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Resumo 
 

 

Uma personagem dentro da escola, personagem a construir o professor e, neste 

caso, o professor David. A primeira indagação no estágio pedagógico recai sobre 

a escola, uma escola ‘especial’, a Escola Artística Soares dos Reis. Porque existe 

um ser estranho à escola, são feitas questões a esta, como: quem é a escola, o 

que pretende a escola artística, a sua oferta e especificamente o que pretende 

uma escola artística de um professor de artes. 

Estas questões levam ao encontro do domínio da psicologia e da pedagogia 

sobre a educação, entrando-se numa espécie de emancipação em relação à 

escola e àqueles domínios, questionando até para que serve a escola. 

E como é que o estágio é convocado para a reflexão por via do desenho, 

questionando a sua utilidade tanto na sociedade como no ensino, e como é que o 

desenho responde hoje aos pressupostos dos documentos oficiais. O principal 

foco no desenho foi perceber se pode ser encarado como um exercício repetível 

para o qual se pode treinar, numa espécie de exercício físico ou numa 

especificidade da escola artística num desenho de projeto. 

Retoma-se a indagação da construção do professor e que tipo de professor, 

o processo da a/r/tografia ajuda nesta definição com o 

artista/investigador/professor. E é perante estas três entidades que o David se 

tenta construir enquanto professor, refletindo ainda sobre a formação superior 

tanto artística como de docente e como ambas se influenciam mutuamente. 

 

Palavras-chave: 
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Resumé  
 

 

Un personnage dans l'école, un personnage qui construit le professeur et, dans ce 

cas, le professeur David. La première question du stage pédagogique concerne 

l’école, une école «spéciale», l’école artistique Soares dos Reis. Parce qu'il y a un 

être étranger à l'école, des questions lui sont posées, telles que: qui est l'école, 

que veut l'école d'art, quelle est son offre et plus précisément ce que veut une 

école d'art d'un professeur d'art? 

Ces questions conduisent à la rencontre du domaine de la psychologie et de 

la pédagogie de l'éducation, entrant dans une sorte d'émancipation par rapport à 

l'école et à ces domaines, questionnant même à quoi sert l'école. 

Et comment le stage est appelé à la réflexion à travers le dessin, questionnant 

son utilité à la fois dans la société et dans l'enseignement, et comment le dessin 

répond aujourd'hui aux hypothèses des documents officiels. L'objectif principal du 

dessin était de comprendre s'il peut être vu comme un exercice reproductible pour 

lequel on peut s'entraîner, dans une sorte d'exercice physique ou dans une 

spécificité de l'école artistique dans la conception d'un projet. 

La question de la construction de l'enseignant et du type d'enseignant repris, 

le processus a/r/tography aide dans cette définition à 

l'artiste/chercheur/professeur. Et c'est devant ces trois entités que David essaie de 

se construire en tant professeur, réfléchissant à l'enseignement supérieur, à la fois 

artistique et pédagogique, et à la manière dont ils s'influencent mutuellement. 

 

Mots-clé: 

Professeur, artiste, chercheur, dessin, projet 
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Abstract 
 

 

A character within the school, a character building the teacher and, in this 

case, the teacher David. The first question in the pedagogical internship/training is 

about the school, a ‘special’ school, the Soares dos Reis Artistic School. Because 

there is a stranger at the school, a foreigner being, questions are asked to it, 

questions such as: who is the school, what does the art school wants, which is its 

offer and specifically what does an art school wants from an art teacher. 

These questions lead to the encounter between the domains of psychology 

and pedagogy on education, entering into a kind of emancipation about the school 

and those domains, questioning even what the school is for. 

And how is the internship called for reflection through drawing, questioning 

its usefulness both in society and in teaching, and how does drawing today 

responds to the assumptions of official documents? The main focus in drawing was 

to understand if it can be seen as a repeatable exercise for which one can train, in 

a kind of physical exercise or in a specificity of the artistic school in a 

design/drawing project. 

Retaking the question about the construction of the teacher and what kind of 

teacher, the process of a/r/tography helps in this definition with the artist / 

researcher / teacher. And it is towards these three entities that David tries to build 

himself as a teacher, still reflecting on higher education, both artistic and teaching 

and how both influence each other. 

 

Key words: 

Professor, artist, researcher, drawing, project  
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Introdução 
 

 

O que me move? Tudo! Quais os pontos de interesse? Tantos, que não consigo 

enumerar. Penso que, por vezes, tudo isto não passa de ideias vagas sobre coisas 

concretas. De facto, é muito arriscado uma investigação deambulante, sem uma 

estrutura, sem um método de investigação concreto. No final não sei se chegarei 

a construir um posicionamento em relação à educação, ao ensino, à escola, ao 

desenho ou ao professor que pode ser artista ou investigador. Talvez encontre o 

meu lugar caminhando ou, melhor, deambulando, sendo que este deambular pode 

ser o método que encontrei para me construir enquanto professor. 

Afastei-me da descrição exaustiva das aulas, da descrição da vivência da 

escola, pois tentei aproximar-me de uma reflexão e de pensamentos que não 

ficassem presos à ideia de um tempo específico passado na Escola Artística 

Soares dos Reis. De facto, é verdade que pouco falo da experiência relacionada 

com o estágio, propositadamente, pois essa vivência/experiência levou-me para 

outros campos da reflexão. Preferi escrever dessa forma porque possibilitou-me a 

aproximação à reflexão sobre o desenho que pretendia aprofundar. Apesar 

daquele afastamento, percebi que não poderia deixar de relacionar a construção 

do professor com o conhecer a Escola Artística Soares dos Reis. E onde a 

introdução de um ser estranho numa escola ‘especial’ trouxe a primeira reflexão 

sobre o estágio pedagógico na Escola Artística Soares dos Reis (EASR) que 

incide em questões fundamentais sobre como é que a escola me está a formar 

enquanto professor? O que espera a escola (EASR) de um professor e, ao mesmo 

tempo, o que pode esperar um professor da escola? Cedo percebi que tinha de 

investigar primeiro a escola e perceber/interpretar o meio onde eu estava inserido. 

