveis de (re)pensar a História da Arte. A relação cooperante 

determinou os limes da minha prática docente na sala de aula, ao nível do 

número de aulas12, da articulação dos conteúdos e modos de fazer, conduzindo 

a (re)direcionamentos e cedências necessárias à validação final da proposta 

didática. Desta conversação, resultou a necessidade de acrescentar um maior 

número de conteúdos à planificação, com a categoria analítica “Local - O 

mosteiro: a autossuficiência monástica”, de modo a respeitar o número de 

tempos determinado pelo programa; assim como integrar, na planificação das 

aulas, a leitura e análise de alguns textos e imagens do manual e pensar 

formas de avaliação dos alunos no espaço de sala de aula. O pensar-fazer 

pedagógico foi, por isso, atravessado por forças de poder e representação 

simbólicas e efetivas, exercidas pela professora cooperante e pela escola, que 

condicionaram a minha prática, enquanto professora estagiária em sala de 

aula. 

A planificação das aulas foi estruturada segundo um documento modelo 

da Escola Secundária Aurélia de Sousa, fornecido pela professora cooperante, 

adaptado, depois, à terminologia específica da disciplina e construído a partir 
                                                           
11 No manual da disciplina, é apresentada uma página dupla de um manuscrito – Les Très Belles Heures 
de Notre-Dame du Duc de Berry, 1380-1412”, representando cenas religiosas ou da vida dos nobres. 
Numa pesquisa posterior, encontrei um outro Livro de Horas para o mesmo nobre “Les Très Riches 
Heures du Duc de Berry”, com imagens de cenas do quotidiano dos camponeses, inexistentes no 
manual, permitindo trabalhar e pensar outras relações e posicionamentos possíveis. 
12 A planificação foi inicialmente trabalhada para dois tempos letivos, mas estendeu-se, com a 
permissão da professora cooperante, a quatro tempos totais. 
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do cruzamento de informações dos diversos documentos regulamentares 

disponíveis: “Programa de História da Cultura e das Artes”, “Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória” e “Aprendizagens Essenciais: Articulação 

com o Perfil dos Alunos”. A estrutura do modelo permite a identificação e o 

cruzamento, de forma clara e eficiente, das aprendizagens essenciais da 

disciplina, que comportam os conhecimentos, as capacidades e as atitudes; 

das competências de acordo com os conteúdos a abordar e dos recursos e 

materiais a utilizar em cada aula. Este documento determina, também, de 

forma operativa, a identificação dos diferentes momentos do desenvolvimento 

da aula, com o objetivo de auxiliar o professor na gestão eficiente do tempo e 

do trabalho a desenvolver, concluindo a sua organização com a identificação 

dos instrumentos de avaliação a utilizar nas aulas. 

A necessidade de avaliação das aprendizagens essenciais conduziu à 

criação de instrumentos de verificação e medição de diferentes parâmetros, ao 

nível dos conhecimentos, capacidades e atitudes. Neste sentido, a professora 

cooperante sugeriu a construção de uma ficha de observação direta para cada 

aula, na qual foram registados as seguintes coordenadas de ação: assiduidade, 

pontualidade, material, participação, utilização de terminologia específica da 

disciplina, autonomia e cumprimento da tarefa. 

A cedência do espaço da professora cooperante implicou o transporte de 

um conjunto de invariáveis para o meu espaço de ação como estagiária, 

circunscrevendo práticas e relações pedagógicas na sala de aula e inserindo-

me progressivamente num dispositivo, marcado por relações de poder 

subjacentes e discursos conformadores, que densificam a complexidade de 

questionamento desse mesmo espaço. A relação cooperante procura, portanto, 

perscrutar o espaço de ação do estagiário, numa tendência de legitimação de 

uma determinada forma de ser e fazer do professor de artes visuais.  

A definição de qualquer prática pedagógica transporta consigo imagens 

(pre)concebidas sobre os alunos, a partir do que observamos em sala de aula e 

do que pretendemos construir. Nenhuma prática educativa é neutra ou 

despojada de uma ideologia, esteja ela identificada ou subentendida. 

O desenvolvimento da proposta encontra ecos paradoxais com o 

postulado no programa da disciplina (ver subcapítulo 2.1), uma vez que, 
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enquanto, por um lado procura (re)pensar outros processos de trabalho em 

HCA, com a construção de narrativas mais atuantes ao nível das vivências e 

experiências dos alunos, (des)montando posicionamentos, tidos comos certos 

e absolutos na História da Arte, por outro lado, necessita adaptar-se às 

exigências do currículo e demais modificações sugeridas pela professora 

cooperante, que limitam, necessariamente, a amplitude desejada da proposta. 
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3.1 Análise da dinâmica e das propostas de trabalho 
 

Intervir em contexto de sala de aula implica, necessariamente, trabalhar 

com a circunstância, que se pode revelar um elemento favorável ou 

desfavorável a uma determinada dinâmica de trabalho programada. 

Ultrapassados alguns percalços iniciais com os equipamentos escolares13 

(raramente utilizados nas aulas observadas em HCA), pedi aos alunos que 

(des)organizassem o espaço da sala de aula, de forma a que nos 

dispuséssemos em grupo, com a clara intenção de conseguir uma maior 

interação e participação dos alunos, consciente da relutância e desconforto que 

alguns alunos sentem com esta exposição. 

Nos dois primeiros tempos, (re)vi-me na necessidade de introduzir de 

forma diligente, novos conteúdos aos alunos, num determinado espaço de 

tempo. Em variados momentos, procurei integrar os alunos, interrogando-os 

sobre o seu conhecimento, relativamente aos assuntos que ia transportando 

para a sala de aula, em contracorrente com uma narrativa, que lhes era, 

indubitavelmente, exterior e imposta por mim.  

Inicialmente, questionei os alunos sobre os motivos que determinaram o 

fim do Império Romano no Ocidente e a transição para a Idade Média, 

consciente de estar a trabalhar com recortes cronológicos elaborados pelos 

historiadores, convenções baseadas na realidade da História europeia e formas 

de (re)contar a História, descritas como desajustadas, imprecisas ou erróneas 

por alguns historiadores14, que não têm lugar numa História da Cultura e das 

Artes, que segue segura da sua narrativa. 

A planificação foi concebida para duas aulas (dois tempos de 50 minutos 

cada) e embora soubesse que me podia prolongar um pouco mais se 

necessário, não sabia qual a margem de manobra que dispunha. 

Conjuntamente, a proposta de trabalho, pensada, inicialmente, como peça 
                                                           
13 Embora, tenha testado, no dia anterior, todos os recursos a utilizar (computador e projetor da sala de 
aula), no dia e hora marcados, estes não funcionaram, pelo que me servi do meu computador pessoal e 
de um projetor móvel, solicitado a um funcionário da escola. 
14 Badel e Inglebert (2014, p. 172) referem que não é correto falar de uma “queda de Roma” ou 
“invasões bárbaras”. “Mas devemos rejeitar a ideia de um declínio, que foi mais uma consequência do 
que uma causa do desaparecimento da estrutura imperial. Os povos bárbaros não queriam invadir, 
destruir ou substituir o Império Romano, mas encontrar o seu lugar num espaço pacificado e rico.  
As suas migrações certamente foram vividas como invasões, mas tinham como objetivo encaixar-se num 
sistema que aparecia ser o único civilizado.” 
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central da dinâmica de aula, havia sido remetida para um momento final, após 

algumas redefinições da planificação, pelo que era importante disponibilizar 

tempo suficiente para a sua realização. 

Os alunos foram participando nas atividades da aula, de forma dinâmica, 

interessada e animada, colocando dúvidas e respondendo em concordância 

com os conteúdos da disciplina, quer na leitura e análise de textos e plantas 

dos espaços selecionados pelo programa na Idade Média - os mosteiros - 

entendidos como palco da produção artística pela História da Arte, como na 

visualização de alguns excertos de um filme (documentário) sobre a vida dos 

monges da Ordem da Cartuxa num mosteiro, situado nos Alpes franceses15.  

As perguntas, que fui colocando, despoletaram outras questões junto 

dos alunos, que procuraram, por vezes, desviar a conversa para outros temas 

e curiosidades que os conteúdos lhes suscitavam, relacionando com outros 

assuntos ou transportando os temas para o seu tempo e realidade presente: 
“Como é que os monges cortavam os pergaminhos, professora?” 
 
“Professora, pode-nos falar sobre o canto gregoriano? Isso vai ser abordado mais 
para a frente! – atirou a professora cooperante. 
 
“Professora, se existem várias ordens religiosas, qual é a ordem religiosa que o Papa 
representa, hoje em dia?” 
 
“Se os monges viviam de forma tão austera e regrada, como é que vão fazer os 
doces conventuais? 

 

“Na iluminura de Outubro, é um camponês? Parece um nobre!” referiu 

uma aluna, quando tomaram contacto com as imagens do calendário do Livro 

de Horas “Les Très Riches Heures do Duc de Berry”, no segundo tempo da 

aula. A aluna compreendeu, de certo modo, que as figuras na imagem se 

encontravam idealizadas pelos artistas, como forma de representação 

simbólica da riqueza do duque (o encomendador), que se traduzia na posse de 

muitas terras. 

Na terceira aula, a leitura do excerto de um texto de Cherubini (1990) 

permitiu-me trazer, para o espaço de sala de aula, outras abordagens e 

representações da História e da memória, centradas no entendimento do 

                                                           
15 Com este documentário, pretendi mostrar a continuidade da existência de uma vida monástica no 
presente, assente no domínio do tempo e do espaço. 
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feudalismo como uma relação de dependência mútua, numa dinâmica de 

colaboração entre sujeitos, onde os pontos de interesse e conflito são 

inevitáveis.  

O aluno só pode criar novas narrativas a partir da História contada, se 

puder encontrar algo de comum com a sua experiência, o que implica tomar 

consciência das contradições, ambivalências e ambiguidades múltiplas na 

construção de uma sociedade, seja de hoje ou de há vários séculos atrás. No 

entanto, a história receia a construção de paralelismos, com medo de incorrer 

em práticas anacrónicas: 
“Muitos autores cometem, ainda que inadvertidamente anacronismos. Não podemos 
olhar o passado, a partir do presente. Passaram muitos séculos. Podemos fazer 
alguns paralelismos, mas manter um distanciamento necessário àquela realidade” 
(Professora cooperante, 6/02/2019, no âmbito da análise ao excerto de um texto de 
Cherubini (1990).  
 

No final da terceira aula, os alunos tomaram contacto com o enunciado 

da proposta de trabalho. O toque de saída para o intervalo abafou algumas das 

dúvidas e incertezas que começavam a surgir sobre o que estava escrito. “O 

que é para fazer, professora?”, perguntaram os alunos insistentemente, quando 

regressaram à aula. Outras questões e comentários foram surgindo, enquanto 

desenvolviam a proposta, pensada inicialmente para 20 minutos, impostos pela 

professora cooperante, que acabaram por se transformar em 30 minutos: 
“-Professora, posso escrever a minha narrativa, a partir do tempo presente?  
-Sim podes, Vitória. Vocês podem cruzar diferentes tempos históricos na vossa 
narrativa.” 
 
