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RESUMO 

 

 

 

No ensino e na vida, saliento a importância de valorizar o aluno e ser um 

promotor de educação, como professor. Se educar não é mais do que retirar do 

outro o que de melhor existe, então, o professor tem esse propósito: ajudar os 

alunos a descobrirem os seus verdadeiros talentos. Despertar cada aluno para o 

que tem de especial e ajudá-lo a manter a sua singularidade é uma missão 

extremamente importante na tarefa de ensinar. Fazer cada aluno sentir-se à 

vontade para conquistar os seus objetivos, não deixando de lado o seu próprio 

estilo, é cada vez mais importante num mundo pautado pela globalização e onde 

a cultura dominante cada vez tem maior interferência em cada faceta da vida 

quotidiana.  

A escola pode ser um veículo preponderante na luta pela singularidade e 

na descoberta do estilo de cada um. A arte e o ensino Artístico podem 

desempenhar papéis principais nesta descoberta que envolve alunos e professores 

e exalta os talentos individuais no seio do desempenho coletivo. 
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RÊSUMÊ 

 

 

 

 Dans l'enseignement et dans la vie, j'insiste sur l'importance de valoriser 

l'élève et de promouvoir l'éducation en tant qu'enseignant. Si éduquer n’est rien 

que retirer le meilleur de l’autre, l’enseignant a alors cet objectif: aider les élèves 

à découvrir leurs véritables talents. Eveiller chaque élève à ce qui est spécial et 

l'aider à maintenir son caractère unique est une mission extrêmement importante 

dans la tâche d'enseignement. Il est de plus en plus important, dans un monde 

régi par la mondialisation et dans lequel la culture dominante est de plus en plus 

perturbée par tous les aspects de la vie quotidienne, que chaque élève se sente à 

l'aise d'atteindre ses objectifs, sans pour autant laisser de côté son propre style. 

 L'école peut être un véhicule prépondérant dans la lutte pour la 

singularité et la découverte du style de chacun. L'art et l'éducation artistique 

peuvent jouer un rôle clé dans cette avancée impliquant les étudiants et les 

enseignants et exaltant les talents individuels au sein d'une performance 

collective. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 In teaching and in life, I do insist in the importance of valuing the 

student and being a promoter of education, as a teacher. If educating is nothing 

more than withdrawing from the other the best, then the teacher has this purpose: 

to help students to discover their true talents. Awakening each student to what's 

special and helping him maintain his uniqueness is an extremely important 

mission in the task of teaching. Making each student feel comfortable to achieve 

their goals, not leaving aside their own style, is increasingly important in a world 

governed by globalization and where the dominant culture is increasingly 

interfered in every facet of everyday life. 

 The school can be a preponderant vehicle in the fight for the singularity 

and the discovery of the style of each one. Art and art education can play key 

roles in this breakthrough involving students and teachers and can exalt 

individual talents within collective performance. 
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O objetivo deste trabalho é valorizar a educação como processo de 

encontro da singularidade de cada aluno. Para isso, serão apresentadas reflexões 

sobre diferentes conceitos que podem despoletar esse interesse pela singularidade 

e justificar por que razão é tão importante que a escola e o sistema de ensino 

encaminhem os alunos neste sentido de se tornarem singulares e de descobrirem 

os seus talentos e aquilo que os diferenciam dos demais. 

No primeiro capítulo a questão da singularidade será introduzida através 

da reflexão em torno de alguns conceitos como é o caso da escola como 

instituição potenciadora ou não de inclusão social, a máscara e as instituições 

totais. No fundo, a escola ao potenciar a representação de papéis sociais e ao 

retirar especificidade aos sujeitos, no sentido de facilitar a integração social dos 

mesmos, pode acabar por tornar a valorização da singularidade de cada pessoa 

mais difícil de atingir. Ao professor propõe-se o desafio de contornar estas 

dificuldades e continuar o trabalho para que o aluno encontre o seu estilo e 

aprofunde a sua singularidade, durante o tempo que frequenta a escola. 

No segundo capítulo, é interessante ver o que a Arte, através do Ensino 

Artístico, pode fazer para ajudar os alunos a encontrarem o seu estilo e a não 

desistirem dos seus verdadeiros talentos e do aprofundamento da singularidade 

de cada um. 

No terceiro capítulo, serão apresentadas as didáticas que foram 

desenvolvidas com os alunos, ao longo das minhas aulas, enquanto professor 

estagiário. A valorização da liberdade ao construir alguns dos trabalhos propostos 

vai também de encontro ao alcance da criação do estilo. 

O quarto capítulo é dedicado à perspetiva, por mim defendida, no que diz 

respeito ao papel de professor, ao relacionamento deste com os alunos e à 

importância detida pelo docente no caminho para a singularidade de cada um. 

Por fim, no último capítulo apresento algumas reflexões que foram 

surgindo ao longo do período de estágio sobre variadas temáticas. 

Espero despertar a atenção do leitor para a importância da educação e da 

escola para o desenvolvimento da personalidade de cada aluno ao trabalhar o seu 

estilo e a sua singularidade. 
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ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO GONÇALVES ZARCO: BREVE 

CARACTERIZAÇÃO 

 

 

 

A escola onde realizei o meu estágio para conclusão do mestrado situa-se 

no concelho de Matosinhos e recebe alunos entre o 7º e o 12º ano de 

escolaridade. A construção da Escola Secundária João Gonçalves Zarco remonta 

às datas compreendidas entre 1936 e 1968 quando foi constituído um grupo de 

escolas destinadas ao ensino liceal e profissional. Temos integrados nesta escola 

o estudo diurno básico (do 7º ao 9º ano), o estudo diurno secundário (do 9º ao 12º 

ano) e a educação profissional de adultos em horário pós-laboral. Parece-me que, 

a nível socioeconómico, falamos de alunos, na sua maioria, pertencentes a uma 

classe média baixa, sem grandes hábitos de leitura e sem grande interesse pelas 

artes e pela cultura, em geral. Ainda assim, é de referir que esta escola se 

encontra bem classificada no ranking nacional (tendo médias finais de exames do 

12º ano superiores às médias finais nacionais em todas as disciplinas) e acredita-

se que isso se deva ao projeto educativo alternativo que dá enfase à 

profissionalização e à componente mais prática do ensino. 

Pessoalmente, trabalhei com turmas do estudo diurno básico, mais 

precisamente do 7.º e do 9º ano (7º 1 e 7º 2, 9º 2 e 9º 4), nas disciplinas de CAT / 

DAT (Cidadania e Desenvolvimento) e Educação Visual. 

Ao desenvolver o meu estágio, pude observar professores a lecionar e 

também pude experimentar lecionar algumas aulas. Trabalhei com cinco 

professores com diferentes estilos de ensinar e pude absorver e refletir sobre 

alguns temas que abordarei mais adiante, neste relatório. 
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1. EDUCAÇÃO E SINGULARIDADE 

 

 

 

 A Educação é uma temática que nos preocupa, desde logo porque, nas 

sociedades desenvolvidas, as pessoas passam cerca de 12 anos a frequentar 

instituições de ensino. Para começar, podemos fazer uma reflexão sobre os 

sistemas escolares no mundo. A escola, vista como privilégio de alguns, até 

meados do século XX, passou a ser obrigatória para todos, na sociedade atual. 

Muitas vezes, falamos da escola como forma de ascensão social, sendo que as 

habilitações académicas acabam por ser um dos itens a considerar quando 

classificamos diferentes classes sociais. Em todo o caso, não podemos esquecer 

que as instituições de ensino acabam por ser fundamentais na aprendizagem e na 

partilha de herança cultural entre os indivíduos. Assim, essa partilha resulta, para 

além dos benefícios, numa desigualdade que é desencadeada de geração em 

geração: 

 

“As escolas estão destinadas a legitimar as desigualdades, a 

limitar o desenvolvimento pessoal a formas compatíveis com a 

submissão à autoridade arbitrária e a contribuir para o processo 

através do qual os jovens se resignam ao seu próprio destino.” 

(Giddens, 2000:500) 

 

No entanto, a educação pode focar-se no estímulo de descoberta do talento 

de cada um, havendo uma valorização da singularidade e fugindo à vulgar 

reprodução cultural. É esta categoria, ligada ao ensino, principalmente ao ensino 

artístico, que eu pretendo desenvolver, por achar essencial que os alunos devem 

ser tratados como seres únicos e exclusivos.  
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Citando Agostinho da Silva: 

 

“Tu podes, com certeza, conviver com os outros mas nunca seres 

os outros. Eles podem ser muito bons, mas tu és sempre melhor 

porque és diferente e único com as tuas características.”  

(Silva, 1999:293) 

 

Agostinho da Silva escreveu um livro com o título “Educação de 

Portugal” em 1970 e na altura foi censurado com o motivo de “ter sido 

considerado demasiado filosófico”. (Silva, 1996:5) Somente mais tarde foi 

publicado. A palavra educar vem do grego “educare” e significa extrair o melhor 

de cada pessoa, como ser único e insubstituível, ou seja, o melhor educador 

acaba por ser aquele que faz o seu educando compreender qual o talento que 

possui e de que forma pode exteriorizá-lo. Assim sendo, o trabalho do professor 

deveria ser ajudar e orientar cada aluno a descobrir a sua verdadeira 

singularidade ou estilo, talento e aptidão. Portanto, a escola não deveria oferecer 

apenas uma perspetiva, ou seja, não deveria tornar os alunos obedientes apenas a 

uma perspetiva proposta pelo “lucro” (o poder económico que influencia a 

dimensão educativa, ou seja, provavelmente o poder económico que desenvolve 

a cultura de massas, como poderemos ver mais à frente, no encerramento deste 

capítulo), pelo contrário a escola e o professor deveriam abrir portas a novas 

perspetivas, deveriam oferecer liberdade, deveriam oferecer “Ous”, com o 

objetivo de destacar a singularidade de cada aluno. Neste sentido, a educação 

deveria ser pensada como um processo mais de orientação e acompanhamento do 

que propriamente de fornecimento de ideias ou palavras despejadas sobre os 

alunos.  
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Citando Agostinho da Silva: 

 

“Acreditando, pois, que o homem nasce bom, o que significa para 

mim que nasce irmão do mundo, não seu dono e destruidor, penso 

que a educação, em todos os seus níveis, formas e processos não 

tem sido mais que o sistema pelo qual esta fraternidade se 

transforma em domínio.”  

(Silva, 1996:8)  

 

Se pensarmos nesta conceção segundo a qual o Homem nasce bom, 

concluímos facilmente que a natureza da criança é preferível à natureza do 

adulto, uma vez que o ser humano nasce bom e com a exposição social vai 

transformando a sua essência. Assim sendo, a natureza da criança deveria ser 

respeitada e potenciada. A educação deveria consistir num processo de livre 

florescimento da criança, ou seja, a criança deveria procurar e descobrir 

livremente a sua melhor versão, a sua singularidade. Deveriam ser criadas 

condições para cada criança poder desenvolver os seus talentos, trabalhando a 

singularidade ao longo do seu crescimento. Uma natureza “adulta” não deveria 

substituir a maneira natural de ser da criança. A crítica aqui implícita é a de que 

no sistema tradicional de ensino, lentamente, vai-se destruindo a natureza da 

criança, a sua singularidade, a sua liberdade em aprender a criar o que deseja. Em 

todo o caso, há que ter em conta que, nas idades em que a criança vai desenhando 

a sua personalidade, também faz recorrendo ao mimetismo e tem como referência 

os adultos que a rodeiam. Assim, esta busca pela inocência ou pela natureza 

intocável da criança pode ser uma luta utópica. Podemos, apenas, tentar que o 

processo de transformação seja o menos nocivo possível. Partindo do plano que o 

Homem nasce bom, ou seja, fundido com o Amor, o caminho para a construção 

do futuro seria o sistema de ensino respeitar, preservar e destacar a natureza da 

criança. O adulto não deveria decidir o caminho da criança, mas sim ser a criança 

com a orientação do adulto a decidir o seu próprio caminho, com o objetivo de 

potenciar a singularidade e tornar a pessoa única e insubstituível. Com isto, não 
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pretendo anular a individualidade irrepetível de cada ser humano, mas procurar 

estratégias para que, como educadores, possamos proteger a singularidade de 

cada pessoa, ou seja, valorizar a natureza de cada um e virtualizar o processo 

construtivo da personalidade. O talento e a singularidade de cada aluno devem 

ser preservados e não apagados, ao longo do processo de escolarização. 

Voltando ao que nos diz Agostinho da Silva: 

 

“Resumindo, diria pensar que a natureza humana, mais do que boa 

é excelente; que a sociedade e nela a educação, ajudando o homem 

a sobreviver, o tem limitado, e muito, no melhor, que é o seu ser 

livre; mas que o pior passou e que todo o sofrimento e toda a treva 

serão apenas pesadelos finalmente em paz e luz desfeitos.”  

(Silva, 1996:12)  

 

O humano nasce singular, único e insubstituível. Portanto, o trabalho do 

professor seria fazer sobressair o melhor, a singularidade de cada aluno. No 

entanto, no plano geral, o sistema tradicional de ensino retira a liberdade ao 

professor e ao aluno, ou seja, de facto existem professores moldados por uma 

perspetiva social e profissional muito dependente da lógica do lucro e que 

impõem ao aluno essa mesma perspetiva.  

Entendo que educar consiste em respeitar as leis da Natureza, proteger a 

curiosidade, a singularidade e a liberdade da criança, orientando-a e fornecendo-

lhe o que deseja para que possa desenvolver e aperfeiçoar a singularidade. Assim 

sendo o sistema educativo deveria ter como objetivo fazer resplandecer os planos 

de ser bom, livre e singular em vez de os desvirtuar.  

Outro autor que nos fala da natureza boa do Homem é Thomas More na 

sua obra Utopia em que fala de um local em que a vida decorre de forma 

harmoniosa e são evitados os conflitos. (More, 1995) 

O plano da singularidade consiste em nascer novamente dentro da vida. 

Metaforicamente, o professor deveria ser uma espécie de enfermeiro parteiro, 

porque extrai e potencia a singularidade do aluno. Portanto, o aluno aumenta as 



16 
 

suas possibilidades de responder à pergunta “Quem sou?” ou, pelo menos, ganha 

a capacidade de refletir sobre esta incógnita. De qualquer forma, esta é uma 

questão à qual tentamos responder a vida toda, é uma das grandes questões 

filosóficas da vida, é-nos difícil conseguir ter uma resposta definitiva e o fato de 

reunirmos ferramentas para refletirmos sobre ela, já é muito importante no nosso 

processo de amadurecimento. Hoje, por exemplo, posso ver-me duma 

determinada forma e amanhã, devido a alguma circunstância, a minha 

autoperceção pode ser alterada. Além de que a objetividade na construção da 

pessoa singular pode ser dificultada, pois as crianças desenvolvem-se a imitar os 

adultos e o seu modo de ser deriva dum conjunto entre a individualidade e aquilo 

que observa ao seu redor, particularmente nos e através dos outros. 

O Homem “moldado” segundo regras promovidas por outro nunca saberá 

quem é verdadeiramente e terá sempre um substituto, pelo contrário o Homem 

singular é insubstituível, porque é único. Ninguém substitui um Van Gogh na sua 

obra artística e no que esta representa: a própria expressão do pintor. A sua obra, 

por outro lado, veio influenciar toda uma corrente artística para a qual o artista 

“abriu portas”: o estilo expressionista. 

Outro cientista social que também nos fala sobre a importante dimensão 

da singularidade é Erving Goffman. A sua obra “Manicómios, Prisões e 

Conventos” foca a perda da singularidade a que somos sujeitos através das 

instituições que tratam as pessoas como números e retiram delas toda a 

especificidade.  