“-Professora, podemos ser uma das personagens na pintura?  
-Sim podem. Na construção de uma narrativa, vocês podem escolher ser narradores 
participantes ou não participantes da história”. 
 
-“O que está representado na iluminura do mês de janeiro, professora?”  
 
-“Posso só descrever o que está na imagem? Eu não tenho imaginação para isto…”  

 

As narrativas construídas pelos alunos expressam outras formas de 

entendimento de uma determinada realidade, desenvolvendo cruzamentos 

entre a História, contada no manual e a (re)criação de experiências, vivências 

ou (re)construção de memórias mais pessoais na relação com esse 

conhecimento. Estas narrativas são, por isso, necessariamente, mais 
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parcelares, fragmentadas e imprecisas do ponto de vista de um determinado 

tempo histórico, mas também mais atuantes e reflexivas sobre formas de poder 

que se legitimam na sociedade e como esse poder se exerce sobre o indivíduo 

e afeta o seu modo de pensar, viver e estar no espaço, terminando por o 

disciplinar e integrar numa determinada ordem social, predefinindo o seu lugar 

naquela sociedade. Escrever uma narrativa é um ato político, uma vez que não 

é possível que o aluno se desvincule da tomada de posicionamento sobre os 

grupos sociais envolvidos na disputa do espaço, dentro da memória coletiva. 
 “É só complicações, mas ao menos estamos seguros. E temos casa. E comida (não 
que tenhamos muita mas é suficiente) ” (Mafalda Alves, N.º 9, 10ºK). 
 
“Desejo ser outra pessoa, que possa trabalhar e sujar as mãos, ter orgulho depois de 
o trabalho árduo do dia, mas ao invés disso, estou em abril a colher ervas daninhas 
enquanto outros senhores conversam sobre tudo o que lhes pertence e os ganhos do 
quotidiano” (Mariana Magalhães, N.º 11, 10ºK). 
 
“Apesar de tudo, sei que não me posso queixar, se tivesse nascido com uma colher 
de prata provavelmente toda a minha vida seria diferente; provavelmente eu seria o 
senhor. Mas, em vez disso, nasci com uma colher de carvão, o que não é mau, há 
muita gente com qualidades de vida piores, mas mesmo assim, ainda sou livre para 
sonhar, não?” (Rafaela Matos, N.º 15 10ºK). 
 
“Nós não podemos simplesmente abandonar os campos e deixar de trabalhar, pois 
em troca recebemos a proteção do Monsieur. É esse meu trabalho no campo que 
sustenta a minha mulher e os meus três filhos, mas digamos que o Monsieur, por 
vezes reconhece o nosso trabalho e dá-nos um pouco mais de comida do que o 
habitual, o que torna a minha pequena casa mais alegre” (Francisco Cardoso, N.º4, 
10ºK). 
 
“-Oh Zé, não comas as uvas! 
O homem olhou para a moça vestida de azul e responde ainda de boca cheia: 
-Porquê? Eu também tive a cuidar destes campos o tempo todo. Acho que mereço 
uma uva ou duas. 
-Volta mazé ao trabalho antes que o duque…” (Luís Neto, N.º8, 10ºK). 

 

A (re)construção destes imaginários pode também ser reveladora dos 

códigos que povoam o imaginário social e privado dos alunos, a partir dos 

estereótipos ou dicotomias com que abordam as personagens ou espaços de 

um determinado tempo histórico, integrando-os nas suas narrativas, sob a 

forma de fábulas ou contos:  
“O senhor, lá do alto da sua torre de ouro, estava decerto quentinho, enquanto eu e 
mais uns quantos desgraçados nos matávamos a trabalhar apenas por um pouco de 
pão” (Rafaela Matos N.º 15 10ºK). 
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“O nosso senhor é um avarento e está sempre a arranjar desculpa para ficar 
insatisfeito com o nosso trabalho, ora não gosta da cor das batatas, ora não gosta da 
cara que o bode lhe fez quando apareceu…” (Mafalda Alves, N.º9, 10ºK) 

 
“Nesse mesmo instante, eu e os meus amigos, obviamente, nobres como somos, 
andamos pelas ruas do castelo, com certeza do outro lado da margem, convivemos 
uns com os outros. Falamos sobre as reivindicações dos nossos camponeses e o 
quão difícil é a nossa vida” (Cristiano Neves, N.º2, 10ºK). 
 
“O Monsieur Julien, o nosso senhor é uma pessoa extremamente desumana, pois fica 
com quase toda a comida que plantamos, e nós, apenas com umas “migalhas” 
(Francisco Cardoso, N.º4, 10ºK). 
 

A narrativa é aqui trabalhada como memória que o aluno construiu sobre 

uma determinada realidade, que abordou na disciplina de História, que leu em 

livros ou viu nos filmes e que (re)visita, agora, em HCA. Neste sentido, a 

memória é uma construção mental, que se vai alterando e (re)construindo com 

o tempo, através da atribuição de novos significados às experiências vividas. A 

memória permite, assim, a interligação dos conhecimentos adquiridos com as 

experiências vividas, não permitindo percecionar situações que são exteriores 

a nós (Vale, 2014). 

No desenvolvimento da dinâmica de aula, optei por trabalhar a interação 

com os alunos, sem registar o seu desempenho ao nível dos parâmetros 

indicados na ficha de observação direta, construída para cada aula, consciente 

do facto de estes dispositivos serem conformadores das dinâmicas criadas na 

sala de aula, produzindo comportamentos e atitudes, ao nível de quem vigia e 

de quem é vigiado. Consequentemente, procedi ao preenchimento destas 

grelhas, posteriormente aos momentos das aulas, desenvolvendo um registo 

de observação indireta das competências dos alunos. Estas competências são 

traduzidas em atitudes e valores, que subjetivizam o entendimento dos 

parâmetros e, consequentemente a sua aplicabilidade, resultando em 

contradições e dificuldades várias na construção da avaliação dos alunos, em 

paradoxo com uma organização e leitura clara destes indicadores na ficha de 

observação (in)direta. 
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3.2 O tempo na Idade Média e o tempo na História (da Arte). Um possível 
anacronismo? 
 

O calendário do Livro de Horas “Les Três Riches Heures du Duc de 

Bérry”, do séc. XIV, trabalha um tempo cronológico que difere, 

necessariamente do conceito de tempo, com o qual a História (da Arte) 

periodiza e (re)escreve os acontecimentos.  

O calendário medieval define-se com medidas constantes e 

proporcionais de tempo, em que o início e o fim do tempo se repetem por meio 

de uma compreensão cíclica da existência, que tem por base, as estações do 

ano, decretadas pelo percurso orbital do sol por cada signo do zodíaco, numa 

alusão primária aos 12 meses do ano. Segundo a criação divina do cosmo, no 

qual o sujeito se inscreve, a perceção do tempo obedece, assim, ao ritmo da 

natureza, com padrões cíclicos de repetição, em dois momentos principais para 

a subsistência agrária da população, de cariz feudal: a sementeira e a colheita, 

minuciosamente representados nas iluminuras dos meses respetivos, pintadas 

pelos irmãos Limbourg.  

Este calendário era entendido como um objeto organizador do quadro 

temporal e, por isso, condutor da vida pública e quotidiana, constituindo, assim, 

um instrumento de poder, dos que se assenhoravam do tempo: o rei, os 

senhores feudais, os monges e outros elementos clericais. O tempo não 

pertence ao camponês. Este não tem autonomia relativamente ao tempo. “Os 

que controlam o calendário controlam indirectamente o trabalho, o tempo livre e 

as festas” (Le Goff, 2000, p. 69). 

Na Idade Média, não havia, por isso, um tempo ou uma cronologia 

unificada, mas uma multiplicidade de tempos: o tempo de Deus, o tempo 

agrícola, o tempo clerical, o tempo senhorial, todos numa dependência estreita 

e direta com o tempo natural (Le Goff & Schmitt, 2002), em que as grandes 

divisões eram as estações do ano, o dia e a noite.  
“Esse tempo rural era em primeiro lugar o da longa duração. O tempo agrícola do 
camponês era um tempo de espera, de paciência, de permanências, de recomeços, 
de lentidão, senão de imobilismo, pelo menos de resistência e mudança. Não sendo 
factual, não precisava ser datado, ou melhor, suas datas oscilavam docemente, ao 
ritmo da natureza” (Le Goff, 2005, p. 172). 
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O Livro de Horas é a expressão da correlação entre o tempo quotidiano 

e o tempo religioso, com as horas canónicas que marcavam a prática das 

orações litúrgicas em determinadas horas fixas do dia, com divisões de tempo, 

desenvolvidas pelo Cristianismo. O calendário medieval organizava o ano 

litúrgico, como fundamento da vida religiosa, num período em que a Igreja e o 

clero dominavam o tempo e o espaço. A vida, na Idade Média, decorre, assim, 

do mecanismo natural da agricultura e dos ritmos das orações litúrgicas.  
“Tempo clerical porque o clero, por sua cultura, domina a medição do tempo. Só ele, 
para a liturgia, tem necessidade de medir o tempo; só ele é capaz, ao menos de um 
modo aproximado, de fazê-lo. O tempo medieval era ritmado pelos sinos. Os toques 
dos sinos, feito para os clérigos, monges, para os ofícios litúrgicos, eram os únicos 
pontos de referência diárias. O toque dos sinos fazia conhecer o único tempo 
cotidiano parcialmente medido, o das horas canônicas, que regulava a atividade de 
todos os homens” (Le Goff, 2005, p. 172). 

 

O calendário medieval foi, ainda, portador de símbolos, crenças e 

tradições de um tempo pagão, que coexistiu aquando do desenvolvimento do 

Cristianismo, no início da Idade Média, influenciando as práticas religiosas e a 

organização do tempo no calendário litúrgico, respeitando os fenômenos 

naturais repetitivos e periódicos, como as estações do ano. 
“Não apenas a maior parte das grandes festas religiosas sucediam festas pagãs, elas 
próprias em relação direta com o tempo natural - para citar o exemplo mais 
conhecido, o Natal foi fixado no lugar da Festa do Sol por ocasião do solstício -, mas 
também o ano litúrgico estava de acordo com o ritmo natural dos trabalhos agrícolas. 
Do Advento ao dia de Pentecostes, o ano litúrgico ocorria em períodos de repouso 
das atividades rurais. O verão e uma parte do outono, momento de atividade agrária, 
permaneciam livres de grandes festas (…). Jacopo de Varazze testemunha um fato 
significativo: a mudança da data original da Festa de Todos os Santos para não afetar 
o calendário agrícola. [Fixada a 13 de maio,] no fim do século 8° ela foi transferida 
para 1° de novembro porque, segundo a Legenda Aurea, "o papa achou melhor que a 
festa fosse celebrada num momento do ano em que a vindima e a colheita 
estivessem feitas, e os· peregrinos pudessem com mais facilidade encontrar o que 
comer" (Le Goff, 2005, pp. 176–177). 

 

A diferenciação entre a conceção epistemológica da religião e da ciência 

sobre a existência só decorrerá no século XVI. A criação do método científico 

permitiu o desenvolvimento de um conhecimento mais pragmático e 

estruturado, apoiado em práticas de observação dos fenómenos naturais, até 

então atribuídos ao dogmatismo religioso. O homem é, a partir este século, 

repensado enquanto sujeito com capacidade de agir e criar no tempo, sendo 

responsável pela construção da sua própria história. “De facto, na cultura 
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românica, o Homem não tem qualquer valor; como um ser criado por Deus, 

pecador e condenado ao trabalho (…) numa submissão total às leis do tempo e 

da natureza, da ordem e da harmonia criada por Deus” (Nunes, 2017b, p. 175). 

O modelo temporal do historicismo invoca uma conceção moderna da 

existência marcada pela diferenciação entre o presente e o passado, 

preservando uma arqueologia religiosa (Certeau, 1982). O tempo linear, a que 

a Historiografia recorre para reescrever a Idade Média, é uma reminiscência do 

Cristianismo, que se apoderou, progressivamente, dos diferentes tempos 

existentes até então, impondo uma ordenação e divisão do tempo histórico 

(sagrado), a partir do Anno Domini (Ano do Senhor). O tempo da História colou-

se, por isso, ao tempo cristão, o tempo histórico criado por Deus, segundo um 

calendário diacrónico. 
“O calendário necessita apenas de uma data de Ano Novo, mas a história e todos os 
actos e documentos que exigem uma datação põem o problema da data do início do 
tempo oficial. Este ponto fixo, a partir do qual se inicia a numeração dos anos, 
introduz no calendário um elemento linear. Este conduz a uma ideia de evolução 
positiva ou negativa: progresso ou decadência” (Le Goff, 2000, p. 94).  

 

No período medieval, todos os instrumentos de medição do tempo, como 

o quadrante solar, a ampulheta e a clepsidra, permitiam obter indicações 

temporais, relativas à marcação de um mesmo período de tempo, que não 

corresponde à medição de um tempo datável, em números, do qual a Ciência 

Histórica se serve para estudar a Idade Média e outros períodos prévios à 

invenção de instrumentos de medição do tempo, como o relógio, cujo 

aperfeiçoamento nos conferiu a ideia de um tempo unificado, padronizado, 

controlado e medido com uma precisão científica. 
“ [Na Idade Média,] a cronologia não é ordenada ao longo de um tempo divisível em 
momentos iguais, com medida exata, não é um tempo objetivo ou científico. É uma 
cronologia significante. A Idade Média, tão ávida de datar quanto nós, não datava 
segundo as mesmas normas nem as mesmas necessidades. Seus interesses em 
datar diferiam dos nossos. Admitindo esta diferença, essencial sem dúvida, parece-
me que longe de serem indiferentes ao tempo, os homens da Idade Média eram 
singularmente sensíveis a ele. A falta da precisão ocorria simplesmente porque não 
tinham necessidade dela, porque o quadro de referência do acontecimento evocado 
não era o dos números” (Le Goff, 2005, pp. 168–169). 

 

No século XIX, a Histórica comprime os acontecimentos numa 

cronologia e organiza o tempo segundo a sua duração curta ou longa, numa 

perspetiva linear, cumulativa e irreversível, onde podemos distinguir os 
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diferentes tempos históricos alusivos ao presente, passado e futuro segundo o 

desenho de uma linha reta.  

No entanto, esta sucessão cronológica dos factos, orientada pelo 

progresso corresponde a uma noção de tempo datada e própria do 

modernismo, que é anacronicamente aplicado aos outros tempos. O tempo e o 

seu valor não possuem um significado regular ou atemporal. Colocar numa 

mesma linha cronológica tempos tão díspares é assumir, conscientemente ou 

não, uma postura necessária de inter-relacionamento temporal e um modelo da 

própria História. “Pode parecer uma atitude paradoxal, mas não se trata apenas 

de interrogar o objecto de estudo; trata-se de fazer uma crítica aos valores de 

uso do tempo: “significa, portanto, interrogar, diante da história da arte, o 

objecto ‘história’, a própria historicidade” (Nascimento, 2005, p. 50).  

O tempo agrícola enfatizava uma oposição entre os tempos diurno e 

noturno, que foi sendo diluída pelo aparecimento da iluminação artificial, que 

permitiu o trabalho noturno, acentuando uma progressiva indiferenciação do 

tempo para uma atividade humana ininterrupta. “A iluminação artificial das 

fábricas anuncia a implantação racionalizada de uma relação abstracta entre 

tempo e trabalho, independente das temporalidades cíclicas dos movimentos 

lunares e solares” (Crary, 2018, p. 69). 
[Sobre a obra de Joseph Wright, “Arkwright’s Cotton Mills by Night”, c.1782].  
“A estranheza da pintura advém em parte da implantação subtil mas nitidamente anti-
pitoresca de edifícios de tijolo de seis e sete andares no que, fora isso, é uma zona 
rural florestada e por domar. (…) Mas o que desconcerta é a elaboração de uma cena 
nocturna onde a luz de uma lua cheia que ilumina um céu repleto de nuvens coexiste 
com os pontinhos das janelas alumiadas por lamparinas nas fábricas de algodão” 
(Crary, 2018, p. 69). 

 

O Historiador, distanciando-se do presente, transporta consigo, 

inevitavelmente, um conceito de tempo, que mescla os vários tempos, segundo 

um sistema mais abstrato de medida, como um palimpsesto, sobre o qual está 

escrita também a Idade Média: 
 “[A] nível de mentalidade coletiva, passado, devir e futuro encontravam-se 
fundamentalmente mesclados numa confusão temporal. (…) Assim, na arte, no 
teatro, o anacronismo dos costumes – que se manterá por muito tempo como se sabe 
– mostra não somente a mistura das épocas, mas principalmente o sentimento, a 
crença dos homens da Idade Média de que tudo o que é fundamental para a 
humanidade é contemporâneo. A liturgia faz reviver em cada ano um extraordinário 
condensado dos milénios da história santa. Mentalidade mágica que faz do passado o 
presente porque a trama da história é a eternidade” (Le Goff, 2005, p. 168). 
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O tempo presente é um tempo progressivamente homogéneo e 

invariante, sobre o qual, a imposição de uma diacronia se revela um sistema 

incapacitado ou devoluto de entendimento do próprio tempo. “Há certamente 

temporalidades diferenciadas, mas diminui a amplitude e a profundidade de 

distinções entre elas, e normaliza-se uma substituibilidade desimpedida dos 

tempos entre si” (Crary, 2018, p. 63). 
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3.3 O professor de HCA como historiador e outras linhas de fuga na sua 
atuação 
 

A disciplina de História (da Cultura e das Artes) tende a reproduzir a 

conceção positivista da História, segundo a crença do desenvolvimento 

histórico como resultante da ordem e progresso, em que se baseia a ciência 

moderna, importando, para o ensino, a cronologia tradicional e a periodização 

que estrutura a História (Ocidental ou ocidentalizada do Oriente) desde o 

século XIX – História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea.  
“Para reconstruir o passado, o historiador manipula as caraterísticas essenciais do 
tempo: a sucessão, a duração, a simultaneidade. (…) Além disto, os próprios 
historiadores têm reconstruído o passado a partir de periodizações e recortes 
temporais, bem como têm tentado apreender a temporal idade própria das várias 
sociedades” (Schmidt, 1996, p. 123). 

 

O professor de História (da Cultura e das Artes) é conduzido, pelo 

programa, numa postura e ação de historiador, como baluarte da verdade 

(histórica), na sala de aula, trabalhando com os alunos, a problematização do 

conhecimento histórico - causa-acontecimento-consequência – que constituem 

as noções fundamentais da História. O aluno é, assim, igualmente, concebido 

como um historiador em potência, um pequeno cientista em História, ensinado 

a levantar problemas e transformar temas (considerados no programa) em 

problemáticas, construindo um saber sobre outra época (previamente 

trabalhado pela História), a partir das questões colocadas pelos historiadores, e 

transportadas para o trabalho dos alunos – “Porquê? Como? Onde? Quando?”. 

“O ensino tradicional explicava a História a partir da identificação das causas 

longínquas e imediatas dos fatos históricos. A partir desta visão de ensino e do 

próprio conhecimento histórico, as noções de casualidade levaram, muitas 

vezes, a uma perspetiva teleológica e intencional da História” (Schmidt, 1996, 

p. 121).  

O trabalho do professor e do aluno é, portanto, desenvolvido num 

contexto reprodutor de práticas e discursos esperados, que não objetivam uma 

real produção de conhecimento pelo aluno, mas a apreensão de um discurso 

trabalhado pela História e transmitido pelo professor, o qual se preocupa em 

exteriorizar o que sabe e tornar explícito o seu pensamento agindo, em nome 
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do conhecimento, dito científico e, por isso, verdadeiro e factual, o que dificulta 

o desenvolvimento de situações de aprendizagem, que extravasem o caráter 

reprodutivista, discursivo e repetitivo. “Os alunos são sujeitos a processos que 

os reenviam permanentemente para um mundo já totalmente feito de aparência 

clássica, e onde o confronto se faz sempre com os grandes autores, com as 

verdades científicas já inteiramente construídas e constituídas” (Ó & Costa, 

2007, p. 111).  

No contexto escolar, verifica-se um fenómeno de recomposição didática 

do saber, que consiste no processo de transformação de um saber de 

referência, correspondente ao saber dos especialistas da História 

(historiadores) - saber científico - em saber ensinável e aprendido, na sua 

transmissão. O saber histórico, como qualquer outro campo disciplinar, não é 

isento de complexidade ou contradição no seu seio, no entanto, quando este 

chega à escola, encontra-se já nivelado, pacificado, sem matizes ou 

incoerências, de modo, a ser apropriado e reproduzido, inequivocamente, por 

professores e alunos. Os conteúdos ou objetos de conhecimento são, portanto, 

(re)criados, traduzidos e adaptados para o contexto escolar, segundo o 

conceito de transposição didática (Chevallard, 2000; Verret, 1975) e os 

documentos utilizados, pelo professor, na sala de aula, diferem, 

necessariamente, das fontes históricas com que o historiador trabalha, com 

seleções e acomodações realizadas, de acordo com os objetivos, finalidades e 

estratégias de um programa curricular.  
“Sobretudo, importa assinalar que o saber, para ser ensinado, adquirido e avaliado 
sofre transformações: segmentação, cortes, progressão, simplificação, tradução em 
lições, aulas e exercícios, organização a partir de materiais pré-construídos (manuais, 
brochuras, fichas). (…) Ensinar é, antes de mais, fabricar artesanalmente os saberes 
tornando-os ensináveis, exercitáveis e passíveis de avaliação no quadro de uma 
turma, de um ano, de um horário, de um sistema de comunicação e trabalho” 
(Perrenoud, 1993, pp. 24–25).  