 

“Em quarto lugar, há instituições estabelecidas com intenção de 

realizar, de modo mais adequado alguma tarefa de trabalho, e que 

se justificam apenas através de tais fundamentos instrumentais: 

quarteis, navios, escolas internas, campos de trabalho, colónias e 

grandes mansões do ponto de vista dos que vivem nas moradias de 

empregados.”  

(Goffman, 2003:17) 
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No fundo, a escola, apesar de não fazer isto de uma forma tão radical, 

também se inscreve em algumas características deste conjunto de instituições que 

Goffman descreve como totalitárias. Voltaremos a esta temática e ao conceito de 

Goffman mais adiante, neste relatório.  

Na escola, é esperado que os alunos se comportem mediante um 

determinado código de conduta que é ditado pelas regras que devem ser 

cumpridas para que o aluno tenha um desempenho exemplar. A própria 

disposição das salas de aula e a própria arquitetura das escolas vai de encontro a 

esta visão que acaba por potenciar uma “multiplicação” de comportamentos 

semelhantes por parte de alunos e professores. Os papéis sociais são definidos de 

tal forma que os alunos sabem quando devem falar, quando devem ficar calados, 

quando devem entrar ou sair da sala de aula ou quando podem comportar-se de 

forma mais formal ou informal. Existe todo um conjunto de regras e símbolos 

que são transcendentes a todas ou a quase todas as instituições de ensino que 

conduz a este modelo comportamental. Os alunos acabam por também serem 

mais facilmente identificados pelo fator quantitativo (número) do que pelo lado 

qualitativo, sendo este um argumento que Goffman usa quando descreve estas 

instituições totais. 

Quando as escolas saem deste modelo uniforme, são casos de estudo pois 

primam pela diferença. Vejamos, por exemplo, o que se passou na Escola 

Artística Soares dos Reis: esta escola, na altura em que lá estudei, ou seja, de 

2001 a 2004, valorizava a singularidade de cada aluno, sendo que o mais 

importante é que cada aluno tenha o seu próprio estilo e desenvolva, livremente, 

o seu talento. Neste tipo de escolas, procura-se contrastar com aquilo que é a 

norma. Quando estudei na Escola Artística Soares dos Reis foi enfatizado o 

desenvolvimento da singularidade e do estilo de cada aluno. Os professores 

também alimentavam esta luta pela singularidade, um desses professores foi o 

Sousa Dias que eu cito várias vezes, ao longo deste relatório e que é um defensor 

do desenvolvimento do estilo de cada indivíduo. Este tipo de ensino poderia ser 

replicado em outras escolas, pois não são só os artistas que carecem de 

singularidade e de estilo próprio; todas as pessoas, independentemente do tipo de 
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talento que possam ter, deveriam ser incentivadas a descobrir as suas 

especificidades e a desenvolvê-las. 

 

 

 

 

 

2. SUBMISSÃO AO LUCRO 

 

 

 

Nuccio Ordine reflete sobre a utilidade dos saberes que estão livres da 

finalidade utilitária, ou seja, reflete sobre tudo aquilo que nos ajuda a tornarmo-

nos criativos e melhores pessoas. 

Citando Nuccio Ordine: 

 

“A paradoxal utilidade de que falo não é a mesma em nome da 

qual os saberes humanísticos e, de um modo mais geral, todos os 

saberes que não produzem lucro, são considerados inúteis.” 

 (Ordine, 2016:7) 

 

Assim sendo, úteis são todos os saberes direcionados a um público que já 

existe, a um mercado de massas e lucro imediato. Por outro lado, o inútil ou a 

criação de obras inúteis poderá inicialmente ser anti-mercado, porque o processo 

de criação não tem presa no lucro imediato, ou seja, poderá ser direcionado a um 

público que está em falta, a construir. No entanto, a criação do inútil depois de 

estabelecido poderá trazer grandes vantagens. Provavelmente, a escola prepara os 

alunos de uma forma muito conceptual, não validando o lucro como fim último 

da passagem de conhecimentos. Em todo o caso, a formação de opiniões e a 

participação semelhante no mercado (estabelecimento de modas, por exemplo) 
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podem ter origem na educação (fora da escola: família, grupo de amigos, meios 

de comunicação social) e na própria dinâmica escolar.  

Vejamos a seguinte citação: 

 

“Um dos mais acreditados fundadores do Institute for Advanced 

Study, de Princeton – criado com a finalidade de propor uma quête 

livre de qualquer vínculo utilitário e inspirada exclusivamente pela 

curiositas dos seus ilustres membros, entre os quais gostaria de 

recordar pelo menos Albert Einstein e Julius Robert Oppenheimer -

, este célebre cientista e pedagogo americano apresenta-nos um 

fascinante resumo da história de algumas grandes descobertas, 

para mostrar que as pesquizas científicas teóricas consideradas 

mais inúteis, por não terem qualquer objectivo prático, trouxeram 

vantagens inesperadas a aplicações como as telecomunicações ou 

a electricidade, que se vieram a revelar fundamentais para a 

humanidade.” 

(Ordine, 2016:13) 

 

Portanto, os saberes inúteis não têm presa no processo e no lucro imediato. 

Provavelmente são a necessidade de criar, de oferecer mais uma possibilidade 

que até ao momento permanecia na esfera do impossível. O mundo sem o inútil 

seria um mundo estático, sem criação artística, sem ideias, sem liberdade, sem 

desobediência às regras impostas pelo lucro. Provavelmente, seria um mundo 

sem Arte. 

O lucro condiciona as instituições, por exemplo, as escolas dependem dos 

ganhos materiais, ou seja, se as instituições estão preocupadas com ganhos 

imediatos para pagar dívidas será porque provavelmente o lucro ou o poder 

económico as controla. Assim sendo, o poder económico criou uma sociedade 

endividada, logo submissa, controlada e com desejos direccionados ao mercado 

ou lucro. 
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Vejamos a seguinte citação: 

 

“Mas a lógica do lucro mina as bases das instituições (escolas, 

universidades, centros de pesquiza, laboratórios, museus, 

bibliotecas, arquivos) e das disciplinas (humanísticas e cientificas) 

cujo valor deveria identificar-se com o saber em si mesmo, 

independentemente da capacidade de produzir ganhos imediatos ou 

benefícios práticos.”  

(Ordine, 2016:8) 

 

Provavelmente, a banca, as multinacionais, o lucro ou o poder económico 

apoiam as campanhas eleitorais, ou seja, o poder económico contribui 

financeiramente para colocar o partido político no poder. Assim sendo, esta 

estratégia coloca as seguintes questões: Qual o interesse das multinacionais 

apoiarem as campanhas políticas? O que querem em troca? Desejam pessoas com 

o mesmo pseudo-gosto, moldadas para o lucro? Desejam apenas uma cultura 

estática? A criação de singularidades incomoda o poder económico? Poderá o 

aluno ser submisso ao professor, o professor submisso ao poder político 

(ministério da educação) e, por sua vez, o poder político submisso ao poder 

económico, ao útil? De facto, o resultado final é que existe dinheiro para salvar a 

banca e não existe dinheiro para a educação, principalmente para um aumento 

dos salários dos professores que provavelmente os motivaria para um melhor 

trabalho. 

Relativamente ao ensino artístico e à arte, terão esgotado as suas 

possibilidades? Serão ainda expectáveis outros Marcel Proust, Vincent Van 

Gogh, Leonard Cohen, etc? Será que os artistas criadores estão na garagem com 

medo da vergonha imposta pelo estabelecido? De facto, não é uma boa época 

para a criação artística, porque a arte foi confiscada pelo útil, pelo lucro, que 

decidem o que é significante e importante, segundo uma lógica oposta ao espírito 

da arte. As condições de vida estão a mudar, surgem novos modos de viver, que 
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compete à arte explorar, além do que provavelmente a cultura do lucro não 

poderá prever rigorosamente o que vai acontecer. 

 

 

 

 

 

3. INCLUSÃO E INTEGRAÇÃO: O PAPEL DA ESCOLA 

 

 

 

3.1. CONCEITO DE INTEGRAÇÃO 

 

 

 

O conceito de integração interessa bastante aos cientistas sociais que se 

debruçam sobre temas como a educação. Numa perspetiva sociológica podemos 

consultar o Dicionário de Sociologia relativamente a este importante conceito: 

 

“A integração é um processo mais ou menos lento, individual ou 

coletivo que corresponde à adaptação a um novo “modus vivendi” 

próprio de um coletivo que não é o seu de origem. A pessoa sente-

se integrada quando efetuou um percurso que lhe permite incluir-se 

no novo conjunto.”  

(Dicionário de Sociologia, 2002:209) 

 

Aplicando isto ao que acontece na escola, desde tenra idade, o indivíduo 

(ainda criança) é incluído numa turma com pessoas que têm características gerais 

semelhantes (idade, naturalidade, cultura) e é-lhe imposto que se adapte a esse 

novo grupo que se forma. Assim, a integração ou o esforço pela mesma é uma 

constante na vivência escolar e na dimensão educativa. A criança / jovem passa a 
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identificar-se com um novo grupo e é-lhe pedido que se comporte segundo um 

padrão de regras que vai moldar a sua personalidade. Sabemos que as crianças 

têm uma capacidade de adaptação superior à dos adultos e, assim sendo, a escola 

vai ser uma ponte para essa adaptação e integração sociais, em geral. A escola é o 

primeiro contexto de socialização em espaço público. Trata-se de um tipo de 

socialização secundária que se alia ao trabalho educativo desenvolvido pela 

família e amigos próximos, até então. Ora, o espaço escolar tem um grande peso 

no desenvolvimento dos indivíduos e nas escolhas que vão fazendo, ao longo da 

infância e juventude. 

Relativamente a este conceito e às barreiras que podem ser levantadas ao 

mesmo, tive experiência, durante o estágio, dum fenómeno de dificuldade a nível 

de integração por parte de um dos alunos do 7.º ano que posso utilizar como 

exemplo. Este aluno ficou retido no mesmo ano e isso fez com que a sua 

adaptação tenha sido difícil, uma vez que os seus colegas foram para outras 

turmas e ele não se sentia parte da turma à qual pertencia, não havendo 

identificação em relação aos colegas. Claro que esta situação se revelava em 

certos comportamentos e mesmo na forma como o aluno via a escola e o seu 

percurso, sendo que tinha dificuldade em pertencer ao grupo no qual que havia 

sido colocado. A nível motivacional, este fenómeno de dificuldade de integração, 

afetava o aluno e os próprios resultados na sua aprendizagem. Existem 

dimensões sociais e psicológicas que podem influenciar a maior ou menor 

dificuldade de adaptação e integração ao meio: diferença de interesses motivada 

pela diferença de idades. 

A escola é uma forma das pessoas se sentirem incluídas socialmente. É um 

direito de todas as crianças frequentarem a escola e terem, nesse espaço, 

oportunidades para desenvolver a sua escolaridade. Durante muitos anos, no 

nosso país, as crianças mais desfavorecidas frequentavam a escola apenas até ao 

4º ano e ingressavam no mundo do trabalho em tenra idade. Nessa altura, apenas 

as famílias mais avantajadas tinham capacidade para pagar os estudos aos 

menores e dar-lhes capacidade para construir uma carreira promissora. Assim, a 

visão de Pièrre Bourdieu em relação à reprodução social era uma realidade 
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inquestionável, ou seja, a escola era uma instituição que contribuía para a 

permanência das mesmas classes no poder, sendo esse poder praticamente 

hereditário. 

Citando Pièrre Bourdieu: 

 

“É a existência de diferentes formas de “capital”, transmissíveis 

por diferentes tipos de “herança”, que cria condições desiguais de 

reprodução. Se, a nível económico, as condições de “reprodução” 

do sistema assentam, tradicionalmente, na figura clássica da 

herança de propriedade, a dominação social e cultural conhece 

outros mecanismos de transmissão; a escola é, precisamente, um 

dos mecanismos mais representativos da “herança cultural” e da 

manutenção das posições de dominação.” 

(Ferreira et all, 1995:376) 

 

Relativamente ao conceito de reprodução cultural: 

 

“Por reprodução cultural entendemos os modos como as escolas, 

conjuntamente com outras instituições sociais, contribuem para 

perpetuar as desigualdades económicas e sociais ao longo das 

gerações. O conceito dirige a nossa atenção para os meios pelos 

quais as escolas influenciam a aprendizagem de valores, atitudes e 

hábitos, através do curriculum escondido. As escolas reforçam as 

variações nos valores culturais e nas perspetivas adquiridas num 

período anterior à vida; quando as crianças deixam a escola, estas 

limitam as oportunidades de alguns, enquanto facilitam a de 

outros.” 

(Giddens, 2000:502) 

  

 Assim, a escola, ao invés de contribuir para a integração social e 

consequente eliminação das desigualdades, pode, por outro lado, alimentar uma 
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reprodução cultural que se traduz num continuar das desigualdades entre classes. 

O estatuto dos pais dos alunos pode, então, influenciar o seu percurso na escola e 

até criar “rótulos” (conceito que vamos analisar, posteriormente) que vão 

desencadear a tal reprodução cultural e social. 

 Ainda sobre o conceito de reprodução social, é importante ter em conta a 

perspetiva de Paul Willis que se propôs estudar o modo como os miúdos das 

classes dos trabalhadores obtêm empregos na classe trabalhadora. Willis 

concentrou o seu estudo no grupo a que chamou “the lads” ou “os moços” que 

descreveu do seguinte modo: 

 

“”Os moços” são especialistas num ressentimento amordaçado 

que evita sempre o confronto aberto. Dispostos na aula, tão perto 

de formarem um grupo quanto possível, mantêm um contínuo 

arrastar de cadeiras, um resmungar mal-humorado à mínima 

exigência e uma agitação constante, em que se exploram todos os 

modos possíveis de se estar sentado numa cadeira. Durante as 

sessões de estudo alguns demonstram claramente o seu desdém 

adormecendo aparentemente com a cabeça sobre a carteira, outros 

poem-se de costas voltadas a olhar pela janela ou de um modo 

vago para a parede… Há um sussurro permanente de conversas, 

como uma onda inevitável sobre a areia seca, e vê-se por toda a 

parte um revirar de olhos ou ouvem-se murmúrios exagerados de 

segredos conspiratórios… Nos corredores, há um andar arrastado, 

um “olá” demasiado amigável ou um silêncio súbito, quando passa 

o diretor de turma. Irrompem em gargalhadas irónicas ou insanas 

que podem ser ou não sobre alguém que passa. É tão humilhante 

parar como continuar a andar… A oposição à escola manifesta-se 

principalmente na luta para retirar espaço simbólico e físico à 

instituição e às suas regras e para derrotar o seu principal objetivo 

conhecido: pô-los a “trabalhar”.” 

(Willis, 1977:12-13, 26) 
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Podemos dizer que são as crianças dos meios sociais privilegiados que 

estão mais aptas a incorporar a cultura dominante veiculada pelo sistema de 

ensino. A classe dominante reproduz-se e acaba por impor a forma de evolução 

da classe dominada, uma vez que tem autoridade sobre a informação que é 

partilhada. 

Cresce, então, o debate que questiona se a escola é uma fonte de 

perpetuação das desigualdades sociais ou se contribui para quebrar o ciclo social 

vigente. No fundo, é possível que aconteça as duas coisas: em alguns casos, a 

escola pode contribuir para uma escalada social, em outros casos pode, então, ser 

veículo para a tal reprodução cultural e social. 

Hoje em dia, muitas coisas mudaram em relação ao ensino, no nosso país: 

a escolaridade obrigatória passou a ser o 12º ano, as crianças não podem 

trabalhar até aos 16 anos e a escola tomou um carisma mais inclusivo, pois todas 

as famílias podem incentivar os menores a prosseguir os estudos, sendo que há 

subsídios específicos para esse fim.  

Ainda assim, a realidade da reprodução social não desapareceu totalmente 

e ainda existe um pendor hereditário quando pensamos nas condições 

socioeconómicas das famílias.  