 

Neste sentido, o professor de História (da Cultura e das Artes), apoiado 

no programa da disciplina, centrado em “três referentes fundamentais – tempo, 

espaço e o contexto histórico, sendo fundamental desenvolvê-los a partir de 

fontes (…)” (Gouveia et al., 2004, p. 41), baseado no procedimento histórico, 

constitui, em sala de aula, uma imagem necessariamente adaptada ou recriada 
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do historiador, uma vez que é intersectado pelos princípios e objetivos da 

pedagogia, no contexto escolar. 

O distanciamento do saber pedagógico ao saber histórico pode permitir, 

assim, o desenvolvimento de outras posições possíveis do professor, em HCA, 

para além da historicista, e diferentes modos de produção de conhecimento 

mais atuantes com as experiências e vivências dos alunos, trabalhando uma 

mundividência não concentrada na verdade que é expressa no manual e 

estabelecida nos programas escolares. 

Neste sentido, Deleuze e Parnet (1998) defendem a criação de novos 

conceitos, a partir da interpretação de um autor ou de um texto, não no sentido 

de procurar uma analogia, mas encontrar linhas de fuga, deformações 

plausíveis em relação a uma História submissa a modelos régios. De igual 

modo, Machado (2015, p. 14) afirma que “a repetição de um pensamento deve 

afirmar a sua diferença, e não buscar sua identidade, deve criar um duplo que 

comporte o máximo de modificação dos pensamentos de que ele se apropria”. 
“O que procuramos nos conceitos que usamos? Que algo aconteça: uma nova 
viagem, uma nova aventura, uma nova conjugação de encontros alegres (que 
aumentam na nossa potência de pensar, sentir e agir) que, em processualidade 
artística, caminhem até às singularidades da experimentação, intentando por estas 
vias novas formas de expressão e conteúdos” (Malaguerra & Gomes, 2014, p. 170). 

 

 O conceito deleuziano distancia-se da compreensão tradicional de 

conceito e de uma tutela normativa da legitimidade das aprendizagens e 

saberes na escola, que não permite pensar fora do já pensado, pensar de outra 

forma, que não o pensamento ordinário, o dito raciocínio lógico-dedutivo, 

pragmático, técnico e instrumental. O conceito proposto corresponde a um 

(re)corte no caos, e, por isso, é sempre fragmentário na sua condição de 

existência. “Cada conceito corta o acontecimento, o recorta à sua maneira”. 

(…) Cada plano opera uma seleção do que cabe de direito ao pensamento” 

(Deleuze & Guattari, 2010, p. 47,68). O conceito deleuziano constitui, por isso, 

uma questão de articulação, coexistência e cruzamento, não de unidade, 

totalidade, estanquicidade ou sequencialidade, como pretendem ser os 

conceitos da História (da Cultura e das Artes), transmitidos pelo professor. 

“Cada conceito remete a outros conceitos, não somente em sua história, mas 

em seu devir ou suas conexões presentes” (Deleuze & Guattari, 2010, p. 31). 
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“Os conceitos que vêm povoar um mesmo plano, mesmo em datas muito diferentes e 
sob acomodações especiais, serão chamados conceitos do mesmo grupo; não serão 
assim chamados aqueles que remetem a planos diferentes. Pode-se dizer que um 
plano é “melhor” que um outro ou, ao menos, que ele responde ou não às exigências 
da época? Que quer dizer responder às exigências, e que relação há entre os 
movimentos ou traços diagramáticos de uma imagem do pensamento e os 
movimentos ou traços socio-históricos de uma época? Estas questões só podem 
avançar se renunciarmos ao ponto de vista estreitamente histórico do antes e do 
depois (…). E um tempo estratigráfico, onde o antes e o depois não indicam mais que 
uma ordem de superposições” (Deleuze & Guattari, 2010, p. 77).  

 
Na escola, a estruturação das diferentes disciplinas e a organização dos 

seus conteúdos seguem a mesma visão racional e articulada da realidade, 

segundo “um modelo intelectual que consiste em imaginar que o mundo é um 

mundo completo. E que esses saberes vão sendo conquistados por níveis de 

complexidade distintos” (Ó & Costa, 2007, p. 110). O ensino continua, por isso, 

a ser pautado pela univocidade da verdade, assente no pensamento ordinário16 

ou arborescente (Deleuze & Parnet, 1998), enquanto imagem clássica do 

pensamento, marcado por hierarquias e dicotomias, como: certo/errado, 

verdadeiro/falso, matéria/forma, corpo/mente, que estruturam, igualmente, o 

conhecimento em HCA (ler subcapítulos 2.1 e 2.2).  
“Há todo tipo de caracteres na árvore: ela tem um ponto de origem, germe ou centro; 
é máquina binária ou princípio de dicotomia, com suas ramificações que repartem e 
se reproduzem perpetuamente (…); ela é estrutura, sistema de pontos e de posições 
que enquadram todo o possível, sistema hierárquico ou transmissão de comandos, 
com instância central e memória recapituladora; tem um futuro e um passado, raízes 
e um cume, toda uma história, uma evolução, um desenvolvimento (…). Ora, não há 
dúvida de que nos plantam árvores na cabeça: a árvore da vida, a árvore do saber 
etc. Todo mundo pede raízes. O Poder é sempre arborescente” (Deleuze & Parnet, 
1998, pp. 21–22). 

 

Este sistema arborescente de hierarquia e comando dificulta a 

possibilidade de criar entradas e saídas na História da Arte, assim como o 

desenvolvimento de diferentes conexões, conduzindo o aluno na produção de 

um trabalho de decalque e não na construção de verdadeiros mapas de 

conhecimento, com múltiplas apreensões, interpretações e reinvenções 

possíveis da História da Arte. 

                                                           
16 “Ordinário é o que se move em uma única direção, que respeita uma ordem, que avança conforme a 
sucessão dos elementos conforme dispostos” (Teza, 2016, p. 223). 
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“O mapa não reproduz um inconsciente fechado sobre si mesmo, constrói-o; contribui 
para a conexão dos campos, dos territórios. O mapa é aberto, conectável em todas 
as usas dimensões, desmontável, alterável, suscetível de receber sistematicamente 
modificações, e necessita delas. (…) O mapa é para a praxis, encontra-se aberto à 
experimentação, sendo que na sua forma possui múltiplas entradas e saídas” 
(Malaguerra & Gomes, 2014, p. 178). 

 

A produção de uma vontade de verdade, no ensino, é, por isso, 

castradora da experimentação e dos desejos, refugiando-se numa transmissão 

de saberes, como forma de veiculação dos poderes. “O pensamento 

hegemónico na Escola, calcado nas racionalidades e discursividades técnico-

científicas, nas ideias de representação, recognição e reconhecimento, é um 

modo de exercer o poder (controlar) de diminuir a força dos outros (condenar), 

de impedir que o facto se pense (julgar). ” (Malaguerra & Gomes, 2014, p. 173).  

Deleuze e Guattari (2010) desenvolvem uma forma de pensamento em 

rizoma, como alternativa às formas tradicionais de representar e organizar o 

conhecimento, baseadas no pensamento ordinário “que se limita ao treino, à 

repetição, à resolução de problemas já solucionados” (…) fundamentado numa 

narrativa de continuidade ou, no máximo de rupturas reconciliadas” (Teza, 

2016, p. 223), anulando, assim, as diferenças existentes e reduzindo as 

possibilidades de pensamento. 

O conceito de rizoma pretende estabelecer um modelo de pensamento 

não linear, capaz de abarcar conexões múltiplas, sem privilegiar proposições 

ou afirmações do conhecimento, permitindo o desenvolvimento de uma 

pedagogia deslizante aberta às incertezas (Malaguerra & Gomes, 2014) e a 

questionar a vontade do saber dentro da linearidade e das normas, sem negar, 

no entanto, o pensamento arborescente, ordinário e clássico e procurando uma 

complementaridade de pensamentos, na escola. 
“Há linhas que não se reduzem ao trajeto de um ponto, e escapam da estrutura, 
linhas de fuga, devires, sem futuro nem passado, sem memória, que resistem à 
máquina binária, devir-mulher que não é nem homem nem mulher, devir-animal que 
não é nem bicho nem homem. Evoluções não paralelas que não procedem por 
diferenciação, mas saltam de uma linha a outra, entre seres totalmente heterogêneos; 
fissuras, rupturas imperceptíveis, que quebram as linhas mesmo que elas retomem 
noutra parte, saltando por cima dos cortes significantes... Tudo isso é o rizoma. 
Pensar, nas coisas, entre as coisas é justamente criar rizomas e não raízes, traçar a 
linha e não fazer o balanço. Criar população no deserto e não espécies e gêneros em 
uma floresta. Povoar sem jamais especificar” (Deleuze & Parnet, 1998, p. 22).  
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Em HCA, as práticas do professor e do aluno estão, sobremaneira, 

concentradas em (re)conhecer uma ordem cronológica do conhecimento  

histórico, que qualquer ação de produção de conhecimento baseada no 

desenvolvimento de um pensamento rizomático, potencialmente anacrónico, 

constitui uma experiência disruptiva, que tenderá a ser absorvida e normalizada 

pelo sistema escolar, obrigando o professor a um gesto permanente de 

questionamento17 e, inclusive, recomeço de práticas que permitam a 

desmistificação de verdades primárias, representativas de uma imobilidade da 

Cultura e da História, que não existe. “O novo opõe-se às rotinas, ao comum, 

ao previsível (tempo Cronos - sucessão numerada de movimentos 

organizados) para atualizar um virtual inesperado, imprevisível e intempestivo 

(tempo Aion – duração não sucessiva). A criação do novo dá-se quando 

transitamos do ser ao devir” (Malaguerra & Gomes, 2014, p. 169) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 O professor José Carlos Paiva referiu a este propósito, que o professor está sempre a (des)conseguir 
(Prova Pública de Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário, em 19/10/2018). 
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4. Re(pensar) caminhos na História da Arte.  
 

“O conhecimento histórico é capaz de oferecer “verdade”?” 

(Reis, 2000, p. 322) 

 

A explicação discursiva da História permite ao historiador trazer a 

verdade para o seu relato. A narração dos acontecimentos passados é 

trabalhada segundo um encadeamento de relações estabelecidas entre os 

factos, que estruturam uma exposição racional do passado, conferindo um 

efeito do real ao texto histórico. “O discurso do historiador é um discurso – 

medida que transporta as palavras da história à sua verdade. É o que quer 

dizer explicitamente interpretação” (Rancière, 2014, p. 54).  

O historiador não consegue abordar o real em si. O discurso trabalha a 

significação do real, que visa dotar a História de sentido (Certeau, 1982), 

através da interpretação do historiador, a qual depende sempre de um sistema 

de referências. “Não há uma verdade que se auto-apresente e que dispense a 

construção e o discurso” (Reis, 2000, p. 329). A verdade é sempre uma 

construção (subjetiva) do real, pelo sujeito (historiador). Neste sentido, “o 

historiador é aquele que reúne menos factos do que significantes e os relata, 

quer dizer, organiza-os com a finalidade de estabelecer um sentido positivo e 

de preencher o vazio da série pura” (Barthes, 2004, p. 176).  

A História não se mostra ao historiador. “O objecto do estudo da História 

é único, singular, isto é, ocorre em outro tempo diferente daquele em que 

aconteceu” (S. S. Fernandes, 2013, p. 10). O conhecimento do passado é, por 

isso, sempre indireto, uma vez que é construído, a partir do tempo presente do 

historiador. “O verdadeiro rosto da história afasta-se veloz. Só podemos reter o 

passado como uma imagem que no instante em que se deixa reconhecer lança 

um clarão que não voltará a ver-se” (Benjamin, 2012, p. 133). S. S. Fernandes 

(2013, pp. 9–10) refere, igualmente, que “o conteúdo da História Objetiva 

esvanece no preciso momento em que ocorre, passando a ser passado e não 

mais podendo ser reconstituído em todas as suas características (…)”. Ao 

historiador é atribuída a tarefa de “reviver” ou “ressuscitar” o passado, através 

de um trabalho de (re)interpretação de fontes.  
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“Nada na história é imóvel, tudo está em movimento (…). Afinal, a 

história não pode descobrir-se intacta, o presente veio degradar o antigo, os 

acontecimentos vieram deformar as coisas e os momentos estáveis” (Farge, 

1999, p. 156), sendo, por isso, impossível reconstituir momentos originais da 

História (da Arte). “O discurso histórico não acompanha o real, não faz mais do 

que significá-lo, repetindo continuamente aconteceu, sem que essa asserção 

possa ser jamais outra coisa que não o reverso significado de toda a narrativa 

histórica” (Barthes, 2004, p. 178).  

A noção de verdade corresponde, por isso, a um conhecimento 

construído e submetido à função da linguagem, que o dota de sentido, 

transformando-o num conhecimento seguro e fechado. Terray (1996, pp. 206–

207) afirma que “quanto mais o trabalho é realizado de um modo aprofundado 

e convincente, mais as conexões estabelecidas são indiscutíveis (…) e mais o 

leitor tem o sentimento de que as coisas, com efeito, não podiam ter-se 

passado senão do modo como se passaram”. A História constitui, assim, um 

“discurso que dificilmente põe em causa as modalidades da sua opção e 

oblitera que, ao selecionar tal acontecimento, deixou outros de lado. Assim se 

pode construir de «fonte segura» uma espécie de amnésia” (Farge, 1999, pp. 

94–95).  

No entanto, no relato “daquilo que aconteceu” opera sempre a faculdade 

de reconstituição do passado, a partir do presente e, por isso, “o espaço de 

interpretação é um espaço constantemente aberto e sempre a frequentar” 

(Farge, 1999, p. 31).  
“O conhecimento do passado – história subjetiva – é elaborado de acordo com a 
cultura de um determinado tempo presente, que possibilita, ao historiador, criar esse 
conhecimento” (…) Por isso que a História Subjetiva – o conhecimento do passado – 
é continuamente reescrita porque sempre haverá uma perspectiva particular, 
inovadora, percebida pelo Historiador, que contribui para a compreensão do 
acontecido” (S. S. Fernandes, 2013, p. 11). 

 

O discurso histórico seleciona, constrói e posiciona-se sobre o que 

aconteceu, expressando, assim, relações de poder e práticas concretas. A 

História ideológica tende a confundir a História com o mito (Le Goff, 2000), por 

descrever e ordenar os factos segundo determinadas tradições estabelecidas. 

“A história é uma fabricação do historiador. Ele a fabrica a partir de um lugar 

particular inegável” (Reis, 2000, pp. 342–343). A escrita da História ou 
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historiografia encontra-se, por isso, sempre marcada pela presença do “não 

dito”, daquilo que ficou ausente, por uma tomada de posicionamento sobre os 

grupos sociais envolvidos na disputa do espaço dentro da memória coletiva. 

Cada sociedade produz, assim, o seu “regime de verdade”, 

determinando os discursos históricos que são verdadeiros. A classe, que 

constrói esta “verdade universal” do conhecimento, legitima a sua posição de 

poder sobre as outras. “Conhecer é tomar partido; e a verdade universal 

pertence a um partido” (Reis, 2000, p. 336).  

A memória coletiva constitui, por isso, um instrumento e um objetivo de 

poder, na luta pelo domínio da recordação e da tradição, enquanto 

manipulação da memória, estritamente ligada às classes sociais dominantes.  
“A memória colectiva foi posta em jogo de forma importante na luta pelo poder 
conduzida pelas forças sociais. Apoderar-se da memória e do esquecimento é uma 
das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 
dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são 
reveladores desses mecanismos de manipulação da memória colectiva” (Le Goff, 
2000, p. 12). 

 

A democratização da memória implica considerar como válidos os 

conhecimentos não oficiais, não institucionalizados, assim como recordações e 

experiências pessoais de indivíduos, em contraste com o conhecimento 

privatizado e monopolizado por determinados grupos, que defendem interesses 

instituídos na sociedade. Le Goff (2000, p. 59) refere que “a memória, à qual a 

história chega, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado apenas 

para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória 

colectiva sirva para libertar e não para escravizar os homens”. 
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4.1 Relações entre História da Arte e Memória: “Vocês já deram isto! 
Vocês não se lembram de nada!” 
 

“A memória, como capacidade de conservar certas informações, recorre, 

em primeiro lugar, a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o 

homem pode actualizar impressões ou informações passadas, que ele 

representa como passadas” (Le Goff, 2000, p. 9).  

Na Grécia Antiga, a memória é personificada pela deusa Mnemósine18, a 

quem eram atribuídos os feitos da memória, cujo desempenho se manifestava 

no espaço público da pólis, com espetáculos de música, dança, poesia e 

performances variadas. A memória coletiva é, assim, entendida como 

predecessora da ideia de uma memória individual, ocupando as mentes dos 

indivíduos. 

 No período clássico, Platão (2015) concebe uma metáfora da memória, 

como algo que provém dos deuses, imaginando um bloco de cera como figura 

da alma do indivíduo, onde se inscreve a memória, estritamente ligada à 

identidade do indivíduo.  
“S. - Pois bem, supõe, tendo em vista o argumento, que nas nossas almas há uma 
espécie de bloco de cera que recebe as impressões; num, maior, noutro, mais 
pequeno; noutro, da cera mais pura, noutro, mais suja, nuns de cera mais dura, 
noutros, [d] mais líquida, nalguns, mais apropriada.   
TEET. – Suponho. 
S. – Digamos que é uma prenda da Memória, a mãe das Musas, e que, se quisermos 
recordar algo – entre o que vimos, ouvimos, ou pensamos nós próprios -, tomamos 
impressões nesse mesmo bloco de cera e colocamos a cera sob as sensações e os 
pensamentos, como se estivéssemos imprimindo um sinete. Aquilo cuja impressão é 
fixada, recordamo-lo e sabemos, enquanto a sua imagem permanecer; por sua vez, o 
que é apagado ou não pode ser impresso, [e] esquece-se e não se sabe” (Platão, 
2015, pp. 281–282).  

 

Atualmente, desenvolve-se “uma percepção crescente de que a fronteira 

rígida entre o que está dentro e fora da mente individual deve ser abandonada, 

e que as funções cognitivas como a memória não devem ser isoladas da 

perceção e da ação no mundo. Diz-se que a cognição está "situada" num 

mundo que inclui outros indivíduos e artefactos materiais” (Danziger, 2008, p. 
                                                           
18 A importância da memória na Grécia Antiga é evidente, ao ser considerada a origem do conhecimento 
das diversas artes. Neste sentido, a deusa da memória (Mnemósine), casada com Zeus é mãe de Klio 
(musa da história), Thalia (musa da comédia), Melpomene (musa do canto e teatro), Terpsichore (musa 
da dança), Polímnia (musa da retórica) e Kalliope (musa da poesia).  
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10). A memória é, por isso, um mecanismo que permite relacionar os 

conhecimentos com as experiências vividas, atribuindo-lhes significado, ou 

seja, entendimento. 

Em HCA, o conhecimento dificilmente é interligado com as vivências 

próprias dos alunos, obrigando-os a desenvolver técnicas mnemónicas mais 

mecânicas, como a repetição da informação, porquanto no contexto escolar, se 

continua a valorizar a reprodução exata de determinadas palavras. Estas 

memórias resultam, frequentemente, temporárias e quando utilizadas, são 

esvaziadas da mente do aluno. Nas aulas observadas, em HCA, a professora 

cooperante questionou, frequentemente, os alunos sobre os conteúdos de 

História, lecionados até ao 9ºano, e retomados em História da Cultura e das 

Artes, sem que os alunos pudessem referir ou relacionar qualquer 

conhecimento anteriormente adquirido. “Vocês já deram isto! Vocês não se 

lembram de nada!” (Professora cooperante, 17/10/2018). 

No entanto, é possível identificar outros contextos contemporâneos ou 

passados, marcados por diferentes relações da sociedade com a memória, dos 

quais podemos (re)aprender outras conceções e utilizações da memória, 

atendendo ao facto de esta constituir uma prática social, conduzida por valores 

mnemónicos (Danziger, 2008), que orientam a atividade de lembrar, de acordo 

com as demandas sociais de cada contexto. Neste sentido, existem contextos 

que privilegiam o impacto emocional da mensagem ou o envolvimento 

emocional, sobre as palavras exatas da História, como o relato de uma lenda 

antiga ou as narrativas bíblicas da “Cultura do Mosteiro”. “A memória que os 

monges tentavam desenvolver não se expressava na regurgitação da 

"informação", mas numa espécie de reviver corpo e alma das narrativas e 

parábolas sagradas” (Danziger, 2008, p. 6). 

A forma de entendimento da memória na Idade Média constitui um 

interesse particular, nesta investigação, por constituir o módulo do programa de 

HCA, onde desenvolvi a proposta de trabalho com os alunos sobre a realização 

de narrativas experimentais, igualmente, sem pretensão de uma transposição 

despersonalizada de factos e dados da História (da Cultura e das Artes), mas 

sim de um comportamento narrativo, construído a partir da cena representada 

na iluminura, imaginando vivências, interações, ações e comportamentos, das 
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personagens, atendendo às lógicas de poder que regem a sociedade 

(medieval). Os alunos, confrontados com a proposta, privilegiaram a forma de 

diálogo e um sentido de oralidade, em detrimento de textos em forma de prosa, 

à semelhança da posição assumida por Platão (2015, 2019), cujos textos, 

produzidos na Antiguidade Clássica, preservam um forte vínculo com o diálogo 

e a fala das personagens imaginadas pelo autor. 