Cabe à instituição escola e às pessoas que nela desempenham funções, 

como os professores, acabar com o estigma que possa existir e promover formas 

inclusivas de lidar com a educação e o desenvolvimento cognitivo. Este é um 

desafio importante na sociedade atual que pode promover uma maior igualdade e 

uma mais forte justiça social. 
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3.2. MÁSCARA  

 

 

 

Erving Goffman, um relevante autor na área da Sociologia, fala-nos de 

alguns conceitos muito importantes para o desenvolvimento deste relatório de 

estágio e reflexão sobre algumas questões que podem ser colocadas. 

Um desses conceitos, muito importante no seio das Ciências Sociais e que 

está bastante presente na sua obra “A apresentação do Eu na Vida de Todos os 

Dias”, é o de papel social, sendo que Goffman o define como: 

 

“(…) o conjunto de direitos e deveres ligados a uma dada 

categoria, poderemos dizer que um papel social implicará um ou 

mais “papéis de rotina” e que cada um desses diferentes trechos 

poderá ser apresentado pelo autor numa série de ocasiões para os 

mesmos tipos de audiência ou para um público formado sempre 

pelas mesmas pessoas.” 

(Goffman, 1993:27) 

 

Assim, cada individuo pode, em si, reunir vários papéis sociais que vão 

ditar a forma como se comporta mediante os seus diferentes “públicos”. 

Exemplificando, enquanto indivíduo eu agrupo vários papéis sociais: o de filho, 

aluno, amigo, marido, pai… Ao desempenhar cada um desses papéis eu vou 

alterando o meu comportamento e atitude, adaptando-me às diferentes 

circunstâncias promovidas pelos distintos papéis sociais, valorizados pelos 

contextos em que me insiro. Essa adaptação pode ser mais ou menos espontânea, 

de acordo com a maior ou menor exigência de usar camuflagem. Transpondo 

para o tema que nos preocupa, neste relatório, eu posso, por exemplo, em casa 

usar a máscara de filho ou de irmão, na escola vou usar a máscara de professor, 

aluno ou colega. 
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Assim, existe o que Goffman apelida de desempenho que não é mais do 

que a forma como os indivíduos colocam em prática os seus papéis sociais, nas 

várias dimensões da vida. 

Goffman substitui a expressão “papel social”, várias vezes, por “máscara” 

e explica o uso deste termo, utilizando a referência a Robert Ezra Park: 

 

“Em certo sentido, e na medida em que a máscara representa a 

conceção que formámos de nós próprios – o papel que nos 

esforçamos por viver -, ela é o nosso eu mais verdadeiro, o eu com 

que gostaríamos de nos parecer. No termo do processo, a nossa 

conceção do nosso papel torna-se uma segunda natureza e uma 

parte integrante da nossa personalidade. Chegamos ao mundo 

como indivíduos, adquirimos um carácter e transformamo-nos em 

pessoas.” 

(Goffman, 1993:32) 

 

Na escola, esta máscara está bastante visível quando nos deparamos com o 

estatuto de professor. O professor, influenciado pelas normas e costumes sociais, 

assume uma determinada postura e usa uma determinada linguagem no exercício 

da sua profissão. Assim, há uma máscara que é colocada pelo professor quando 

está a lecionar e em contacto com os seus alunos. Do lado dos alunos, o mesmo 

acontece. É esperado que estes se comportem mediante alguns parâmetros, 

impostos socialmente (devem estar sentados e quietos, devem ouvir o professor e 

interromper apenas quando lhes é permitido, devem usar uma linguagem mais 

formal, etc.). Se observarmos, por exemplo, a diferença de comportamento dos 

alunos quando estão em sala de aula ou no recreio, facilmente poderemos notar 

grandes diferenças que estão relacionadas com os diferentes papéis sociais que 

estes desempenham (no primeiro caso, como alunos; no segundo caso, como 

colegas de escola).  

O espaço também é um elemento que pode em muito condicionar esta 

assunção dos papéis sociais. Tomando, novamente, o exemplo da escola, 
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podemos ver que as salas de aula têm, normalmente, uma disposição parecida e o 

professor, normalmente, ocupa o lugar da frente, mais central, enquanto os 

alunos ocupam o lugar de audiência, enquanto aprendizes. Esta organização do 

espaço potencia o desempenho dos papéis sociais dentro da sala de aula. Para 

além disso, esta distribuição do espaço e assunção de papéis sociais por parte do 

professor conduz à “naturalização” da autoridade do mesmo.   

A noção de máscara pode, também, estar relacionada com o facto de 

muitas vezes, existir diferenças entre o desempenho do ator social, nas várias 

facetas da sua vida. Indo novamente ao que nos diz Goffman: 

 

“Em primeiro lugar, acontece com frequência que o desempenho 

sirva sobretudo para exprimir as características da tarefa 

desempenhada e não as características do ator.” 

(Goffman, 1993:97) 

 

Nesta analogia que Goffman cria entre a vida social e a dramaturgia, 

percebemos que também, no ambiente da escola, existem papéis sociais 

demarcados e que influenciam as relações entre professores e alunos. Isto 

acontece porque a cada papel social estão associadas determinadas regras e 

fórmulas comportamentais que são socialmente expectáveis. O aluno sabe que se 

não se comportar como é esperado, pode ser penalizado e repreendido, pois ao 

professor é dado o poder de condicionar a forma como os alunos atuam. Esta 

relação pode ser bem ou mal sucedida, tanto quanto se criar maior ou menor 

identificação entre o aluno e o professor.  

De resto, esta representação é transversal a todas as áreas da nossa vida, de 

uma forma mais ou menos espontânea, daí muitas vezes, nas ciências sociais, se 

identificarem os indivíduos como “atores sociais”. 

Este uso de máscaras não tem que, obrigatoriamente, excluir a expressão 

da singularidade, uma vez que, mesmo ao construir essas máscaras, estas são 

únicas e referem-se a cada ator social, de forma muito particular. 
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Assim, relativamente ao comportamento devemo-nos adaptar ao auditório 

ou ao ambiente. No que a isto concerne, o ambiente pode ser a causa do 

comportamento. A título de exemplo, um concerto de Karajan compõe um 

ambiente diferente do que aquele composto por uma festa de trance psicadélico. 

Outra coisa diferente acontece quando estamos no plano das artes e impõe-se 

uma importante questão: o aluno deve adaptar-se a uma comunidade existente a 

um estilo de arte que já existe ou deve criar uma nova comunidade ou ambiente? 

Cada artista singular produz um novo mundo e só no ambiente, no seu atelier o 

consegue fazer eficazmente. Francis Bacon pintava num ambiente caótico, já 

Vazarely pintava num ambiente limpo. Na produção artística, se o aluno for um 

ator social está a inserir-se numa comunidade existente e o objetivo é outro, é 

criar uma comunidade futurível. Neste caso, o outro (público) é que tem que se 

adaptar ou ser sensível à obra do artista e ao ambiente que o artista cria.  

De qualquer forma, a faceta de artista é apenas uma fatia da vida do 

artista, este não deixa de desempenhar papéis sociais, como todos os outros, seja 

de filho, pai, aluno ou amigo. Podemos dizer que, apenas na sua atividade 

profissional, esta lógica muda um pouco e este em vez de ser produto de 

ambiente, tende a ser produtor de ambiente. Assim, o artista assume o papel de 

produtor de ambiente, enquanto o público assume o papel de produto de 

ambiente, o que não quer dizer que o próprio artista não seja também um produto 

do ambiente por ele criado. Neste contexto, o artista pode ter o papel de sugerir 

máscaras ao seu público. 
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3.3. INSTITUIÇÃO TOTAL 

 

 

 

Apesar da escola não ser uma das instituições que Goffman indica como 

tendo um clima de instituição total, podemos ver nela traços que encaixam na 

definição deste conceito. Assim, a escola pode incorrer, no seu funcionamento, 

na tentativa de anular a singularidade dos alunos e mesmo dos professores, 

através da obrigatoriedade de cumprir determinadas regras e da abertura limitada 

ao fator criativo. 

Uma instituição total é, por definição: 

 

“(…) um lugar de residência e de trabalho onde um grande número 

de indivíduos, colocados numa mesma situação, cortados do 

mundo exterior por um período relativamente longo, levam em 

conjunto uma vida reclusa segundo modalidades explícitas e 

minuciosamente regulamentadas.” 

(Goffman, 1968:41) 

 

No fundo, os alunos acabam por passar mais tempo na escola do que em sua 

própria casa e por estar mais tempo com os colegas e professores do que com os 

seus familiares diretos. Além disto, a rotina escolar é trespassada, 

sistematicamente, por normas e regras que devem ser cumpridas. Os alunos que 

não se adequam a essas regras acabam por ser vistos como “elos mais fracos” e 

isso repercute-se nos resultados que têm e na capacidade de integração no mundo 

escolar.  

Segundo Perrenoud, a Escola prepara os alunos para a vida adulta futura, 

pois espera que estes joguem um jogo em que são atores sociais, ou seja, em que 

assumem uma máscara, de acordo com as regras e as normas estabelecidas. O 

desempenho dos alunos neste “jogo” resulta no seu sucesso e integração na 

escola. Vejamos um excerto que vem ao encontro desta temática: 
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“Se se quer considerar a escolarização como uma fase de 

preparação para a vida adulta – que também o é, evidentemente -, 

tem de se inserir, na análise, os efeitos do currículo escondido e 

integrar, nesse estudo, as competências e as disposições 

estratégicas que o aluno deve a anos de vivência no seio da 

organização escolar, numa posição mais ou menos dominada.” 

(Perrenoud, 1995:37) 

 

Creio, porém, que o professor não deve confundir o desrespeito dos alunos 

pela escola com o desrespeito pela arte estabelecida. Construamos uma analogia 

para melhor explicitar esta ideia: no plano do futebol, o Cristiano Ronaldo e o 

Messi têm um estilo diferente potenciado que os demarca dos demais, tornando-

os insubstituíveis, no entanto, como jogadores de futebol, devem obedecer e 

respeitar as regras do jogo, para serem bem sucedidos no que fazem. 

Assim, ao apresentar um conjunto de regras a seguir, a escola acaba por 

retirar uma parte da singularidade que existe em cada indivíduo, fazendo com 

que os alunos e os professores se comportem da forma socialmente expectável. 

Mesmo assim, este respeito pelas regras não implica que seja retirado aos alunos 

ou aos professores o seu estilo próprio, sendo capazes de manter-se fiéis à 

singularidade de cada um. 
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3.4. SINGULARIDADE E CONTROLO SOCIAL 

 

 

 

Segundo Émile Durkheim, um dos fundadores e pioneiros da Sociologia, a 

construção do ser social é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e 

princípios — sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento — que 

balizam a conduta do indivíduo num grupo. Esta assimilação é feita através de 

vários fenómenos de socialização e as dinâmicas em torno da educação são 

preponderantes neste processo. 

O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. O 

conceito de controlo social nasce junto com a Sociologia como ciência. Trata-se 

de mecanismos de intervenção de uma sociedade ou grupo social, utilizados para 

que os indivíduos se comportem de maneira desejável, de acordo com as regras 

sociais. Por meio de recursos materiais e simbólicos aqueles que governam sobre 

o grupo controlado influenciam o modo de pensar, de ser, valores e crenças dos 

indivíduos, com o objetivo de manter determinado ordenamento social. 

Também são mecanismos que servem como forma de intervenção diante 

de mudanças que possam ocorrer no meio social, levando o indivíduo a 

conformar-se com a nova realidade, seja positiva ou negativa. 

Nas sociedades atuais, existe uma maior presença de solidariedade de tipo 

orgânica em detrimento da solidariedade mecânica, ou seja, há uma crescente 

especialização de funções de papéis sociais e isso contempla a visualização da 

sociedade numa perspetiva biológica que dá um maior espaço para que cada 

indivíduo desenvolva o seu estilo e seja singular. 

Vejamos, no que respeita a este conceito de solidariedade orgânica de 

Durkheim, a seguinte citação: 
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“Com efeito, a coesão social deriva da interdependência funcional 

da divisão do trabalho desenvolvendo-se uma consciência coletiva 

mais flexível e permeável às importações individuais dos 

imperativos sociais” 

(Dicionário de Sociologia, 2000:365) 

 

 

 

 

 

3.5. TIPOS DE CONTROLO SOCIAL 

 

 

 

Podemos distinguir dois tipos de controlo social: o formal e o informal. O 

controlo social formal corresponde às leis e regras institucionalizadas, já o 

controlo social informal corresponde às normas de conduta social que são 

reconhecidas como legítima e partilhadas numa sociedade, como por exemplo 

crenças, costumes, valores e etc. 

O filósofo Norberto Bobbio (Bobbio, 2003) também faz a separação entre 

duas formas de controlo social e denomina-as como externas e internas. As 

formas de controlo social externas seriam as intervenções diretas no meio social 

coibindo os indivíduos que não seguem o padrão social estabelecido, sujeitos a 

sanções e punições que garantam o restabelecimento da ordem. Nestes casos, 

pode-se pensar nas leis e na polícia. O não cumprimento das leis pode levar o 

indivíduo a pagar multas ou mesmo a cumprir pena de prisão. A polícia, 

legitimada pelo Estado, tem o poder simbólico, e se necessário, o poder real, que 

garante que as ações dos indivíduos não extrapolem as normas. Existem ainda 

outras formas de controlo social externo que ocorrem no próprio meio social e 

que geram determinadas punições sociais, como por exemplo exclusão social: 

maneiras de se vestir, gostos, etc. As formas de vestir ou de apresentar-se podem 
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ser punidas socialmente, se não forem de geral aceitação. Neste caso, podem dar 

azo a rótulos que são um entrave à integração social. 

As formas de controlo social internas são aquelas que fazem parte da 

consciência dos indivíduos, são regras que estão interiorizadas e não são 

socialmente explícitas como no caso das formas de controlo social externas. 

Trata-se de normas e valores que acabam por fazer parte da identidade dos 

indivíduos, e que regulam suas ações de acordo com o conjunto de regras 

estabelecidas pelo grupo ou sociedade. Esse tipo de controlo social ocorre a partir 

do processo de socialização, que se inicia na infância, com a família e a escola, e 

que faz com que o próprio indivíduo controle seu comportamento a partir de sua 

convicção do que é certo ou errado, normal ou anormal. Assim, a escola sendo 

uma instituição responsável pela aprendizagem dos indivíduos, tem um papel 

fundamental no que diz respeito a este tipo de controlo social interno. 

Outro filósofo que se debruçou sobre esta temática foi Michel Foucault. 

Segundo a teoria deste último, a construção de um indivíduo dócil, útil e 

submisso dá-se por meio de processos e instituições disciplinadoras, como a 

escola e o quartel. Os indivíduos moldados por estas formas de controlo social 

seriam aqueles considerados dóceis e úteis ao meio social. Para que seja exercido 

o controlo social é, então, preciso que existam formas de repressão e de 

influência que são materiais e simbólicas, por exemplo, a existência de placas de 

trânsito ou de templos religiosos instalados em lugares centrais e altos da cidade 

lembrando o seu poderio ou a submissão dos fiéis. É, também, Foucault que nos 

fala da relação entre o professor e aluno, problematizando o uso do castigo e da 

recompensa. Vejamos a citação: 

 

“A punição, na disciplina, não passa de um elemento de um 

sistema duplo: gratificação-sanção. E é esse sistema que se torna 

operante no processo de treinamento e de correção. O professor 

deve evitar, tanto quanto possível, usar castigos; ao contrário, deve 

procurar tornar as recompensas mais frequentes que as penas, 

sendo os preguiçosos mais incitados pelo desejo de ser 
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recompensados como os diligentes que pelo receio dos castigos; 

por isso será muito proveitoso, quando o mestre for obrigado a 

usar de castigo, que ele ganhe, se puder, o coração da criança, 

antes de aplicar-lhe o castigo.” 