A memória encontra-se, inevitavelmente, associada ao ato narrativo (oral 

ou escrito), no sentido de comunicar uma informação a outrem, na ausência do 

acontecimento ou do objeto que constitui o motivo da comunicação. Danziger 

(2008, p. 30), apropriando-se do pensamento de Platão (2019, pp. 281–282) 

identifica outra metáfora possível dentro da metáfora da cera de Platão, 

encontrando uma referência à memória abstrata. “Dizer que a memória é, de 

alguma forma, uma marca num bloco de cera é também dizer que a memória é 

como um objeto que pode ser separado do seu ambiente e sustentado para um 

exame da sua própria natureza”. 

O aparecimento da escrita provocou uma diferenciação entre o sujeito 

que lembra e o objeto sobre o qual a memória ficou registada. A escrita tornou-

se, assim, parte do modo de representação da memória, continuando, no 

entanto, a existir atividades mnemónicas fora da escrita.  
“Numa performance oral inspirada, ou num diálogo comum, a memória é expressa em 
ações de fala inseparáveis de sujeitos humanos vivos. Quando o discurso é escrito, 
entretanto, ele separa-se do seu autor individual e começa a ter uma existência como 
um objeto quase permanente que pode ser inspecionado por muitos sujeitos e pode 
até mesmo sobreviver ao seu autor” (Danziger, 2008, p. 33). 

 

Platão (2019) considerou, igualmente, que a descoberta da escrita 

conduziria a manifestações mais superficiais da memória, contribuindo 

inclusive para a diminuição da memória. Neste sentido, o autor serve-se de 

uma lenda, para expressar o seu ponto de vista, segundo a qual Theuth, 

procurou convencer o rei Tamos, da utilidade da escrita. O rei responde nas 

palavras de Platão. 
 “ «Este é um ramo do conhecimento, ó rei, que tomará os Egípcios mais sábios e de 
melhor memória. Está pois descoberto o remédio da memória e da sabedoria» ”. 
“Ao que o rei responde: «Engenhosíssimo Theuth, um homem é capaz de criar os 
fundamentos de uma arte, mas outro deve julgar que parte de dano e de utilidade 
possui para quantos dela vão fazer uso. Ora tu neste momento, como pai da escrita 
que és, por lhe queres bem, apontas-lhe efeitos contrários àqueles que ela manifesta. 
É que essa descoberta provocará nas almas o esquecimento de quanto se aprende, 
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devido à falta de exercício da memória, porque, confiados na escrita, é do exterior, 
por meio de sinais estranhos, e não de dentro, graças a esforço próprio, que obterão 
as recordações. Por conseguinte, não descobriste um remédio para a memória 
[mnéme], mas para a recordação [anamnese]» ” (Platão, 2019, p. 120). 

 

Nas sociedades sem escrita, a memória transmitida pelo conhecimento, 

não é uma memória «palavra a palavra», ou seja, não é necessário praticar 

uma memorização exata e precisa, permitindo o desenvolvimento de uma 

memória mais construtiva, com mais liberdade e possibilidades criativas (Le 

Goff, 2000).  
“As gravações de performances tradicionais aprendidas por transmissão oral revelam 
que pode haver variações significativas de uma interpretação para outra. Não apenas 
algumas partes são deixadas de fora - o que poderia ser o resultado de um simples 
esquecimento - mas outras partes são alteradas e, às vezes, novas partes são 
inseridas. (…) Sob essas condições, versões lembradas podem ser comparadas 
apenas a outras versões lembradas, não a um original inalterável fixado em algum 
meio material como pergaminho ou papel. Isso significa que a precisão estrita da 
reprodução é muito mais difícil de estabelecer e dificilmente aplicável como padrão 
geral” (Danziger, 2008, p. 29). 

 

Na Idade Média, a oralidade continua ao lado da escrita, conseguindo-se 

um equilíbrio entre a memória oral e a memória escrita, apesar de se 

intensificar o recurso ao escrito como suporte da memória (Le Goff, 2000). 

Neste período, o essencial da memória coletiva provém da difusão do 

cristianismo como religião e ideologia dominantes, assim como do domínio 

intelectual da Igreja, assistindo-se por isso, a uma memória fortemente 

intersectada pela religião. O Cristianismo, como ramo do Judaísmo é, em si, 

uma “religião da memória”, que prega que o cristão deve viver segundo as 

palavras de Cristo e os seus mandamentos, os quais necessita, por isso, 

recordar. A memória cristã manifesta-se na comemoração dos episódios mais 

importantes da vida de Jesus (Natal, Quaresma, Páscoa, Ascensão) e dos dias 

dos santos em festas litúrgicas, assim como na difusão dos ex votos, na Idade 

Média, que permitem conservar a memória dos milagres (Le Goff, 2000). “Em 

parte, a memória tornou-se um objeto de cultivo no período monástico por 

causa de uma longa tradição que atribuiu à memória um papel importante na 

formação das virtudes morais” (Danziger, 2008, p. 71). A memória religiosa foi, 

neste período, cruzada com a memória feudal, relativa aos documentos que 

constituem o domínio da terra dos senhores. 
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 “O texto, o livro, o manuscrito estavam intimamente ligados ao discurso 

da memória medieval” (Danziger, 2008, p. 72). Neste sentido, os textos 

ilustrados foram progressivamente mais trabalhados de modo a facilitar, 

também, o seu uso como auxiliares mnemônicos para retenção do conteúdo ou 

da ideia a transmitir, através do recurso a espaçamentos, parágrafos, códigos 

de cores, destaque das primeiras letras de cada capítulo, palavras-chave e 

imagens, sendo possível identificar muitas destas técnicas nos atuais manuais 

de HCA e livros de História da Arte. 
“Em muitos casos, elas [as imagens] não eram realmente ilustrações do conteúdo do 
texto, mas puramente mnemônicas em sua função. Por exemplo, um dedo seria 
desenhado na margem, apontando para uma parte do texto que considerava 
particularmente importante lembrar, mais ou menos como o "NB" que ainda usamos 
em anotações marginais desenhadas. Este dedo, como as palavras "nota bene", não 
ilustra nada no texto; é simplesmente um auxiliar de memória” (Danziger, 2008, p. 
74). 

 

A partir dos séculos XVIII e XIX, os métodos de ensino enfatizam a 

reprodução textual, segundo uma transmissão de informações escritas exatas 

e precisas, valorizando-se a memória reprodutiva, que tende a permanecer 

atualmente no ensino, repetindo categorizações, fronteiras e crenças em HCA, 

que impedem, uma conceção da História que se afaste de uma visão 

cronológica do passado e trabalhe narrativas anacrónicas, que permitam cruzar 

memória e experiência, na construção do conhecimento do aluno, como será 

abordado no seguinte subcapítulo. 
“Qualquer história que se concentre na mudança conceptual enfrenta problemas 
peculiares de cronologia. Uma história geral abrangente de um período específico 
pode simplesmente contar o que aconteceu e o que aconteceu a seguir numa ordem 
cronológica relativamente sem problemas. Mas uma história de mudança conceptual 
tem que enfrentar a arbitrariedade da sua seleção de material relevante e, portanto, a 
natureza duvidosa de qualquer cronologia que construa” (Danziger, 2008, p. 14) 

 

“Em muitas interpretações modernas, a memória existe para preservar a 

informação factual” (Danziger, 2008, p. 72), confundindo e sobrepondo História 

e memória no discurso histórico. Os textos escritos substituem a experiência 

vivida e a representação do que aconteceu, ou seja, a memória, é entendida 

como a verdade da questão, desenvolvendo-se uma “«história da história», que 

de facto é, o mais das vezes, o estudo da manipulação realizada pela memória 
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colectiva de um fenómeno histórico que só a história tradicional tinha até então 

estudado” (Le Goff, 2000, p. 56) 

Platão (2019, pp. 122–123), apologista do conteúdo significativo em 

detrimento da recordação literal, antecipou este problema, referindo que os 

discursos escritos não se podem defender ou apresentar a verdade 

convenientemente sem o seu autor, para além de não terem em conta a quem 

dizem ou como dizem. Este discurso morto contrasta com o conhecimento que 

“se escreve na alma de quem aprende, esse que é capaz de se defender a si 

próprio e sabe falar e ficar silencioso diante de quem convém”, ou seja, de 

quem está interessado ou não em ouvi-lo e apreendê-lo.  

Ramos do Ó e Costa (2007, p. 111) aponta um caminho para suplantar 

esta deficiência da escrita, considerando que todo o discurso é contingente. 

“Toda a escrita é sempre uma reescrita e um devir de escrita. Temos de insistir 

numa ideia central: a de que todos escrevem a partir de rastros e de 

fragmentos de outras escritas. (…) O texto é um exercício que questiona a 

verdade, e não transporta a verdade em si mesmo”. A ideia de Ramos do Ó e 

Costa (2007) não passa, por isso, por reduzir a importância da escrita na 

escola, mas por apostar numa escrita criativa, capaz de integrar outras 

mundividências não centradas no monopólio da leitura, mas integrantes de 

outras realidades e dos meios de comunicação, que moldam, necessariamente, 

a formação e identidade do aluno. 

A invenção da escrita, registada, de modo profuso, por toda a cidade, 

em monumentos (paredes de pedra e mármore) e documentos, constituindo 

bibliotecas, museus e arquivos, juntamente com o advento dos computadores, 

constituem dois momentos que contribuíram para uma transformação profunda 

da memória coletiva, permitindo, um aumento sem precedentes do arquivo de 

memória externa e uma possibilidade de armazenamento de dados ad 

infinitum.  

No entanto, a mesma capacidade informática de armazenamento de 

uma grande quantidade de memória é também responsável pelo progressivo 

enfraquecimento da memória experiencial do indivíduo e, no presente contexto 

de trabalho, da memória experiencial do aluno. Qualquer possibilidade de 

vivenciar uma experiência é diminuída por formas de atenção difusas, 



80 
 

semiautomáticas e alheadas, geradas por um sentido de omnipresença de 

imagens que anula a singularidade de lugar, tempo e acontecimento, gerando 

comportamentos rotineiros, habituais e quase hipnóticos, conseguidos pela 

ampla adoção e prática continuada do uso das novas tecnologias. “A 

estandardização da experiência em tão grande escala (…) implica uma perda 

da identidade e singularidade subjetivas [memória]; implica também o 

calamitoso desaparecimento da participação e criatividade individual na feitura 

dos símbolos que todos intercambiamos e partilhamos” (Crary, 2018, p. 58). 
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4.2 Relações entre História da Arte e Narrativa 
 

“É cada vez mais raro encontrar pessoas que saibam narrar qualquer coisa com 
correcção. Quando alguém manifesta o desejo de ouvir uma história, é cada vez mais 
frequente surgir o embaraço entre as pessoas que o rodeiam. É como se a 
capacidade de que nos parecia inalienável, a mais segura de todas, nos tivesse sido 
tirada: a capacidade de trocar experiências” (Benjamin, 2012, pp. 27–28). 

  

A comunicação da experiência é cada vez menor, porque a experiência, 

ela própria, se encontra em crise (Benjamin, 2012). Uma crise provocada pelas 

exigências de um consumo 24/7, que gera não só uma homogeneização da 

experiência, como uma difusão da experiência individual, enquanto mecanismo 

privilegiado de competição, considerado um comportamento natural e 

inevitável, na sociedade capitalista. As experiências de vida em comunidade 

são substituídas por pequenos aglomerados casuais de indivíduos, conjuntos 

de identidades vazias, em situações diárias como a permanência numa fila 

para apanhar o autocarro, o estar parado no trânsito ou o fazer compras num 

supermercado (Crary, 2018).  

Na cultura capitalista global, a velocidade com que tudo é rapidamente 

esgotado e descartável, numa obsessão constante pelo novo e pela novidade, 

impede a construção de qualquer vínculo com o acontecimento, assim como a 

produção de algum vestígio ou memória (ver subcapítulo 4.1). O indivíduo é 

sujeito a um cavalgar de emoções e excitações, que em vez de o saciar, o 

coloca em estados de apatia e insatisfação permanentes. “Ao sujeito do 

estímulo, da vivência pontual, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo 

o choca, mas nada lhe atravessa” (Bondía, 2011, p. 23).   

Outra caraterística própria da sociedade neoliberal é o excesso de 

informação, que juntamente com a premência de opinião e julgamento, não 

confere espaço à experiência. Como consequência, é a arte de narrar que se 

encontra empobrecida e, mesmo, em extinção, porque a narrativa tradicional 

está, profundamente, ligada à experiência e, na sociedade contemporânea, a 

narrativa baseada numa história vivida é, cada vez mais, rarefata. “A 

experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que 

se passa, não o que acontece, ou o que toca” (Bondía, 2011, p. 21). Num 
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mundo global, onde acontecem tantas coisas, onde conseguimos tanta 

informação, parece, no entanto, que nada verdadeiramente nos acontece.  
“Depois de assistir a uma aula ou a uma conferência, depois de ter lido um livro ou 
uma informação, depois de ter feito uma viagem ou de ter visitado uma escola, 
podemos dizer que sabemos coisas que antes não sabíamos, que temos mais 
informação sobre alguma coisa; mas, ao mesmo tempo, podemos dizer também que 
nada nos aconteceu, que nada nos tocou, que com tudo o que aprendemos nada nos 
sucedeu ou nos aconteceu” (Bondía, 2011, p. 22). 

 

No ensino, o sentido produtivo do tempo (abordado no subcapítulo 1.1), 

incute no aluno a continuidade da atividade e da ação automática, que 

juntamente com uma transmissão reprodutiva do conhecimento dificultam, ao 

aluno e ao professor, a possibilidade de experiência, que requere, 

necessariamente, que se possa abrandar o ritmo, fazer uma pausa ou mesmo 

parar.  
 [Para que algo nos possa acontecer, é indispensável] “parar para pensar, parar para 
olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais 
devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes (…), cultivar 
a atenção e delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, 
aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter 
paciência e dar-se tempo e espaço” (Bondía, 2011, p. 19). 

 

Se a informação não permite a experiência e a narrativa é o relato da 

experiência, então, a informação revela-se, de igual modo, incompatível com a 

narrativa. Na narrativa tradicional, o viajante (o narrador) por vir de longe, 

frequentemente, gozava de um estatuto de credibilidade, que dispensava 

qualquer verificação sobre o que contava, como se pode verificar, 

nomeadamente, nos relatos de viagem que Marco Polo faz, no século XIII, ao 

imperador Kublai Kan:  
“Nada garante que Kublai Kan acredite em tudo o que diz Marco Polo ao descrever-
lhe as cidades que visitou nas suas missões, mas a verdade é que o imperador dos 
tártaros continua a ouvir o jovem veneziano com maior atenção e curiosidade que 
qualquer outro enviado seu ou explorador (…). Só nos relatos de Marco Polo, Kublai 
Kan conseguia discernir, através das muralhas e das torres destinadas a ruir, a 
filigrana de um desenho tão fino que escapasse ao roer das térmitas” (Calvino, 2006, 
p. 9). 
 

O narrador consegue “transformar a narrativa em experiência daqueles 

que ouvem a sua história” (Benjamin, 2012, p.31), através do recurso à 

imaginação, entendida como uma memória seletiva, que permite a (re)inscrição 
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do sujeito no respetivo espaço de tempo e lugar. A narrativa “não pretende 

transmitir o que há de puro «em si» nas coisas (…). A narrativa mergulha as 

coisas na vida do narrador para depois as ir aí buscar de novo. Por isso a 

narrativa tem gravadas as marcas do narrador, tal como o vaso de barro traz as 

marcas da mão do oleiro que o modelou” (Benjamin, 2012, p. 35). A 

informação, pelo contrário, carece de confirmação sistemática, uma vez que, 

por natureza, lhe é exigido ser plausível e verdadeira.  

No mundo atual, quase tudo é absorvido pelo caráter da informação. 

“Cada manhã somos informados sobre o que acontece em todo o mundo. E, no 

entanto, somos tão pobres em histórias maravilhosas! Isto, porque nenhum 

acontecimento nos chega que não esteja impregnado de explicações. (…) 

Pode considerar-se já meia arte do narrar a reprodução de uma história isenta 

de explicações” (Benjamin, 2012, pp. 32–33). A narrativa atinge uma amplitude 

que falta à informação, ao permitir que o indivíduo possa interpretar as coisas 

como entender e retirar o saber, que mais lhe prover, para a sua existência. “O 

importante na sociedade consiste seguramente mais na interpretação do que 

na coisa” (Farge, 1999, pp. 31–32). 

A narrativa conserva, por isso, uma função utilitária, quer seja uma 

instrução prática19 ou um ensinamento moral, que caiu em desuso, pela 

decadência da arte de narrar. “O narrador é sempre alguém que sabe dar 

conselhos ao ouvinte”, porque o ouvinte é capaz de se identificar com o 

narrador no relato da sua experiência, entendendo-se o conselho “mais [como] 

uma proposta do que uma resposta a uma pergunta”. O ouvinte é envolvido na 

construção da narrativa, visto que “só está recetivo a um conselho quando for 

capaz de expor abertamente a sua situação” (Benjamin, 2012, p. 30). Numa 

narrativa, o ouvinte e o narrador estão, por isso, estreitamente ligados e 

dependentes um do outro, ao contrário do romancista, muitas vezes chamado à 

História, que se fecha, em torno de si mesmo.  

“A origem do romance é o indivíduo na sua solidão, que já não tem 

autoridade para se apresentar como um exemplo quando se pronuncia sobre 

os seus interesses mais importantes, que já não recebe nem sabe dar 

conselhos” (Benjamin, 2012, p. 31). A falta de consideração do leitor na 
                                                           
19 A narrativa era utilizada, nomeadamente, nos conselhos dados aos camponeses, sobre agricultura 
(Benjamin, 2012).  
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constituição da sua forma literária não é indissociável do facto de ele não provir 

do relato, como os contos, as sagas e as novelas, mas depender estritamente 

do livro. O romance histórico herda, por isso, muitas características da 

informação, ao procurar convencer o leitor da sua verosimilhança, sem, no 

entanto, necessitar de fazer depender a sua inteligibilidade dos documentos 

históricos, apesar de se poder basear, igualmente, nas fontes históricas. Não é, 

por isso, de estranhar a sua proximidade com o discurso histórico de livros e 

manuais. 

Flaubert (2015) criou duas personagens literárias, Bouvard e Pécuchet, 

que imbuídos do papel de arqueólogos e historiadores, no século XIX, 

atravessam diferentes dificuldades de (re)construção da História. Inicialmente, 

os dois procuraram apropriar-se de todas os vestígios do passado, segundo a 

ideia de reconstituir o passado por contacto direto. No entanto, depararam-se 

com a impossibilidade de reconstituir momentos de história que sejam puros, 

sem marcas de decadência, desaparecimento ou vandalismo. Não existe, de 

facto, outra forma de fazer História, se não, a partir do presente e “se «cada 

época fabrica mentalmente o seu universo próprio», como poderia o historiador 

sair integralmente do seu próprio «universo mental» e pensar na 

«instrumentação» de épocas passadas? Até mesmo a escolha de um objecto 

de estudo (…) não será já um indício do universo mental a que pertence o 

historiador? (Didi-Huberman, 2017, p. 32). 

Bouvard e Pécuchet decidem, assim, mudar de estratégia e procurar ler 

os relatos sobre a História, no sentido de saber o que aconteceu, ou seja, o 

que verdadeiramente se passou. Deste modo, empreendem uma vasta leitura 

por diferentes historiadores, sem contudo conseguir chegar a uma visão 

objetiva sobre a História, mas sim à formulação de juízos de valor, que 

representam o seu próprio pensamento sobre o passado. “Para julgar 

imparcialmente, seria preciso ler todas as histórias, todas as memórias, todos 

os jornais e todas as peças manuscritas, porque da mínima omissão pode 

depender um erro que levará a outros até ao infinito” (Flaubert, 2015, p. 116). A 

linguagem utilizada pela História é, também, frequentemente, anacrónica, uma 

vez que compreende palavras que não são contemporâneas daquilo que 
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nomeiam (Rancière, 2014) ou palavras que transportam significados e 

propriedades diferentes de uma realidade temporal para outra. 
“As palavras mais engenhosas são evidentemente as mais usadas; nobres, 
burgueses, camponeses, por exemplo. (…) Tomemos a palavra mais enganosa, 
nobre. Se efectuarmos em 1789 um corte das posições sociais, encontraremos 
nobres em todos os escalões da sociedade e nas mais diversas posições. Esta 
realidade é infelizmente recoberta por imagens de corte e de castelos e mais ainda 
pela assimilação da nobreza à feudalidade, dos direitos dos senhores aos direitos 
feudais” (Rancière, 2014, p. 56). 