(Foucault, 1987:150-151) 

O controlo social pode ser visto de forma antagónica, de um lado como 

sendo necessário para que todos possam conviver em um mesmo espaço social, e 

de outro como forma de manter o status quo. Thomas Hobbes (Hobbes, 2014) 

defende que a maior parte dos indivíduos são maus em sua essência e precisam 

de um certo controlo para conviverem de forma harmoniosa. Contraria-se aqui a 

ideia de Agostinho da Silva e de Thomas More, apresentada no início deste 

capítulo, em que a natureza do Homem é boa, ainda que a finalidade de todos 

estes autores seja chegar a uma sociedade construída de forma harmoniosa. 

 Caso não existam regras, é possível o desenvolvimento de crises sociais 

que podem desencadear a anomia social (conceito de E. Durkheim). Por outro 

lado, o controlo social pode ser visto como tendo a função de domínio da classe 

dominante, ou seja, o Estado (principal responsável pelo controlo social), de 

modo simbólico, através da televisão, escola e etc, transmitiria os pensamentos e 

desejos de uma classe dominante, com objetivo de manter a estratificação social 

que já está estabelecida. Assim sendo, torna-se difícil extrapolar esta situação, 

pois a própria informação que nos chega é produzida e transmitida com o 

objetivo de manter a separação entre classes dominante e dominada. 
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CAP. II - ARTE 
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1. CONCEITO DE ARTE 

 

 

 

Podemos dizer que Arte é uma produção humana que tem como objetivo 

dar prazer a quem a produz e ao espectador. Além disto, podemos dizer que este 

conceito está ligado diretamente à criatividade e á constituição de diferentes 

comunidades que se classificam por referência a diferentes movimentos artísticos 

(na música, por exemplo, existe esta divisão bastante vincada na sociedade). 

Provavelmente é mais importante aquilo que a arte tem para oferecer do 

que saber o que é a arte, uma vez que a definição deste conceito é controversa. 

Como artista plástico, faz sentido abordar este conceito e explicar a sua 

relevância no ensino e no desenvolvimento da pessoa. Um professor de Ensino 

Artístico deve ter sensibilidade e deve ter a capacidade de desencadear a 

sensibilidade de cada aluno. O facto de os alunos frequentarem a escola pode 

desencadear uma maior ligação com o fenómeno artístico. Vejamos a citação: 

 

“O homem, produzindo objetos que têm em vista a experiência 

estética (ou, de outra forma, estéticos), funciona como um produtor 

social, uma vez que, ainda que não o faça voluntariamente, produz 

para os outros. Os outros irão experimentar os seus objetos, 

poderão ser por eles tocados de variados pontos de vista (estético, 

económico, funcional, político, religioso e tantos outros). O objeto 

artístico assume papeis sociais tão mais complexos e abrangentes 

quanto mais conhecido e mais experimentado. Referindo Bourdieu, 

valerá a pena refletir no que este autor afirma a propósito do 

acesso à arte (por exemplo, no que se refere ao ingresso nos 

museus onde a arte está disponível): o acesso, verifica-se, depende 

estatisticamente do nível de instrução (isto é dizer do número de 

anos passados na escola). Por outras palavras, a arte é um 

produtor social, sim, mas de grupos restritos da sociedade; grupos 
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que tendem a perpetuar-se como tal, produzindo e gozando 

resultados dessa produção quase em ciclo fechado; reproduzindo-

se socialmente para os anos da linguagem do autor.” 

(Dicionário de Sociologia, 2002:29) 

 

 Como artista plástico, não me atrevo a dar uma definição concreta daquilo 

que possa ser a Arte, uma vez que o conceito foi ganhando contornos diferentes 

com o passar do tempo. Preocupo-me mais com aquilo que a Arte tem para 

oferecer: novas emoções, novas formas de pensar, novos mundos. A temática 

seguinte, neste relatório, que foca o estilo desenvolve mais esta ideia. Mesmo 

alguém que se dedique a replicar obras de arte já existentes, pode ser considerado 

artista, no entanto, considero que esse artista é redutor em relação àquilo que a 

Arte tem para oferecer (Exemplo: uma coisa é pintar o mundo que Cézanne já 

pintou e outra coisa é criar um mundo que permanecia na esfera do impossível). 

 Vejamos a seguinte citação: 

 

“Não existe realmente algo a que se possa chamar Arte. Existem 

apenas artistas. Outrora, esses homens pegavam num punhado de 

terra colorida e com ela modelavam toscamente as formas de um 

bisonte na parede de uma gruta; hoje eles compram as tintas e 

pintam cartazes para estações subterrâneas do metro; e muitas 

outras coisas os artistas fizeram ao longo dos tempos. Não há mal 

nenhum em designar como Arte todas essas atividades, desde que 

se tenha em mente que tal palavra pode significar coisas muito 

diversas, em várias épocas e lugares, e que Arte com maiúscula 

não existe.” 

(Gombrich, 2006:15) 

 

 Existe uma clara relação entre a Arte e a Educação e o Ensino no sentido 

de trabalhar a criatividade e a sensibilidade artística, que será desenvolvida mais 

à frente, neste capítulo. 
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2. UM ESTILO É O QUÊ? 

 

 

 

“Como definir um estilo literário? Desde logo: de maneira 

nenhuma como uma técnica de bem escrever.”  

(Dias, 2004:39)  

 

Sousa Dias refere-se a um estilo literário, no entanto, esta proposta de 

criação artística é adotada por todas as artes, por exemplo na pintura a criação de 

um estilo também não é uma técnica de bem pintar ou de pintar segundo um 

“molde”. No campo das artes, quando falamos em técnica estamos a referir-nos 

ao tipo de instrumentos / ferramentas utilizadas para desenvolver uma obra (por 

exemplo, acrílico sobre tela, lápis de cor…) Assim sendo, o artista criador de um 

estilo, não é aquele que pinta bem, pelo contrário é aquele que não sabe pintar 

segundo as regras estabelecidas, que não pinta como os outros pintores pintaram 

ou pintam, não deixando de ter conhecimento da história da arte e da arte atual. A 

criação de um estilo é a produção na linguagem estabelecida de um devir-outro 

dessa linguagem, é a possibilitação de um impossível, de cada vez que tentamos 

aceder a um novo limite. Portanto, a criação de um estilo artístico será a criação 

de uma singularidade dentro do plano das artes, ou seja, criar um estilo artístico é 

ser único, genuíno, insubstituível e singular. O artista quando cria um estilo 

comete um crime, porque desrespeita a linguagem vigente, ou seja, não aceita as 

regras da linguagem-mãe. Assim sendo, criar um estilo ou uma singularidade 

será desejar criar uma comunidade, uma comunidade que não está aí, uma 

comunidade futurível e nunca desejar pertencer a uma comunidade existente. O 

artista sente que só pode criar um estilo na condição de desrespeitar toda a arte e 

suas regras, e que a partir dela, ou seja, cria um novo estilo inicialmente rejeitado 

pela linguagem em vigor e depois absorvido. Será sempre nesta condição que o 

artista cria um estilo, uma singularidade. Paradoxalmente, o artista 

revolucionário acaba por ser absorvido pela comunidade artística e pela História 
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da Arte e deixa de ser visto como sinal de inconformismo. Isto não impede que o 

artista continue a recriar o seu estilo, evitando ser engolido pela cultura 

dominante. O papel dos críticos de arte é fundamental no contributo para a 

“absorção” de estilos artísticos, promovendo o encontro e a identificação entre o 

artista e o espectador.  

 Na criação artística, nos vários domínios, tanto na literatura como nas 

artes visuais, o estilo não é uma propriedade dos que pretendem defender a 

linguagem vigente, contra todos os ataques e incorreções, como se a linguagem 

fosse fixada por regras.  

Citando a primeira fórmula de Proust sobre o estilo: 

 

“a única maneira de defender a língua é atacá-la”,  

(Dias, 2004:40)  

 

A criação de um estilo produz-se na fronteira da linguagem, no deslimite, 

no impossível, numa ponta extrema onde as normas aceites perdem a jurisdição. 

A criação de uma singularidade ou de um estilo dentro do plano das artes resulta 

de uma mobilização de toda a linguagem, para um seu limite onde novas 

possibilidades superam os poderes da linguagem estabelecida. Um estilo é isso, é 

uma questão não de técnica, mas de singularidade, é um devir-outro, é uma 

alucinação da linguagem, é por natureza impuro, porque é contra a linguagem 

estabelecida, incorreto a ela, incorreto ao ponto de vista dela.  

O artista singular não é aquele que imita um estilo, pelo contrário, ele é 

aquele que pinta diferente, que revoluciona a linguagem, que oferece mais uma 

possibilidade, mais um rasgo de liberdade. O grande artista nunca produziu arte 

sobretudo para o seu tempo, ou seja, todos os grandes artistas, no seu tempo, 

cada um a seu modo foram revolucionários, desrespeitadores da linguagem 

vigente, expressaram uma relação negativa com o seu tempo, uma resistência ao 

presente, afrontaram uma impossibilidade, e na fronteira do limite criaram um 

novo estilo, uma nova possibilidade que sem o artista teria permanecido não só 

irrealizada como impossível. As escolas, no geral, não me parecem que 
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promovam essa criação de novos estilos, pois avaliam todos os alunos segundo a 

mesma matriz. Existem, porém, exceções como a Escola Artística Soares dos 

Reis, onde provavelmente ainda é valorizado o cunho pessoal e diferenciador de 

cada aluno. Tive oportunidade de frequentar esta escola quando ainda era na Rua 

da Firmeza (Porto) e pude experienciar essa diferente abordagem na tarefa da 

educação. 

Por exemplo, destaco a importância de dois notáveis artistas pós-

impressionistas que não imitaram estilos anteriores e não se imitaram no estilo 

apesar de serem contemporâneos, apenas têm em comum a desobediência às 

regras da linguagem estabelecida até serem estabelecidos e a oferta de novas 

possibilidades que sem eles permaneciam na esfera do impossível. De facto, o 

plano das artes sem artistas desobedientes às regras estabelecidas seria mais 

pobre, ou seja, teria para oferecer menos possibilidades de sentir e pensar.  

 Um professor tem uma função intelectual em relação ao aluno, pois 

transmite-lhe conhecimento; a arte que pratica é o ensino e o contexto é a 

instituição escolar. Segundo Judith Schlanger: 

    

“Esta forma de nascer fora de escola vai influir não só na 

responsabilidade do intelectual como também na sua liberdade. A 

missão do intelectual será uma missão crítica, no que respeita aos 

poderes e às instituições. O intelectual será então um crítico 

daquilo que se diz e paradigmático naquilo que é. Não pregará 

nem pretenderá fundar as suas disciplinas, mas a sua figura, a sua 

personagem e o seu caso serão edificantes.” 

(Schlanger, 1998:165) 

 

O espaço da arte na produção humana pode ser assumido como uma 

alavanca para o professor transmitir conhecimentos, levantando esse lado crítico 

e suscitando o desenvolvimento da criatividade e da singularidade de cada aluno. 

A título de exemplo, utilizando os conceitos artísticos, podemos dizer que 

o pós-impressionismo desobedeceu ao impressionismo, o impressionismo 
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desobedeceu ao realismo, o realismo desobedeceu ao romantismo, o romantismo 

desobedeceu ao neo-clássico e etc. Provavelmente será sempre na condição de 

desobediência ao estabelecido que poderá nascer um novo estilo. Por exemplo, 

Paul Cézanne abriu as portas do Cubismo e Vincente Van Gogh abriu as portas 

do expressionismo.  Relativamente a Paul Cézanne, de facto, este tornou possível 

o impossível desobedecendo às regras impostas pela linguagem do 

impressionismo e linguagens anteriores.  

Citando E.H. Gombrich:   

 

“Numa linguagem simples: as telas impressionistas tendiam a ser 

brilhantes, mas confusas. Cézanne detestava a confusão. 

Entretanto não queria retornar às convenções académicas do 

desenho e do sombreado para criar a ilusão de solidez, assim como 

não pretendia voltar às paisagens “compostas” para obter 

construções harmoniosas.”  

(Gombrich, 2006:539) 

 

“O verdadeiro motivo de espanto é que Cézanne conseguiu realizar 

nas suas obras o que era, aparentemente, impossível.” 

(Gombrich, 2006:539) 

 

“A invenção de Brunelleschi, a “perspectiva linear”, não o 

interessou muito. Desprezou-a quando descobriu que ela 

dificultava o seu trabalho.” 

(Gombrich, 2006:544) 

 

O que aconteceu foi que, no início, as pinturas de Paul Cézanne foram 

ridicularizadas por desrespeitar a linguagem vigente. Assim sendo, o professor de 

ensino artístico deverá ter a consciência de que quando um aluno desobedece às 

regras estabelecidas poderá ser o início da criação de um novo estilo, ou seja, o 

professor não deverá avaliar o trabalho do aluno de imediato afirmando que está 
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mal ou fraco, mas deverá abrir a possibilidade ou ter a capacidade de admitir que 

ainda não tem sensibilidade para entender o trabalho do aluno. Acredito que o 

facto de o professor valorizar e contemplar a singularidade e o estilo de cada 

aluno, pode favorecer o processo de aprendizagem e estreitar a relação professor 

/ aluno. O exemplo da Escola Artística Soares dos Reis que foi dado antes, pode 

aqui também aplicar-se, mesmo no ensino não artístico. O primeiro passo para 

potenciar este tipo de ensino poderia ser, por exemplo, a não valorização da cópia 

e a valorização da criatividade e da autenticidade nos trabalhos que os alunos 

apresentam. 

 

Vejamos a citação: 

 

“Não admira que as pinturas de Cézanne fossem inicialmente 

ridicularizadas como patéticos borrões. Mas a razão dessa 

aparente inépcia é fácil de encontrar. Cézanne deixara de aceitar 

como axiomáticos quaisquer dos métodos tradicionais de pintura. 

Decidira partir da estaca zero, como se nenhuma pintura existisse 

antes dele.” 

(Gombrich, 2006:543) 

 

Relativamente a Vincent Van Gogh, de facto, também desobedeceu às 

regras estabelecidas, desprezou a representação correta, valorizou a extração da 

sua própria emoção no traço, ou seja, as suas pinceladas não eram apenas cor.  

 Citando E.H. Gombrich:   

  

“Em tais momentos Van Gogh pintava como outros homens 

escrevem. Tal como o aspeto da página manuscrita, o traçado da 

pena sobre a folha de papel revela algo dos gestos de quem 

escreve, pelo que sentimos instintivamente se a carta foi escrita sob 

o império de uma grande emoção, assim as pinceladas de Van 
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Gogh nos dizem algo sobre o seu estado mental. Antes dele, nunca 

um artista usara esse meio com tanta coerência e acutilância.” 

(Gombrich, 2006:547) 

 

“Por isso, ele foi o primeiro pintor a descobrir a beleza do 

restolho, das sebes vivas e dos trigais, dos galhos descarnados das 

oliveiras e das formas escuras dos ciprestes, esguios e pontiagudos 

como labaredas.” 

(Gombrich, 2006:547-548) 

 

Por outras palavras Van Gogh conseguiu potenciar a sua singularidade ao 

extrair o seu estado mental através das pinceladas. Até ele os pintores pintavam 

apenas cor. Van Gogh acrescentou a sua emoção na cor e provavelmente, se a 

desobediência à linguagem estabelecida o ajudasse a concretizar o objetivo, 

utilizá-la-ia sem hesitar. 

Cézanne e Van Gogh deram um passo importante ao abandonar 

deliberadamente as regras ou a finalidade da pintura que até eles era imitar a 

natureza. Assim sendo, a criação de um estilo no plano das artes consiste em 

inventar na língua uma nova língua, consiste numa auto-ultrapassagem da 

linguagem em vigor, criada e oferecida pela singularidade do artista. 

Citando Sousa Dias: 

 

“Não há poesia sem uma violência feita à linguagem, a criação 

poética é essa violência que força a linguagem, ou a língua-mãe do 

poeta, a abrir-se para um indizível, para um Fora dela, mas para 

um fora que só existe, ou que só é acessível, a partir de dentro, da 

linguagem mesma, e como o seu limite.”.  

(Dias, 2008:15) 

 

No campo das artes, as escolas, em geral, não procuraram a rotura com o 

plano artístico já existente. No entanto, a Escola Artística Soares dos Reis tentou 
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quando lá estudei, remar contra a maré e isso está evidenciado pela citação de 

Sousa Dias que foi professor nesta mesma escola. 

O artista sem estilo, não oferece mais uma possibilidade, mais uma fenda 

de liberdade. Por outro lado, o artista criador de um estilo, por exemplo Paul 

Cézanne ofereceu mais uma possibilidade, contribuiu para a auto-ultrapassagem 

da linguagem da pintura, porque deixou de aceitar os métodos tradicionais da 

pintura. Portanto, a violência à linguagem estabelecida provoca a criação de um 

novo estilo. De facto, Paul Cézanne na sua pintura utilizou várias perspetivas 

para ver o objeto, ou seja, desrespeitou a linguagem vigente, a perspetiva linear 

de Brunelleschi. Assim sendo, sem essa violência à linguagem estabelecida a sua 

obra teria permanecido no impossível, seria menos uma possibilidade, menos 

uma fenda de liberdade, menos uma sensibilidade para o espectador sentir e 

pensar.  

A vontade de criar um estilo ou uma singularidade, no plano das artes, 

poderá nascer quando o artista tem um sentimento de falta, e uma necessidade de 

criar uma comunidade, é nesse sentido que a criação de um estilo na arte é 

revolucionária, porque tem necessariamente a ver com um público a construir, e 

não com um público constituído. Não é de admirar que no início de um novo 

estilo a linguagem estabelecida rejeite a singularidade do artista, porque a sua 

obra “descomunica” em relação aos públicos que já existem. Por exemplo, José 

Saramago e Paul Cézanne inicialmente foram rejeitados pela linguagem vigente, 

só depois com ajuda da crítica foram absorvidos e tornaram-se estabelecidos.  

A crítica é necessária à arte, à afirmação do estilo, ou seja, a crítica cria o 

público que está em falta, promove o encontro possível entre a singularidade do 

artista e o seu público, sem a mediação crítica, o novo estilo correria o risco de 

não se encontrar. No fundo, o público a constituir, uma vez “absorvido” torna-se 

no público constituído e este processo é fundamental para abrir perspetivas e 

fazer com que haja evolução, tanto em relação à arte como em relação a outras 

dimensões da vida humana. 
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Citando Sousa Dias:  

 

“A História da arte existe para um público constituído, mas a 

crítica destina-se a um público por construir.”  

(Dias, 2004:127) 

 

Podemos transpor este cenário para o cenário do trabalho do professor, 

enquanto influenciador e crítico. Neste sentido, o professor deveria ser crítico, 

ser capaz de descobrir e potenciar o estilo do aluno, o que está fora da linguagem 

em vigor, fora da história da arte. No entanto, é natural que a história da arte, não 

afirme ou não deixe afirmar-se pelo novo estilo, a afirmação só ocorrerá quando 

o estilo impuser as suas próprias regras, ou for por fim apropriado pela 

linguagem vigente como nova regra. Poderá dizer-se que o momento de criação 

de um estilo é anti-cultura, depois absorvido pela cultura, mas por uma cultura 

que já não é igual, porque tem uma nova regra, uma nova regra imposta pela 

nova singularidade, pelo novo estilo. 

 Nas artes visuais, como nas restantes artes, o estilo nasce sempre nos 

limites da sensibilidade e oferece uma nova sensibilidade, um novo mundo para o 

espectador pensar e sentir. Portanto o estilo é esse rasgar de novos mundos, é 

esse nascer de novas singularidades. A singularidade é transversal ao criador e ao 

espectador, pois ambos podem interpretar a obra, demonstrando sensibilidade 

perante a mesma. 

 

Citando Sousa Dias: 

 

“Graças à arte, em vez de ver um só mundo, o nosso, vemo-lo 

multiplicar-se, e quantos os artistas originais existentes, tantos os 

mundos que temos à nossa disposição…” 

 (Dias, 2004:56) 
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3. QUE DIÁLOGO ENTRE A EDUCAÇÃO E A ARTE? 

 

“As artes ensinam os alunos a agir e a julgar na ausência de 

regras, a confiar nos sentimentos, a prestar atenção a nuances, a 

agir e a apreciar as consequências das escolhas, a revê-las e, 

depois, fazer outras escolhas”  

(Eisner, 2008:10) 

 

Segundo Eisner as artes ajudam os alunos a agir na ausência de regras, 

assim como Cézanne decidira partir da estaca zero, como se nenhuma pintura 

existisse antes dele. A citação de E. Eisner também corrobora a proposta de 

Proust sobre a criação de um estilo ou de uma singularidade dentro do plano das 

artes, porque agir na ausência de regras poderá ser o mesmo que agir 

desrespeitando as regras da linguagem estabelecida. Utilizando uma analogia: um 

condutor sem saber o limite máximo de velocidade poderá conduzir um 

automóvel à velocidade que deseja, por exemplo a 50 km/h, onde só é permitido 

segundo a velocidade estabelecida viajar a menos de 40 km/h. No entanto, 

quando o artista trabalha na ausência de regras deverá fazer uma consequência de 

escolhas, deverá procurar configurar as novas regras para a nova velocidade. 

Voltando à analogia anterior, o condutor terá de usar os pneus corretos para a 

velocidade que deseja atingir. Portanto, as artes ensinam os alunos a saberem 

configurar e articular regras que ainda não estavam estabelecidas ou que ainda 

não estavam configuradas. 

No processo artístico, quando o artista salta para fora da linguagem 

estabelecida não sabe para onde vai, entra na esfera do desconhecido, não prevê o 

resultado final da sua obra. Assim sendo, no decorrer do processo criativo o 

artista está condenado a escolher várias opções ou vários caminhos a seguir, e 

estará condenado a articular as regras que lhe vão aparecendo pelo caminho. Por 

exemplo, um pintor que procura a criação artística, quando começa a pintar um 

quadro não sabe o resultado da pintura concluída, ou seja, o pintor inicialmente 

pinta sem saber o resultado, pinta nos limites da linguagem vigente em direção 
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ao desconhecido à procura de algo novo deslimitando a esfera do possível. O 

processo artístico será o deslimite, será a surpresa, será tornar possível o que até 

ao momento seria impossível. Portanto, este processo poderá ajudar o professor e 

o aluno a procurar e criar novos conceitos, novas maneiras de ver o mundo, 

novas soluções para um mundo melhor. O processo é indutivo visto que explora 

a surpresa e sai fora da linguagem em vigor. Assim sendo, por exemplo, explorar 

a surpresa ajuda o professor a lidar com as imprevisibilidades na sala de aula, ou 

seja, o professor estará melhor preparado para saber lidar com uma interrupção 

da aula que planeou, se planeou.  

A produção artística contribui para o desenvolvimento da humanidade, 

questionando o que deveria ser o futuro da sociedade e propondo novas 

abordagens, novas possibilidades. A produção artística e a sensibilidade à arte 

enquanto criador ou espectador poderá ser a charneira para a intervenção, para a 

promoção da diversidade cultural, para a promoção da singularidade, para a 

consciência dos problemas climáticos, para a construção de um mundo melhor. 

Portanto a promoção da cultura, da sensibilidade à arte através do ensino artístico 

poderá ser um motor de transformação social.  

Os artistas são produtores de cultura e ser culto será pensar e sentir as 

possibilidades de novos mundos oferecidos pelos artistas. Quanto mais o 

espectador, destacando o aluno e o professor amplia o seu plano cultural mais 

escolhas tem para pensar e sentir, mais livre se torna, mais capacidade tem de 

configurar os seus valores e pensamentos, mais capacidades tem em entender e 

respeitar o outro. 

As artes têm o poder de oferecer ao espectador, professores e alunos a 

capacidade de criticar, de abalar as evidências, de questionar, refletir e criar. O 

professor com ajuda da arte poderá desenvolver projetos na escola, a fim de dar 

uma boa resposta aos problemas que a sociedade vive. Os alunos quando 

produzem arte estão condenados a adquirir meios para resistir e intervir no 

mundo, promovendo a possibilidade de novas perspetivas da realidade orientadas 

para uma evolução e desenvolvimento social e pessoal.  
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Assim, o ensino artístico deveria ter o objetivo último de deslimitar a 

partir do conhecimento dos limites existentes, atingindo o inconformismo social. 

Claro que posteriormente, a construção de uns vai ser ponte para a construção do 

deslimite dos que vêm a seguir. 
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CAP. III - DIDÁTICAS 
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1. PROPOSTAS  

 

 

  

As didáticas foram realizadas no contexto da disciplina de Educação 

Visual com duas turmas do 9.º ano, tendo em conta a planificação anual. Assim 

sendo, as didáticas abordaram os seguintes temas: 

D1: A criação e procura de um ambiente tendo em conta o papel 

potenciador da singularidade de cada aluno. (ver anexos, didática 1) 

D2: O medo do aluno em potenciar a singularidade no traço a desenhar. 

 

Relativamente à D1, o tempo estimado para a realização da atividade, 

tendo em conta que cada turma teve duas aulas de 50 minutos por semana foi de 

6 tempos, ou seja, de 6 aulas.  

A D1, propôs a cada aluno a criação de um ambiente, um lugar onde ele se 

sente bem, um lugar onde existe uma probabilidade superior de aprender a 

conhecer, a fazer, a viver e a ser, ou seja um lugar que destaca os quatro pilares 

da educação para o século XXI, baseados no relatório UNESCO (1998) de 

Jacques Delors.  

A D1 teve como foco o potenciar da singularidade de cada aluno, 

relacionando-se diretamente com o tema deste relatório. No entanto, do passo 1 

ao 7 (Ver anexos D1) tirando a expressividade do traço geométrico não estão 

presentes formas de potenciar a singularidade, porque são passos de réplica e de 

obediência à linguagem estabelecida imposta pela axonometria isométrica. A 

exploração da singularidade só existiu no passo 8 ou 9 (ver anexos D1), porque 

foi trabalhado o gosto ou o prazer pessoal, ou seja, cada aluno teve a 

oportunidade de ser livre ou de escolher o que desenhar e assim desempenhar um 

trabalho que fosse prazeroso. Em todo o caso, poderá haver alunos que prefiram 

um trabalho de cópia / réplica e que vejam a produção livre como uma 

imposição. Cabe ao professor ser sensível àquilo que estimula cada aluno e tentar 

trabalhar diferentes perspetivas. Assim sendo, nos passos 8 ou 9 foi-lhes 
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permitido trabalhar sob a ausência de regras, foi-lhes permitido desrespeitar as 

regras dos passos anteriores da axonometria isométrica. A ser radical, foi-lhes 

permitido apagar com uma borracha os passos anteriores. 

Os objetivos D1 relativamente aos alunos foram os seguintes: 

No primeiro momento, que corresponde ao processo compreendido do 

passo 1 ao passo 7 (Ver anexos D1), os alunos deveriam compreender e dominar 

a técnica de projeção axonométrica isométrica.  

Dos passos 1 ao 7 foram destacados os seguintes valores: 

- Representação correta dos graus;  

- Representação correta do paralelismo;  

- Rigor do traçado geométrico e das medidas;  

- Limpeza da folha de trabalho; 

- Expressividade do traço 

Nota: Esta avaliação foi feita no acompanhamento individual de cada 

aluno durante o processo, porque no segundo momento foi permitido a cada 

aluno a liberdade, por exemplo apagar os passos anteriores. 

No segundo momento, que corresponde ao passo 8 ou 9 (ver anexos D1), 

os alunos deveriam potenciar a singularidade, descobrir o seu gosto pessoal, 

descobrir o seu ambiente e estilo. Portanto, foi-lhes permitido desrespeitar as 

regras da axonometria isométrica, foi-lhes permitido serem livres. Neste 

processo, os alunos não foram forçados a quebrar as regras da linguagem 

estabelecida da axonometria isométrica, no entanto foi-lhes dito individualmente 

que poderiam ser livres.  

Nos passos 8 ou 9 foram destacados os seguintes valores: 

- Desobediência às regras estabelecidas pela axonometria 

isométrica. Aqui, os alunos tiveram a oportunidade de “sair da caixa” e 

criar uma alternativa às regras impostas; 

- Configuração das novas regras; 

- Raciocínio e resolução de problemas;    

- Autonomia e desenvolvimento pessoal; 

- Sensibilidade estética e artística; 
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- Sinceridade na produção do trabalho. 

Os objetivos da D1 relativamente ao “eu” enquanto estagiário foram os 

seguintes:  

- Em destaque, potenciar a singularidade de cada aluno; 

 - Ter uma boa relação com os alunos; 

- Ouvir os alunos individualmente; 

 - Motivar e estimular os alunos para a proposta a concretizar; 

 - Liderar pelo respeito e não por ser temido ou autocrático; 

 - Na linguagem, ir ao encontro de cada aluno; 

 - Não reagir ao impulso de mostrar o meu estilo com o objetivo de 

não os influenciar, dependendo do aluno; 

 - Não reagir ao impulso de influenciar o aluno a desrespeitar as 

regras estabelecidas da axonometria isométrica, ou seja, deixar o aluno 

alcançar essa dimensão por ele próprio. 

 - Peço desculpa pela expressão, fazer com que as aulas não sejam 

uma seca. 

Portanto na D1, no primeiro momento do passo 1 ao 7 forcei os alunos a 

serem obedientes às regras estabelecidas pela axonometria isométrica e no 

segundo momento no passo 8 ou 9 propus-lhes a liberdade. Ficou em aberto se 

será legítimo pedir aos alunos para passarem dum ambiente regrado para um 

livre, pois pude observar que a maioria não conseguiu desprender-se 

completamente das regras, mesmo sabendo que tinham essa possibilidade. 

Também pude desenvolver, com esta didática, tendo em conta que são 

alunos do 9.º ano e que a maioria ainda não escolheu a área que quer seguir, o 

seguinte: através do ensino artístico, foi possível falar com cada aluno 

individualmente e criar uma reflexão acerca da profissão ou do ambiente que 

cada um gostaria de trabalhar, do que é que gosta ou do que é que gostaria de ser. 

Provavelmente é uma didática que também pode ajudar a encaminhá-los para a 

área que vão escolher no 10.º ano, cumprindo um dos papéis que deve estar 

presente na dinâmica da educação que é ajudar os alunos a descobrir os seus 

talentos e gostos ou prazeres.  
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A arte é uma componente imprescindível no ensino, em geral, pois 

potencia a liberdade, desenvolve competências relacionadas com a criatividade, a 

abertura de perspetivas diferentes e novas possibilidades. 

 

Relativamente á D2, o tempo estimado para a realização da atividade foi 

de 1 tempo de 50 minutos.  

Visto que na proposta D1 os alunos tiveram medo de quebrar as regras da 

linguagem estabelecida da axonometria isométrica propus a D2, ou seja, propus a 

cada aluno desenhar um “Spterozarco”, algo que não existe. Esta proposta de 

trabalho vai de encontro à ideia de Cézanne referida no capítulo anterior, ou seja, 

à possibilidade de começar do zero, como se não existisse nenhuma pintura antes 

das dele. 