 

Bouvard e Pécuchet continuando a sua senda inglória pela procura da 

verdade histórica, apostam, posteriormente, na ideia de estudar uma época 

mais antiga, por acreditarem que “estando os autores longe das coisas, devem 

falar delas sem paixão” (Flaubert, 2015, p. 116). 
“Sim, a história dos tempos antigos comporta menos interpretações passionais do 
que a de ontem, mas imediatamente o investigador embate fortemente na escassez 
de documentos. Quanto à Antiguidade, quem ignora que nos faltam tantos 
documentos que, para os suprir, precisamos de muita imaginação, de inteligência, de 
sentido das coisas?” (Farget, 1997, p.160). 
“De resto, as datas nem sempre são autênticas. Aprenderam num manual para os 
colégios que o nascimento de Jesus deve reportar-se a cinco anos antes do que 
ordinariamente se diz, que havia entre os Gregos três maneiras de contar as 
Olimpíadas e oito entre os Latinos de marcar o começo do ano – outros tantos 
motivos de enganos, para além dos que resultam dos zodíacos, das eras e dos 
calendários diferentes” (Flaubert, 2015, p.118). 

 

“Como é que eu hei-de admitir – objetivava Bouvard – que haja fábulas 

mais verdadeiras do que as verdades dos historiadores?” (Flaubert, 2015, 

p.118). Os autores compreendem que a História constituirá sempre uma 

seleção. A reconstituição do passado é, apenas, uma forma de o contar. 

“Porque não se pode dizer tudo. É preciso escolher. Mas na escolha dos 

documentos vai dominar um certo espírito; como ele varia segundo as 

condições do escritor, nunca a história será definitiva. É triste – pensavam eles” 

(Flaubert, 2015, p. 119). Neste sentido, Bouvard e Pécuchet decidem 

selecionar um tema e trabalhá-lo, recolhendo e analisando todos os factos e 

fontes, de modo a compilar o saber numa narrativa.  
“- E se escrevêssemos a vida do duque de Angoulême? 
- Mas ele era um imbecil! – replicou Bouvard. 
- Que importa? As personagens de segundo plano têm por vezes uma influência 
enorme… e esta talvez tivesse nas suas mãos a engrenagem dos negócios do 
Estado” (Flaubert, 2015, p. 119).  
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No entanto, durante a recolha das fontes, foram disponibilizados dois 

retratos do Duque de Angoulême: um com cabelos lisos e outro com cabelos 

ondulados. “Questão grave, segundo Pécuchet; porque a cabeleira dá o 

temperamento, e o temperamento dá o indivíduo” (Flaubert, 2015, p. 123). 

Perante a incerteza da História, Bouvard e Pécuchet não conseguiram avançar 

e desistiram, por fim. “Não sabemos o que se passa no nosso lar – disse 

Bouvard – e pretendemos descobrir como eram o cabelo e os amores do 

duque de Angoulême!” (Flaubert, 2015, p. 125).  

Os autores nunca alcançaram serem testemunhas objetivas do passado, 

concluindo que os factos têm de ser sempre completados pela psicologia. “Sem 

a imaginação, a História é imperfeita. – vamos mandar vir alguns romances 

históricos!” (Flaubert, 2015, p. 125). Efetivamente, a História procura puxar o 

indivíduo para o princípio geral, deixando-nos na incerteza quanto aos sujeitos. 

“Só nos revela os pontos por onde foram presos aos actos gerais” (Schwob, 

2010, p. 17). 

Schwob (2010) desenvolveu, como resposta a esta limitação da História, 

uma realidade paralela e livre, sobre personagens que existiram, mas sobre as 

quais, pouco se sabia ou se encontravam diluídas nas incertezas da 

investigação histórica, reinterpretando dados e verdades biográficas, a fim de 

construir os vazios que a realidade deixou. “A arte do biógrafo consiste 

justamente na escolha. Não tem de preocupar-se em ser verdadeiro; deve criar 

um caos de traços humanos” (…) Em geral os biógrafos acreditaram, 

infelizmente, que eram historiadores. E assim nos privaram de retratos 

admiráveis. Acharam que só a vida dos grandes homens podia interessar-nos.” 

(Schwob, 2010, pp. 24–25).  

Rancière (Rancière, 2014, p. 12) defendeu, igualmente, que “é sempre 

possível atribuir, precisamente, acontecimentos verídicos a sujeitos da ficção 

ou de substituição e acontecimentos incertos ou fictícios a sujeitos reais. A 

história que diverte e o romance histórico vivem das voltas e meandros que 

esta indeterminação autoriza”.  

Poderá a História da Arte fazer mais do que tomar emprestado o 

princípio de síntese da História? Poderá a História da Arte trabalhar com 
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algumas das características apontadas pela narrativa e, mesmo, da literatura, 

para construir outras interpretações? 

As narrativas produzidas pelos alunos nas aulas de HCA (ver capítulos 3 

e 3.1) articulam personagens, lugares e tempos, permitindo (re)produzir uma 

determinada cena, com a descrição de ambientes, introdução de falas, 

pensamentos e caraterização dos personagens, utilizando, deste modo, os 

recursos da literatura, para preencher os espaços que a arte deixa livre aos 

indivíduos, para a reflexão e produção de significados, por cada um. 

As narrativas são desenvolvidas sobre personagens anónimas, do ponto 

de vista histórico, representadas nas iluminuras do calendário do Livro de 

Horas “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”, permitindo, assim, trabalhar 

projetações de identidades e experiências mnemónicas do próprio aluno nas 

personagens, sem uma preocupação maior de exatidão histórica. 

A narrativa permite, igualmente, desenvolver as descontinuidades do 

saber de cada aluno, podendo ser retomada, sempre que a memória 

experiencial do aluno for convocada por algo que lhe aconteça ou alguma 

imagem mental que seja requisitada, de forma intuitiva ou racional, uma vez 

que a narrativa nunca se esgota. “De facto não existe nenhuma narrativa em 

que não se possa pôr a pergunta: e o que é que se segue?” (Benjamin, 2012, 

p. 42). A narrativa constitui, por isso, a única forma de trabalhar tempos 

anacrónicos e/ou reminiscências várias, permitindo a construção de uma 

verdade, a partir do real, não a verdade do real, que é transmitida nos livros de 

História da Arte ou nos manuais de HCA.  

A memória é, por isso, o mecanismo que permite revisitar e evocar 

determinados acontecimentos (ver subcapítulo 4.1), aflorando a impressão que 

deixaram no aluno e não a sua exatidão. Neste sentido, a memória é 

responsável por entrelaçar e tecer os fios que ligam os diferentes tempos, na 

procura de significados, originando movimentos constantes entre essas 

temporalidades (Didi-Huberman, 2017). 
“O que é o cérebro humano senão um palimpsesto imenso e natural? O meu cérebro 
é um palimpsesto e o vosso também, leitor. Inúmeras camadas de ideias, de 
imagens, de sentimentos caíram sucessivamente no vosso cérebro, tão docemente 
como a luz. Parecia que cada uma delas iria sepultar a anterior. Mas, na realidade, 
nenhuma delas pereceu” (Baudelaire, 2001, p. 185).  
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A proposta didática trabalhada no contexto de estágio procurou 

recuperar a construção do saber mediado pela experiência e trabalhar as suas 

características no espaço de sala de aula, opondo-o ao conhecimento dito 

científico, transmitido em HCA, considerado pretensamente universal, objetivo 

e impessoal, formulado, deste modo, para ser, sistematicamente, utilizado e 

reproduzido. O saber da experiência, pelo contrário, corresponde a um saber 

necessariamente particular, subjetivo, relativo, contingente e pessoal, uma vez 

que, perante o mesmo acontecimento, a experiência manifesta-se, em cada 

aluno, de modo único e irrepetível (Bondía, 2011), respeitando os seus 

espaços de memória e criação. 
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5. Considerações finais 
 

A escola trabalha o aluno, segundo um projeto político, utilizando a HCA 

com o propósito de cimentar uma (in)formação identitária no aluno, 

autojustificando exclusões do texto oficial da História, com um discurso 

histórico de legitimação do saber, que organiza unidades de sentido, fixando 

uma visão de imobilidade da cultura e das artes.  

A HCA herda da História a sucessão de eventos narrados e dispostos 

numa sequência temporal, que não permite pensar a História da Arte, através 

de articulações fluídas por assuntos e temas, identificados a partir do arquivo 

do aluno, que lhe permitam construir outras hipóteses e interpretações do 

passado mais ligadas à vida.  

A História apropria-se da tradição e da recordação como manipulação da 

memória coletiva, que tende a ser apropriada pelo aluno, num esforço de 

memorização de pessoas, tempos e factos, que permanecem como um 

conhecimento inerte e pouco revisitado nas experiências do aluno, ou seja, 

naquilo que acontece ou o toca de alguma forma. 

A narrativa, trabalhada enquanto cruzamento da memória com as 

experiências dos alunos, foi equacionada, em contexto de estágio, na disciplina 

de HCA, na turma k do 10 ºano, na Escola Secundária Aurélia de Sousa, a 

partir de um lugar de observação e reflexão crítica das práticas e discursos 

instituídos, e constituiu um momento necessário de deslocamento, 

reposicionamento e abertura para (re)pensar outros modos de ensino-

aprendizagem em HCA.  

A “Cultura do Mosteiro”, designação estabelecida pela HCA sobre o 

período definido pela História como Idade Média, abordada e trabalhada em 

narrativa, pelos alunos, na proposta didática proposta, constituiu, igualmente, 

um campo de investigação pertinente de (re)descoberta e (re)significação de 

pensamentos e práticas, provocados e convocados na pesquisa sobre 

educação artística, nomeadamente ao nível da conceptualização de tempo e 

memória, na Idade Média. 

A interpretação de experiências e acontecimentos só é possível através 

de um processo de (re)visitação da memória. As narrativas da experiência 
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trabalham a construção do saber de forma fragmentada, descontínua e 

descentrada dos discursos hegemónicos, que povoam os currículos escolares, 

permitindo descobrir outros modos de subjetivação do saber, através da 

memória experiencial do aluno. 

Estas narrativas possibilitam o desenvolvimento de diferentes formas de 

interpretar o passado, convocando os conhecimentos dos alunos sobre os 

temas abordados na aula, como modo de explorar espaços que foram, 

intencionalmente, deixados de lado na escrita da História, como resultado de 

uma narrativa histórica que interessa a quem a escreveu. 

Na sala de aula, é difícil que a abordagem pedagógica se desvincule da 

prioridade tradicionalmente dada à aquisição de novas informações, ou à 

construção de outras formas possíveis de expressão da realidade para além da 

descrição feita pela ciência histórica, conforme experienciado no 

desenvolvimento da proposta pedagógica em HCA.  

A narrativa foi trabalhada numa condição experimental, a partir de 

sintomas e fragmentos de saber e memória evocados pelos alunos, perante as 

imagens das iluminuras do Livro de Horas “Les Riches Heures du Duc de 

Berry”. O desenvolvimento da narrativa diligencia uma necessidade de 

identificação afetiva dos alunos com o objeto da narrativa, que se expressa na 

dimensão psicológica das personagens, convocando a oralidade, para a 

(re)interpretação das lógicas de poder que subjazem as relações entre os 

sujeitos e configuram os espaços de vivência e permanência da sociedade 

(medieval).  
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