Na D2 propus-lhes liberdade desde início, ou seja, não existiu uma 

desobediência às regras estabelecidas de um primeiro momento, como aconteceu 

na D1. Tentei focar a importância de perder o medo em extrair o estado mental 

ou a insegurança ao produzir um desenho, pois errar poderá ser uma forma de 

aprender, evoluir e encontrar a singularidade de cada um, ou seja, o estilo.  

O objetivo da D2 relativamente aos alunos foi o seguinte: 

 - Perderem o medo em desenhar ou em extrair o estado mental (Por 

exemplo: a expressividade do Van Gogh) 

Os objetivos da D2 relativamente ao “eu” enquanto estagiário foram os 

mesmos que segui na D1. Neste caso, especificamente, o traço gestual permite 

ver se o desenho foi feito com medo de errar, ou seja, num clima de insegurança. 

Senti, através dos gestos dos alunos, que não estavam num clima de insegurança 

ou de medo talvez pelo vídeo de Paul McCarthy que lhes mostrei antes de 

começarem o trabalho. 
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2. RESULTADOS 

  

 

 

 Relativamente à D1: 

 - Curiosamente, todos os alunos desenharam o seu quarto como oficina de 

trabalho e estudo. Este facto, pode levantar questões como a preferência por estar 

num local privado, onde menos necessitam de usar máscaras e podem estar mais 

à vontade sem estarem sujeitos ao controlo social vigente quando estão em locais 

mais públicos. 

 - Na maioria, os alunos tiveram medo de desrespeitar as regras da 

axonometria isométrica. Esta situação levanta questões sobre o tema central deste 

relatório que é potenciar a singularidade dos alunos. Não é fácil atingir este 

objetivo e exige um trabalho contínuo e intenso. No entanto, em relação aos 

poucos alunos que quebraram as regras, pode haver uma outra questão: as regras 

foram quebradas por falta de conhecimento da matéria ou de forma consciente? 

Isto pode ser um ponto de impasse para a avaliação correta neste caso. 

 - O aluno que abandona as regras da linguagem estabelecida da 

axonometria isométrica é o que se encontra mais próximo do objetivo final. 

Quando o aluno quebra as regras da axometria isométrica, de forma consciente, 

está mais próximo de encontrar o seu estilo e desenvolver a sua singularidade. 

Ao estarem num local privado, como o quarto, os alunos podem tirar mais 

facilmente a máscara que, muitas vezes, colocam quando estão em contextos 

públicos ou com outras pessoas a rodeá-los. 

  

Relativamente à D2: 

- Senti que os alunos perderam medo, através dos trabalhos que foram 

apresentados e da avaliação feita ao traço de cada desenho. No entanto, colaram-

se bastante ao exemplo que lhes foi dado, provavelmente, por uma questão de 

segurança (vídeo Painter de Paul McCarthy), mas foi positivo, pois notou-se que 

o gesto foi solto e sem medo; 
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- O ambiente, na sala de aula, estava dinâmico e a atividade promoveu 

essa dinâmica e bem-estar. 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSÕES 

  

 

 

Relativamente à D1 e à D2: 

- Pelos comentários dos alunos, senti que gostaram ou tiveram prazer em 

trabalhar as didáticas. Peço desculpa pela expressão, senti que as didáticas não 

foram “uma seca”. Os alunos não estavam preocupados em sair da sala, 

demonstrando interesse nas atividades desenvolvidas; 

- Os alunos colaboraram positivamente nas atividades propostas, 

trabalharam com gosto. Pude aperceber-me de comentários de vários alunos 

manifestadores de agrado com as atividades que foram realizadas; 

 - Parece-me que numa sala preparada para o Ensino Artístico, as 

prestações teriam sido ainda melhores, pois o espaço condiciona diretamente o 

desempenho. As salas não têm um ambiente que lembre o ensino das artes, até 

porque as mesmas são utilizadas para lecionar outras disciplinas. Não existe 

disponibilidade de cavaletes e outros materiais essenciais ao ensino artístico. O 

facto de as salas serem pouco iluminadas naturalmente também condiciona a 

atividade artística, no meu entender; 

 - O tempo disponibilizado para desenvolver as didáticas também dificulta 

esta reflexão, pois é bastante limitado para perceber a evolução dos alunos. 
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CAP. IV - EU ENQUANTO PROFESSOR 
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1. O PROFESSOR E A RELAÇÃO COM OS ALUNOS 

 

 

 

Mais do que um Mestre que incorpora todo um mundo de conhecimento e 

técnica, o professor deve trabalhar a sua relação com os alunos. Os professores 

podem ser marcos na vida de cada um, tanto no sentido positivo como no sentido 

negativo e o impacto que podem ter é maior do que se possa pensar. O professor 

acaba por ser um exemplo, muitas vezes é a pessoa que inspira e abre o caminho 

para aquilo que o aluno vai fazer mais tarde, na sua vida profissional. Todos nós 

temos memórias importantes que têm a ver com professores nossos e todos nós 

temos alguns professores que foram marcos na nossa forma de estar. Assim, o elo 

que se constrói entre professor e aluno não deve ser esquecido e a relação 

existente entre estas duas partes deve ser trabalhada e sustentada tendo em conta 

que não só o aluno aprende com o professor como também o professor evolui 

como pessoa se tiver em consideração aquilo que os alunos têm para transmitir. 

Se pensarmos que as crianças ingressam na escola aos seis anos e lá crescem e 

passam a adolescência e início da juventude, vemos que este meio de 

socialização tem uma grande importância no percurso de cada individuo.  

Deve haver um seguimento entre o respeito e a cumplicidade que se 

estabelece numa relação professor / aluno. Muitas vezes, o aluno fala com o 

professor de assuntos dos quais não fala com os pais, muitas vezes o professor é 

muito mais do que um transmissor de conhecimentos, é alguém que serve de 

referência. O aluno pode identificar-se com o professor, sendo ele visto como um 

exemplo, como alguém de confiança e que compreende. Neste caso, temos um 

processo de identificação por referência em que o aluno vê o professor como 

alguém com quem gostaria de assemelhar-se. Claro que o papel social do 

professor não deve ser esquecido ou anulado pelo lado afetivo que é incutido no 

relacionamento com os seus alunos, mas deve haver um equilíbrio de modo a que 

o aluno veja o professor como alguém que deve respeitar, que é próximo e em 

quem pode confiar. 
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A capacidade de construir uma relação equilibrada com os alunos pode 

definir o sucesso ou insucesso do professor enquanto profissional, pois não 

podemos reduzir a comunicação entre aluno e professor a um processo robótico, 

mas devemos abordar a dimensão simbólica e sensível que está presente. Se 

ambos - professores e alunos – são pessoas com especificidades, os benefícios de 

construírem uma relação equilibrada e positiva são, decerto, imensos. Assim, as 

competências pessoais e sociais dos professores têm bastante importância a par 

das competências técnicas dos mesmos. 

O professor deveria ir ao encontro dos alunos e não os alunos ao encontro 

do professor, ou seja, o professor no início da relação com os alunos não deveria 

promover aos alunos o seu gosto pessoal. O docente não deixa de ter gosto 

pessoal, mas deve tentar orientar aquilo que transmite aos alunos para que não 

seja influenciado em demasia por esse gosto pessoal. O conceito de gosto, 

segundo Kant, é subjetivo. A obra desenvolve em cada pessoa um juízo estético 

que assenta no prazer ou desprazer que proporciona. Daí, o ditado popular 

“gostos não se discutem”. O professor deve ter em consideração este grau de 

subjetividade inerente ao sentido estético e ao gosto. Assim sendo, o professor 

líder devido à sua singularidade quando conhece o aluno pela primeira vez 

deveria retirar a subjetividade quando entra na sala de aula, só quando o aluno 

estiver preparado é que o professor poderá dar a ver a sua subjetividade. Por 

exemplo, quando o professor valora o plano do Impressionismo e o aluno valora 

a plano do Expressionismo, o professor deveria desvalorizar o plano do 

Impressionismo para orientar e acompanhar o aluno no caminho do 

Expressionismo, sempre com o objetivo de tornar o aluno singular e 

insubstituível, dentro do plano do Expressionismo. No fundo, os professores têm 

que lecionar os mesmos conteúdos, ou seja, têm um programa que deve ser 

seguido nas aulas, o que pode variar é o modo como cada professor expõe esse 

conteúdo. De facto, o aluno quando extrai a sua singularidade, maior é o número 

de singularidades no Universo, maior é a liberdade, maior é o poder de escolha, 

maior é o número de sensibilidades que os espectadores podem usufruir, maior é 

o Universo. Portanto o professor não deveria promover aos alunos valores 
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estabelecidos segundo a sua subjetividade, porque os alunos poderão tornar-se 

iguais ao professor e automaticamente não potenciam a singularidade, ou seja, os 

alunos tornam-se substituíveis por outra pessoa ou outro aluno com as mesmas 

características. Pode acontecer que os alunos se inspirem em características do 

professor, mas este processo deve ser livre e não imposto pelo docente. Esta 

questão da singularidade acaba por estar presente em diversas fazes da vida dos 

indivíduos, no entanto, a escola é uma importante instituição para trabalhar a 

valorização do ser singular. 

A física quântica demonstra que o Universo está todo conectado. Assim 

sendo, poderá ser possível conceber a humanidade como um corpo em que cada 

órgão, cada individuo tem uma função diferente e insubstituível. Por outras 

palavras, um coração não substitui uma mão, os dois órgãos são necessários para 

o corpo funcionar corretamente. Portanto, tendo consciência que somos todos um 

corpo, amar o outro será amar o Universo onde o “eu” está incluído, e odiar o 

outro será odiar o Universo onde o “eu” está incluído, ou seja, o que damos é o 

que recebemos, porque todos somos um. Neste sentido, quando o coração sofre 

todo o corpo sofre, assim sendo o professor deveria ter consciência que amar o 

aluno é amar todo o universo incluindo a ele. Uma mão não substitui um coração 

como um aluno não deveria substituir outro aluno, ou seja, o professor só tem o 

direito, que é ao mesmo tempo um dever, de orientar e ajudar o aluno a ser ele 

próprio, a ser singular. Por outras palavras, o professor deveria ajudar o aluno a 

nascer para uma segunda vida dentro da vida, ou seja, ajudar o aluno a extrair e 

potenciar a sua singularidade. No entanto, o professor para conseguir extrair a 

singularidade do aluno deveria não reagir a impulsos de uma forma imediata nem 

exigir que os alunos reproduzam os seus comportamentos.  

O professor pode primar por ser singular, mas também deveria ter a 

capacidade de dizer “Não” ao impulso de extrair a sua singularidade perante o 

aluno, porque o aluno poderá não estar preparado, poderá imitar o professor 

(aconteceu-me, certa vez, quando fazia a minha licenciatura, um professor fazer 

um trabalho que consistia em desenhar cães e houve um aluno que começou a 

fazer exatamente o mesmo). Assim sendo, a singularidade ou estilo do aluno 
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demorará mais tempo a ser extraído. Portanto, só quando o aluno também não 

reagir a impulsos é que o professor poderá dar a ver o seu estilo.  

O professor, muitas vezes, pode cair no erro de criar rótulos em relação 

aos alunos e nivelar o seu relacionamento com estes, influenciado por esses 

rótulos. Este fato pode estar relacionado com a tentativa de generalização como 

resposta a turmas muito numerosas. Acerca disto, podemos debruçar-nos sobre a 

teoria da rotulagem social que tem um grande peso no pensamento sociológico e 

pode ajudar-nos a refletir sobre esta busca pela singularidade dos alunos e dos 

professores.  

A profissão de professor tem um código deontológico que apresenta regras 

de ética que devem ser consideradas por todos os profissionais do ensino. 

A. Reis Monteiro diz-nos que: 

 

“A exigência deontológica é, todavia, mais intensa nas profissões 

que prestam serviços indispensáveis à satisfação dos direitos do ser 

humano que um Estado de Direito está obrigado a garantir.” 

(Monteiro, 2008:48) 

 

“A introdução de uma dimensão deontológica na cultura dos 

profissionais da educação tem de começar, obviamente, na sua 

formação profissional, como eixo da cultura pedagógica 

indispensável para saber pensar, decidir, agir e reagir 

profissionalmente, ou seja, responsavelmente, à luz dos valores 

fundamentais da profissão.” 

(Monteiro, 2008:147) 

 

No início dos anos 60, houve uma série de autores pertencentes à Escola 

de Chicago, entre eles Edwin Lemert, Howard Becker e Erving Goffman que 

desenvolveram as teorias da reação, mais conhecidas como Teoria da Rotulagem. 

Ao contrário das teorias formuladas até à data, esta última vê o desvio 

comportamental como fruto do controlo social. Assim, será o controlo que o 
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professor exerce sobre um aluno ou um grupo de alunos que, segundo a Teoria da 

Rotulagem, irá ditar que este tenha determinado comportamento desviante ou não 

aceite. De uma forma mais explícita: 

 

“Os mecanismos de controlo social têm a capacidade de forçar a 

mudança dos indivíduos, rotulando-os e levando-os a assumir uma 

identidade desviante (acionando, assim, uma profecia 

autorrealizadora).” 

(Ferreira et all, 1995:444) 

 

 Segundo Lemert, aqueles que enveredam por comportamentos desviantes 

são facilmente excluídos ou rotulados negativamente pelos seus atos. Durante o 

meu estágio, pude constatar este fenómeno quando os professores assumiam, se 

houvesse alguma espécie de barulho ou confusão, que a culpa seria dos alunos 

que já estavam “marcados” por fomentar esse tipo de situação. Este exemplo, 

mostra-nos exatamente a ligação entre o controlo social e o crescimento da 

definição de rótulos, indo ao encontro do que defende a Teoria da Rotulagem. É 

normal que os “rotulados”, como forma de reação em vez de corrigir o seu 

comportamento, tendam a agravá-lo e formar grupos com a mesma forma de 

agir. Neste caso, mais particular da escola, podemos aferir que as normas e 

sanções em vez de servirem um objetivo de melhorar comportamentos podem, 

pelo contrário, contribuir para perpetuar comportamentos negativos. 

 Howard Becker acaba por dizer-nos algo bastante parecido, ou seja, este 

autor defende que o comportamento desviante é consequência dum processo 

interativo em que o controlo social, com as suas normas, as suas sanções e os 

seus rótulos estigmatizantes, desempenha um importante papel. Vejamos: 
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“Os grupos sociais criam o desvio ao fazerem as normas cuja 

infração constitui o próprio desvio, e ao aplicarem essas normas a 

determinados indivíduos e ao rotularem-nos como marginais 

(outsiders). Deste ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do 

ato que a pessoa pratica, mas antes consequência da aplicação, 

por parte dos outros, das normas e das sanções ao desviante.” 

(Becker, 1963:9) 

 

São, então, as normas e as sanções que para Becker acabam por 

influenciar os comportamentos desviantes e não o contrário: 

 

“As normas e a moral que os grupos sociais utilizam funcionam 

como produtores do estigma e de uma rotulagem negativa que, em 

última análise, gera o desvio. Assim sendo, o controlo social 

funciona mais como um elemento de desorganização social do que 

como um elemento de socialização e de coesão social.” 

(Ferreira et all, 1995:445) 

  

 Assim, segundo esta teoria, se a escola se focasse em alimentar a 

singularidade de cada aluno em vez de reprimir e controlar, com objetivo de 

uniformizar e formatar atitudes, o estigma e o rótulo seriam eliminados e os 

comportamentos adquiririam feições mais positivas. 

 Goffman também é um dos autores relevantes, quando falamos na Teoria 

da Rotulagem, sendo que, para este autor, o controlo social tem um papel 

importante sobre todos os grupos sociais e os indivíduos, na medida em que faz 

com que tudo o que se afasta da normalidade seja visto como objeto de estigma. 

Citando Goffman, em relação ao estigma e ao rótulo: 
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“Se deve haver um campo de investigação chamado 

“comportamento desviante” são os seus desviantes sociais, 

conforme aqui definidos, que deveriam, presumivelmente, constituir 

o seu cerne. As prostitutas, os viciados em drogas, os delinquentes, 

os criminosos, os músicos de Jazz, os boémios, os ciganos, os 

parasitas, os vagabundos, os gigolos, os artistas de show, os 

jogadores, os malandros das praias, os homossexuais e o mendigo 

impenitente seriam incluídos. São essas as pessoas consideradas 

engajadas numa espécie de negação coletiva da ordem social. Elas 

são percebidas como incapazes de usar as oportunidades 

disponíveis para o progresso nos vários caminhos aprovados pela 

sociedade; mostram um desrespeito evidente pelos seus superiores; 

falta-lhes uma moralidade; elas representam defeitos nos esquemas 

motivacionais da sociedade.” 

(Goffman, 1980:154-155) 

 

Assim sendo, esta Teoria da Rotulagem vem ao encontro da perspetiva 

que valoriza a singularidade dos indivíduos, seja na escola ou em outras 

instituições sociais. A aceitação dos indivíduos e a não imposição de normas e 

sanções podem ser uma alavanca para comportamentos menos desviantes e com 

mais probabilidade de uma integração social bem sucedida. 
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2. OS PILARES DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 Os quatro pilares da educação para o século XXI, baseados no relatório 

UNESCO (Delors, 1998) de Jacques Delors são notáveis. No entanto por ainda 

reagirmos a impulsos, talvez promovidos pelo lucro, a proposta ainda não fundiu 

a teoria com a prática, ou seja, provavelmente ainda existem professores 

moldados pelo lucro, e professores que não sabem a existência desta proposta. A 

proposta baseia-se fundamentalmente em vivermos num mundo melhor, onde as 

pessoas, destacando os professores e alunos possam fortalecer os seus potenciais 

criativos. Segundo o RU, a educação de cada individuo deve organizar-se em 

quatro pilares de conhecimento: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a interagir e aprender a ser. 

Relativamente a “aprender a conhecer”, seria necessário cada um 

compreender o mundo que o rodeia. No entanto, sendo o universo infinito, temos 

sempre algo por descobrir, conhecer e criar. Assim sendo o professor deveria 

proteger e promover a curiosidade, a alegria de conhecer, principalmente a 

alegria de conhecer a própria singularidade, o gosto pessoal e evidentemente o 

saber comunicar.  

Este processo de compreensão está intimamente ligado à forma como cada 

um comunica e à capacidade de cada um se colocar no lugar do seu próximo, 

fazendo um exercício que compreende sensibilidade e sensatez. 

De facto, a comunicação é o veículo de partilha de conhecimento e a 

possibilidade de ser entendido e de entender o outro, ou seja, quanto melhor o 

aluno entende a linguagem do professor mais conhecimento recebe e maior é o 

seu universo. Portanto, na fase inicial o professor deveria “descer” ao plano da 

linguagem do aluno com o objetivo de não existir obstáculos na comunicação, 

para posteriormente subirem os dois para o plano da linguagem que o professor 

já estava, ou seja o professor deveria recuar, deveria ir buscar o aluno. De facto, 

existem alunos com uma cultura que o professor desconhece e existem 
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professores com uma cultura que os alunos desconhecem que deveriam ser 

partilhados por ambos. 

Relativamente a “aprender a fazer”, o professor ao potenciar a 

singularidade do aluno poderá provocar-lhe o desejo e o prazer de colocar em 

prática o que aprendeu. As atividades a desenvolver na escola não serão vistas 

como uma obrigação, mas como algo que poderá proporcionar prazer ao aluno e 

a aprendizagem poderá ser um processo estimulante em que o aluno ganhará 

vontade de colocar em prática aquilo que lhe foi transmitido, no sentido de 

evoluir e passar às próximas aprendizagens. O aluno poderá aprender a gostar de 

trabalhar em equipa, resolver problemas e com isso continuar a ser curioso, a 

atualizar-se e a agir de forma criativa. Partindo do plano que o aluno já procurou 

e encontrou a sua singularidade, o seu gosto ou o que lhe dá prazer, naturalmente 

é apaixonado pelo seu trabalho, pelo desafio, pela auto-ultrapassagem, pela 

criação.  

Relativamente a aprender a “interagir”, de facto, vivemos num mundo 

com o foco apontado para a má violência que mais não é do que o sinónimo de 

mau conflito. Este conflito / violência pode ter uma vertente positiva cabendo-

lhe, muitas vezes, a tarefa de abalar evidências e reformular escalas de valores. 

Assim, a educação tem o dever de mudar o foco de modo a evitar os maus 

conflitos e potenciar os bons. Neste sentido, o professor, ao promover o amor à 

singularidade, evita maus conflitos ou violência má, porque o aluno fica a 

entender a beleza da diversidade humana. Assim, o papel da escola é importante 

para que cada pessoa evolua como ser humano singular e viva em maior 

harmonia com a sua comunidade, aceitando e valorizando as suas especificidades 

que o fazem diferenciar-se dos demais e ser singular. 

Em relação ao conceito de conflito, é importante refletirmos um pouco 

pois parece fundamental quando falamos no processo educativo e de 

singularidade. Podemos citar: 
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“O conflito é, assim, um processo simultaneamente interno 

(conflito individual) e externo (conflito social), pelo que, para além 

dos elementos subjetivos presentes no mesmo (que, por si só, geram 

explicações de cariz psicológico), há que analisar a respetiva 

estrutura e a situação que o origina, relacionadas com a desigual 

distribuição de recursos escassos.” 

  (Dicionário de Sociologia, 2002:75) 

 

 A presença de conflito pode, assim, gerar bons ou maus frutos da forma 

como é vivenciado. Os professores têm uma responsabilidade importante em 

gerir os conflitos em ajudar os alunos a experimentar os conflitos e a competição 

duma forma construtiva e que desencadeie desenvolvimento pessoal e social. 

Relativamente a “aprender a ser”, o professor deveria fornecer 

constantemente conhecimento que permita o aluno saber estar perante o mundo.  

Provavelmente, uma das formas de evitar a violência pode ser por via da 

promoção do trabalho em grupo ou em equipa onde cada aluno tem a 

possibilidade de exprimir e potenciar a sua singularidade. Assim, sendo a 

inclusão da singularidade e cultura de cada aluno num trabalho de grupo abre 

portas para o convívio, para a partilha de outras perspetivas, para a partilha de 

outros valores, para o respeitar, para o entender, para incluir o outro, e para uma 

melhor aprendizagem, para uma aprendizagem mais abrangente. Portanto, 

deveríamos ter consciência que quanto maior é o número de partilhas de 

singularidades maior é a cultura de cada aluno e professor. Cultura no sentido de 

tudo o que sem o Homem jamais poderia existir. No entanto, existem 

constrangimentos, por exemplo ainda existem escolas com uma arquitetura que 

não promove o convívio, que não promove o conhecer outras pessoas que vivem 

e trabalham na mesma escola, ou seja, não existe um espaço que possibilite ou 

que torne fácil um aluno de uma turma conviver com outro aluno ou professor de 

outra turma. Um aluno que ainda não tem empatia com o seu professor deveria 

ter a possibilidade de comunicar com esse professor dentro da escola num lugar 

agradável, ou seja, a sala de aulas deveria abrir as portas para um espaço exterior 
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dentro da escola, para um lugar onde fosse possível e fácil todos se conhecerem e 

comunicarem. A sala de aulas deveria ser um espaço menos confinado e mais 

aberto a alternativas que pudessem potenciar a aprendizagem e o gosto pela 

escola. Quando vamos a um evento, a um concerto ou a um bar conhecemos 

sempre alguém novo e podemos, desse modo, partilhar conhecimento. Porque é 

que na maioria das escolas os alunos só conhecem os da sua turma, raramente 

conhecem os outros? Uma ideia que poderia contribuir para essa abertura da sala 

de aula seria os professores fazerem trabalhos de grupo com alunos de turmas 

diferentes da mesma escola ou de outras escolas, para poder haver essa partilha 

de conhecimento e apreensão de novas perspetivas. 

Ainda no que concerne à relação entre professor e aluno, parece-me 

essencial que o professor tenha a capacidade de se “outrar”, deve ser uma espécie 

de Fernando Pessoa que fala para o aluno filho de um médico como sendo o 

Ricardo Reis e para o aluno filho de um camponês como sendo o Alberto Caeiro 

e para um aluno filho de um engenheiro como sendo o Álvaro Campos. Se o 

professor tiver esta capacidade de adaptação, vão existir o mínimo de perdas no 

transporte da mensagem e a comunicação vai ser facilitada. 

Assim, o professor deve preocupar-se em conhecer a cultura dos alunos 

para criar identificação e para que a comunicação possa ser potenciada. Só com 

esta base de empatia é que se torna possível conseguir o máximo de benefício 

desta relação professor / aluno. 

Na minha modesta opinião, ser professor é amar a humanidade, é crer na 

humanidade, é ser a fonte, é contribuir e acreditar que é possível viver no paraíso 

aqui na terra, é tornar possível o impossível. Esta pode ser uma visão poética e 

utópica, mas é sempre possível tentar conseguir aproximar-nos desta realidade 

quando estamos no papel de professor perante uma turma. Mesmo que não 

consigamos atingir o objetivo, na sua plenitude, certamente que o esforço dará 

frutos e a relação estabelecida com os alunos vai ser positiva e construtiva para 

ambas as partes. 

O professor do Ensino Artístico poderá ter facilitada esta possibilidade de 

relação construtiva com os alunos, pois ao promover a criatividade, estará a 
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contribuir para a liberdade de cada um e para atingir o significado de educação, 

ou seja, para que cada aluno descubra o seu verdadeiro talento, aquilo que gosta 

de fazer e que faz bem.  

 

 

 

 

 

3. RELAÇÃO E LIDERANÇA 

 

 

 

Ainda no que diz respeito a esta dimensão relacional, parece-me 

fundamental focar o conceito de liderança. O professor não deveria exercer um 

tipo de liderança autocrática no sentido de ser temido, ou seja, não deveria ser 

alguém que utiliza o medo, a ameaça, o falar alto com o objetivo de ser pseudo-

respeitado. Pelo contrário, o professor deveria ser um líder reconhecido, alguém 

que consegue ter uma boa relação com os alunos, alguém com a capacidade de 

ser respeitado sem utilizar o medo como arma de defesa, alguém que encaminha 

um aluno ou uma turma a irem ao encontro de potenciarem a singularidade. 

Portanto, o professor não deveria deter em si mesmo todo o poder perante a 

partilha de conhecimento na sala de aulas ao não permitir que as suas ordens 

sejam criticadas pelos alunos, pois é no desenvolvimento do sentido crítico que 

os alunos vão assumir uma posição. Se o professor for potencializador de 

singularidades e permitir o sentido crítico dos alunos, poderá criar um ambiente 

com liberdade para os alunos poderem fazer o seu trabalho ao seu gosto ou de 

uma maneira que ninguém fez até ao momento. O ambiente fechado vai contra a 

criação de um estilo no plano das artes e contra o potenciar da singularidade do 

aluno, ou seja o aluno é forçado a aceitar as regras do professor autocrático e 

como consequência não está a aprender a questionar, a criar e a ser crítico; pelo 

contrário, está a aceitar sem questionar a única perspetiva que lhe é oferecida. 
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Portanto, o professor deveria estar próximo do aluno e da turma para não ser 

temido e ser respeitado, deveria dar margem para os alunos serem críticos com 

eles próprios e com o conhecimento que lhes é oferecido, deveria ter em conta a 

visão dos alunos. Assim sendo, num ambiente aberto e facilitador de 

comunicação e evolução, o aluno sente que o professor o ouviu, sente que aquilo 

que pensou e partilhou é levado em consideração, ou seja sente-se mais 

valorizado, confiante e motivado. O aluno quando sente que o professor o ouviu, 

sim que o ouviu, respeita-o, sente que pode ser encaminhado para onde deseja, 

para desenvolver a sua singularidade e, com isto, passa a admirar, respeitar e 

aceitar o professor como líder (mesmo que duma forma subconsciente). Partindo 

do princípio que o professor tem uma boa relação com os alunos e é um líder 

respeitado não pelo medo, mas sim por ouvir e levar em consideração a visão dos 

alunos, poderá confiar nas capacidades dos alunos dando-lhes completa liberdade 

para desenvolverem e produzirem o trabalho da forma que melhor lhes convém. 

Portanto, o professor autocrático não ouve os alunos, logo não é respeitado a não 

ser pelo medo. O professor líder ouve os alunos, logo é respeitado por admiração. 

Assim sendo, um bom líder acaba por ter um papel menos interventivo onde a 

singularidade, o respeito, a confiança, a liberdade e principalmente o saber ouvir 

o outro imperam. 

Citando Maximiano: 

 

“Os líderes têm determinados traços de personalidade. No entanto, 

as pessoas que possuem os mesmos traços não são nem se tornam, 

necessariamente, líderes. Além disso, até hoje não se conseguiu 

identificar um conjunto de traços de personalidade comum a todos 

os líderes.”  

(Maximiano, 2000:337) 
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Segundo Maximiano os professores não singulares, não são líderes pelo 

respeito, porque existe sempre outro professor com os mesmos traços ou com a 

mesma visão que o pode substituir, ou seja, ser singular não impondo a sua 

singularidade deveria ser um dever do professor.  
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CAP. V - REFLEXÕES SOBRE O ESTÁGIO  
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As principais reflexões sobre o estágio na ESJGZ foram as seguintes: 

1. O principal objetivo da maioria dos alunos não será potenciar a sua 

singularidade, mas os resultados obtidos nas avaliações (terem as melhores notas 

possíveis). Assim sendo, o desejo que os alunos têm em ter boas notas 

normalmente força-os a tornarem-se hipócritas no sentido rigoroso da palavra, ou 

seja, o que os alunos pensam ou sentem no seu interior, no seu íntimo, na sua 

singularidade não corresponde ao que expressam perante o professor. No entanto, 

a maioria dos alunos não têm medo de expressar ou dar a ver a suas opiniões aos 

seus colegas de turma. A maioria dos alunos tem medo de expressar a sua 

opinião ao professor, porque como ponto de partida veem-no como uma pessoa 

autocrática mesmo não o sendo, e automaticamente receiam que a sua opinião 

não seja aceite, valorizada ou simplesmente ouvida pelo professor. Portanto, a 

maioria dos alunos tomam a atitude de expressar o que os professores desejam 

ouvir, ver e sentir com o objetivo de se identificarem com o professor para 

posteriormente terem uma boa nota na avaliação, ou seja, os alunos seguem uma 

única perspetiva - a do professor - com o objetivo de terem boas notas na 

avaliação. Por exemplo, numa didática no contexto da disciplina de Educação 

Visual o professor propôs uma atividade que abordou a ilusão de ótica, 

seguidamente mostrou-lhes trabalhos de alunos de outras turmas, deu-lhes 

liberdade para pesquizarem imagens que abordassem a ilusão de ótica, deu-lhes a 

liberdade de utilizarem imagens do Google. Contudo, a atividade não deveria ser 

de réplica, pelo contrário deveria ser no sentido de os alunos escolherem uma 

imagem ao seu gosto e inserirem a ilusão de ótica na mesma imagem. Na escolha 

das imagens os alunos divertiram-se a partilhar os seus gostos pessoais, no 

entanto, só os partilharam com o professor estagiário provavelmente porque 

sentiram que o professor estagiário é aluno e também com os seus colegas. No 

entanto, não partilharam as imagens ou o seu sincero gosto pessoal com o 

professor. O que os alunos mostraram ao professor não correspondeu aos seus 

gostos pessoais, mas sim, aos gostos ou à perspetiva do professor. Assim sendo 

os alunos é que foram ao encontro da perspetiva do professor e não o professor 

ao encontro da visão dos alunos. De facto, a maioria dos alunos foram 
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influenciados pela perspetiva do professor e pelos trabalhos já feitos pelas outras 

turmas. Os alunos deixaram-se, conscientemente, moldar, escolhendo imagens 

semelhantes às das outras turmas e os trabalhos realizados ficaram idênticos uns 

aos outros, ou seja, na maioria dos alunos não existiu um potenciar da 

singularidade ou uma procura por um novo estilo dentro do plano do desenho de 

ilusão de ótica. Portanto, será provável os alunos terem medo de mostrar o seu 

gosto pessoal, o seu estilo, a sua singularidade ao professor por sentirem-se 

distantes dele ou sem empatia e será provável não terem medo de mostrar o seu 

gosto pessoal ao professor estagiário e colegas de turma por sentirem-se 

próximos e com empatia. Por exemplo, referindo-me à atividade anterior, um 

aluno, foi a uma visita de estudo ao Museu de Orsay e tirou umas fotos à pintura 

“Origem do mundo” de Gustave Courbet (ver anexos: imagem 1), partilhou-as 

com o professor estagiário e seus colegas de turma e não as partilhou com o 

professor, no entanto o professor estagiário conseguiu que o aluno não tivesse 

medo de utilizar ou dar a ver a fotografia da pintura A Origem do Mundo de 

Gustave Courbet ao professor, sendo uma pintura, arte numa disciplina de artes, 

ou seja o professor estagiário foi a ponte, foi a comunicação sem hipocrisia entre 

o aluno e o professor. Portanto, o professor quando está mais próximo do aluno, 

tendo um papel de “estagiário” já sendo professor, admitindo que também 

aprende com o aluno, admitindo que a perspetiva do aluno é significante e 

ouvindo a cultura ou perspetiva do aluno ganha a sua confiança, ganha o que o 

aluno tem para partilhar verdadeiramente, não o forçando a ser hipócrita. Assim 

sendo, a proximidade ou empatia com o aluno provoca a probabilidade de o 

professor potenciar a singularidade do aluno a um nível superior, porque a 

mensagem que o aluno transmite ao professor é livre, sem hipocrisia, sincera e 

provavelmente verdadeira. Para além destes constrangimentos em relação ao 

professor, convém refletir sobre o medo que o aluno também possa ter em 

assumir a sua singularidade e o seu estilo perante os seus pares, sabendo que as 

suas escolhas podem motivar alterações nas relações existentes com os colegas 

de escola. 
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2. Os professores que exercem uma liderança do tipo autocrático muito 

dificilmente ouvem os alunos, porque pensam que a sua vontade é a única regra, 

a única lei correta, ou seja, estão configurados para Dar e não Receber. Assim 

sendo, quando o professor não recebe a cultura do aluno não o conhece, não tem 

conhecimento dos problemas de cada aluno. De facto, o professor autocrático 

corre maior risco de errar que o professor potencializador de singularidades, 

quanto ao conhecimento do comportamento do aluno na sala de aulas. Por 

exemplo: num caso em que um aluno é obrigado a frequentar as aulas e que não 

está com paciência para ouvir o professor ou que está desatento, a atitude do 

professor autocrático será penalizar o aluno por mau comportamento, porque não 

está a obedecer às regras impostas pelo professor. Pelo contrário, se o professor 

for um potencializador de singularidades tem capacidades para receber e perceber 

os problemas e cultura do aluno e saber que o aluno está a ter aquele 

comportamento devido ao fim da relação com a namorada e isso até poderá ser 

um bom tema para o aluno se exprimir num campo artístico. Então, o professor 

não deve temer “descer do estrado” e comunicar com o aluno, no verdadeiro 

sentido da palavra. Ora, comunicar significa colocar algo em comum e, 

provavelmente, o professor ensina enquanto aprende e deve privilegiar a 

simbiose existente na relação com os seus alunos, sendo esta uma relação 

construtiva. Claro que é mais fácil 25 pessoas (alunos) se adaptarem a 1 pessoa 

(professor) do que acontecer o contrário, daí ser necessário um grande esforço 

por parte do professor para chegar a cada um dos alunos e fazer sobressair o que 

eles têm de melhor. A existência de diálogo constante, a relação de confiança e a 

compreensão (professores conseguirem colocar-se no lugar dos alunos e alunos 

conseguirem colocar-se no lugar dos professores) são pilares fundamentais para 

uma boa experiência dentro da sala de aula. Se o diálogo for menosprezado, o 

professor segue por uma via de liderança autocrática e rejeita o aluno. Neste 

caso, o professor só dá e não recebe, não conhece o aluno dentro e fora da escola 

e não aprende nem evolui pessoal e profissionalmente. 
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3. No plano geral, sinto que o professor em vez de procurar saber quais 

são os problemas do aluno para o ajudar a levantar, faz o contrário, ou seja o 

professor faz questão de colocar o aluno ainda mais em baixo, humilhando-o e 

comparando-o à frente dos outros alunos e obviamente dando-lhe uma negativa 

baixa, porque não se preocupou em conhecer o aluno. Além disto, esta 

metodologia comparativa em vez de trabalhar o sentido de comunidade e 

solidariedade entre os alunos, trabalha o lado da competição o que acaba por se 

revelar em maus conflitos no seio duma turma. 

 

4. Em relação à avaliação, existem muitas variáveis que dependem, 

exclusivamente, do professor, uma vez que algumas disciplinas do Ensino 

Artístico (como é o caso da Educação Visual e Tecnológica) são abertas à 

subjetividade. Assim sendo, a minha reflexão é a seguinte: o professor quando 

avalia o aluno com uma negativa baixa os problemas deste aumentam, ou seja, a 

sua autoestima baixa, deixa de gostar e de respeitar o professor, perde o interesse 

pela disciplina, acaba por faltar às aulas e a tensão no seio do agregado familiar 

torna-se maior. Pelo contrário, quando o professor dá uma boa nota, os 

problemas do aluno diminuem, em casa as discussões podem também diminuir, a 

autoestima melhora, passa a gostar e respeitar o professor, ganha interesse pela 

disciplina e não falta às aulas, porque sente que o professor o levantou, o ajudou. 

Provavelmente, no futuro o aluno quando passa na rua pelo professor que o 

colocou ainda mais em baixo, vê-o como um inimigo, enquanto que, quando 

passa na rua pelo professor que o ajudou a levantar cria uma relação com ele que 

ultrapassa as paredes da sala de aula, vendo-o como um amigo. Em todo o caso, 

não podemos restringir a relação e o sucesso da mesma aos resultados 

quantitativos obtidos por cada aluno. 

 

5. Penso que, atualmente, na ESJGZ, a maioria dos professores vive num 

clima de depressão, pois sente que não consegue controlar os alunos, uma vez 

que estes já não cedem ao medo. Os alunos cedem ao medo no campo de 

produção cognitiva, não fugindo daquilo que é proposto, em termos de trabalho, 
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mas não cedem ao medo em relação às normas comportamentais impostas. Isto 

levanta o paradoxo em relação ao comportamento dos alunos, uma vez que estes, 

por um lado, obedecem, cumprindo as regras que são propostas nos trabalhos 

desenvolvidos nas aulas e, por outro lado, não se comportam de acordo com 

aquilo que seria esperado, na sala de aula. A tentativa de dissuadir os alunos de 

maus comportamentos com base nas penalizações acaba por ser banalizada. 

Assim, parece-me normal que quando os alunos diariamente têm faltas 

disciplinares devido ao comportamento, isso passa a fazer parte do seu 

quotidiano na escola e é desvalorizado. A penalização deve ter um carácter 

excecional e servir o melhoramento da conduta dos alunos; quando vemos que 

não é isto que acontece talvez seja necessário criar novas formas de disciplinar os 

alunos que realmente resultem num melhor comportamento e alteração de 

atitudes. Se os alunos vêm o castigo como algo que não os atinge e não os faz 

refletir sobre a sua conduta, a sua postura não vai mudar e vão lidar com as 

penalizações naturalmente, como se fossem normais no dia a dia na escola. 

Muito importante quando falamos nos castigos e nas penalizações é que estes 

sejam construtivos e ajudem os alunos a refletir e conduzir os seus 

comportamentos duma melhor forma. 

  

6. O ambiente condiciona, em muito, o comportamento dos alunos e a 

postura dos mesmos assim como condiciona também o trabalho do professor. 

Neste contexto, faz sentido refletir sobre uma frase de Lenine: “Um passo para 

trás para poder dar dois passos para a frente”. Na minha ótica, provavelmente,a 

resposta à questão “O que é que se pode oferecer através do ensino artístico?” é o 

segundo passo. No entanto, existe um primeiro passo que deve ser destacado, 

principalmente na ESJGZ, ou seja, vejo como primeiro passo a construção de um 

ambiente adequado para que o segundo passo se realize. Um guitarrista pode ter 

muito para oferecer através da arte, mas primeiro tem que afinar a guitarra; o 

mesmo acontece no ensino artístico que tem muito para oferecer, mas primeiro 

tem que afinar o ambiente, ou seja, tem que afinar a arquitetura da sala de aula, e 

a própria dinâmica presente em cada aula (o tom de voz do professor, o medo 
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que os alunos têm ao professor, as faltas disciplinares, a insegurança dos alunos, 

o comportamento dos professores e alunos). Como é que o ensino artístico pode 

oferecer algo num ambiente “desadequado”? A Natureza diz objetivamente que 

não existe vinho-verde no Alentejo, porque não é o ambiente correto para o 

vinho verde. O mesmo acontece com os alunos que não estão no ambiente 

correto: têm maior dificuldade na aprendizagem e aquilo que produzem é 

limitado. 

 

7. O tempo e a gestão do mesmo também assumem um espaço importante 

de reflexão à semelhança do que acontece com a gestão do ambiente. Aquilo que 

pude observar, durante o tempo de estágio, foi que o tempo não é aproveitado da 

melhor forma e o rendimento poderia ser maior se houvesse uma gestão diferente 

do tempo. Nas aulas, por exemplo, os professores perdem muito tempo a regular 

os comportamentos dos alunos e depois o tempo que sobra para trabalhar torna-

se escasso. Se os professores ocupassem os alunos, logo no início das aulas, não 

dando alternativa para a dispersão, provavelmente o tempo seria melhor 

aproveitado. No fundo, existe tempo suficiente se este for bem gerido. Se os 

alunos forem encaminhados para o trabalho, logo no começo da aula, vão 

encontrar o silêncio. Se por outro lado, o professor procurar o silêncio em 

primeiro lugar, vai desperdiçar tempo precioso para atingir os objetivos a que se 

propõe com os alunos. A título de exemplo, por Período, em EVT do 9.º ano, o 

exigido é que os alunos façam dois desenhos. Assim, na minha perspetiva, não 

existe falta de tempo. É possível fazer o trabalho exigido, sem pressa e ainda 

conhecer bem os alunos, em geral, alimentando o convívio entre todos. 

 

8. Durante o tempo de estágio, tive a oportunidade de acompanhar os 

alunos e os professores em uma visita de estudo. As visitas de estudo, sem 

dúvida, servem para melhorar a relação entre os alunos e os professores, pois os 

professores têm outro tipo de postura perante os alunos e o foco na autoridade 

não tem tanta notoriedade. Foi curioso, por exemplo, observar que quando 

entramos no Museu não foi necessário repreender nenhum aluno por estar a 
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perturbar a visita. O comportamento dos alunos foi diferente daquele que, 

normalmente, assumem na sala da aula. Os alunos, não sentindo a autoridade tão 

presente, adequaram o seu comportamento e atitude de forma mais eficiente. De 

qualquer das formas, algumas coisas poderiam ser melhoradas na dinâmica 

destas visitas de estudo: por exemplo, o almoço deveria ser partilhado entre 

professores e alunos para estreitar ainda mais o relacionamento entre as duas 

partes, no autocarro os professores deveriam ser distribuídos pelos lugares 

comuns em vez de terem que se confinar aos lugares próximos do motorista. 

 

 9. Quando li sobre a teoria formulada por Paul Willis e “os moços” 

lembrei-me do comportamento de alguns alunos duma das turmas em que fui 

professor estagiário. No entanto, esse comportamento verifica-se apenas quando 

é exercida um tipo de liderança autoritária, uma vez que houve alguns momentos 

em que o comportamento mudou: visita de estudo, aulas de alguns dos 

professores. O conceito de “the lads” ou “os moços” de Willis poderia ser 

aproveitado quando falamos no processo de criação e produção artística, pois é 

importante, nesta dimensão, ter uma atitude de resistência ao presente e à arte 

que existe, como vimos quando falamos sobre o estilo (para não se produzir 

imitações). 

 

10. Outra coisa que me fez refletir foi a pressão controladora que é 

exercida sobre os alunos, através dos cartões de aluno, que devem ser utilizados 

não só à entrada na escola, mas também, à entrada de cada sala de aula. Assim, o 

aluno é sempre monitorizado e é possível saber sempre onde está. Para o 

professor, esta regra também existe. Isto levanta a questão que já foi falada sobre 

o controlo social e o panóptico de Foucault, ou seja, os alunos são controlados 

sem sequer terem consciência disso, através duma regra que passa a fazer parte 

da sua rotina, na escola. 

 

 11. Senti, durante o meu tempo de estágio que, na maioria dos casos, os 

alunos têm autoestimas muito baixas e o elogio funciona como um reforço de 
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personalidade, além de estabelecer uma ponte entre o professor e o aluno. O facto 

dos alunos valorizarem tanto os elogios que lhes eram dados e a maioria não ter 

cuidado com a sua apresentação física são sinais visíveis de uma auto-estima 

bastante baixa. 

 

 12. Apercebi-me que, logo no primeiro dia de aulas, os professores entre si 

“marcam” as turmas e alunos específicos, segundo os seus comportamentos em 

anos passados. Um professor, que seja novo nessa turma, já vai com um 

comportamento defensivo e com “rótulos” predefinidos. Dentro das turmas, 

acontece que os rótulos servem algumas injustiças: muitas vezes o aluno “mal 

comportado” acaba por ser responsabilizado por coisas que não fez.  
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CONCLUSÕES 
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Como conclusões deste trabalho, poderei focar três factores diferentes: 

 

1. A singularidade é um processo que necessita de ser valorizado. Os 

alunos sentem dificuldade para produzir trabalhos livres, estão sempre à espera 

das diretrizes dos professores e perdem o seu sentido crítico e o seu cunho 

pessoal em cada trabalho que realizam; 

2. É importante que seja assumida a palavra “educação” tendo em conta o 

seu verdadeiro significado, uma vez que pude observar que pouco ou nada é feito 

para que os alunos identifiquem os seus talentos e descubram os seus talentos, 

enquanto estudantes. O próprio Ensino Artístico que poderia ter aqui um papel 

importante acaba por perder força e ficar submerso nas regras e normas pré-

estabelecidas; 

3. Os processos de inclusão / exclusão social são prolongados na 

instituição escolar. Os alunos são rotulados e estigmatizados e a capacidade para 

a mudança social acaba por ser limitada, sendo a escola mais responsável por um 

processo de reprodução de comportamentos e estatutos sociais. 

É importante que a escola passe a ser vista como um caminho para a 

inclusão social e que os professores possam valorizar e exercer o verdadeiro 

papel do educador: ajudar cada aluno a descobrir o seu talento e a desenvolver o 

seu estilo, construindo-se como ser único e singular. O professor deve ter 

sensibilidade para estar em contínua aprendizagem, preparando-se para 

perspetivas diferentes. Ser professor e educar é uma missão difícil e desafiadora 

mas que prepara os cidadãos de amanhã, ajudando-os a auto-descobrirem-se e a 

defenderem as suas especificidades. 
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Imagem 1: A Origem do Mundo de Goustave Courbet 