Perceber a história da Escola Artística Sores do Reis, entender a formação que a 

escola oferece e perceber os ideais que a fizeram crescer, assim como os seus 

ideais no presente ou bem como aquilo que deseja para o seu futuro. 

Compreender, acima de tudo, que escola foi e que espírito tem, o espírito Soares. 

Entender o seu passado foi essencial para interpretar o seu presente, entender as 

alterações às quais a EASR foi sujeita e compreender as continuidades 

escolhidas. Com o objetivo de perceber aquilo que a escola oferece hoje, tanto a 

estudantes como a professores, tive o auxilio da interpretação dos projetos 
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educativos anteriores e do atual. Tentar descobrir o que pretende de um professor 

ou de um especialista em artes ou de um professor artista foi fundamental para a 

investigação, para a formulação de um professor ou melhor para um 

questionamento da construção de um professor. Um processo de descoberta da 

escola e da função e ser do professor, auxiliado numa primeira fase pelos projetos 

educativos da EASR. 

 

Depois de ter havido a necessidade de escrever sobre a EASR e o seu lugar, 

cresceu nos meus pensamentos a urgência de pensar a educação e refletir sobre 

o que a escola nos fez ou ainda faz. Numa lógica da desconstrução das falsidades 

apontadas ou injetadas pela escola em nós, é pela voz da professora Catarina 

Martins que se coloca a questão do tema escolar e de como é que o tema nos 

atravessa? Indaga-se sobre os contributos da psicologia e da pedagogia para a 

educação e mais especificamente para o ensino de artes, procurando perceber as 

causas que levam a uma dominação da pedagogia e psicologia sobre a educação 

e sobre os saberes ensináveis, afunilando esta procura em relação às artes. Logo 

adiante procura-se perceber o lugar da emancipação com o auxílio de Rancière e 

do seu livro O mestre ignorante. Procura-se perceber se a escola interessa para 

a vida ou se é uma falsidade, se é uma construção útil de um cidadão ou se 

constrói um cidadão que quando sair da escola já não interessa para a sociedade. 

Vários autores foram mobilizados para dialogar entre eles, também para me 

encontrar neles e com eles, por vezes foi revelada extrema paixão pelas 

convicções dos outros, levando a um certo exagero de citações, mas tentando, de 

certa forma, um diálogo entre mim e os autores ou mesmo um diálogo entre 

autores, sempre para enriquecer ou completar pontos de vista enunciados. 

Havendo vários momentos de avanço e recuo, recorrendo e aproveitando alguns 

textos já escritos para avançar na investigação, percebendo o que poderiam 

contribuir para esta nova escrita. (O que trouxe também a necessidade de várias 

pausas na escrita e investigação para refletir.) Procurando e trazendo para a 

escrita novos textos e pensamentos, aprofundando o diálogo entre mim e os 

autores. Isto levou a pensar constantemente nos temas, numa luta constante entre 

os temas que atravessaram o estágio pedagógico, trabalhando quase numa 

obsessão. Uma procura ininterrupta sobre o meu lugar neste mundo dos 

professores, não esquecendo que tenho uma formação anterior, uma formação 
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como artista numa licenciatura em artes visuais e também um mestrado artístico 

em artes visuais e perceber se estas formações também influenciam, de alguma 

forma esta nova formação ou construção de mim. Em busca de um lugar, um lugar 

para o ser professor, será que o vou encontrar, ou seja, será que o vou construir? 

Sim, porque não desejo chegar a um lugar já construído, desejo construir o meu 

próprio espaço, o meu próprio lugar. Ou se vou encontrar em mim uma definição 

para o professor? E quantos eus vou ser? O eu professor, o eu artista, o eu 

investigador ou será que haverá mais algum eu? Espero que, se assim for, não o 

construa só aqui, que o aperfeiçoe ao longo dos anos e não fique estagnado 

nestas reflexões. Acima de tudo que construa a minha história! 

 

Fizeram-se questões à escola e depois ao desenho, perguntando o que 

querem um para o outro e, finalmente, perguntando ao David o que quer para ele, 

como é que a escola pode construir uma personagem? Percebendo primeiro o 

que fez a escola ao desenho, que influencias tem a pedagogia e a psicologia sobre 

a organização deste saber. Indaga-se sobre a utilidade das artes e em específico 

se o desenho tem alguma utilidade ou se serve apenas para termos pretexto para 

falarmos sobre a utilidade do inútil. Investiga-se sobre a instrumentalização das 

artes, se realmente existe e que consequências pode ter essa instrumentalização. 

Mais adiante é contraposto o currículo de desenho aos documentos institucionais 

como o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e às Aprendizagens 

essenciais do desenho, indagando acerca da influência destes dois no currículo 

de desenho e como é que o currículo de desenho responde às necessidades 

elencadas por esses dois últimos documentos. Mostra-se, talvez, que o desenho, 

à luz daqueles documentos, é um verbo. 

O desenho é colocado frente a frente com uma área disciplinar própria das 

escolas artísticas, projeto e tecnologias (PT), indaga-se sobre a importância e 

relevância das duas áreas e se desenho é um serviçal de PT. Procura-se explorar 

âmbitos específicos que o Programa de desenho elenca e que no caso da EASR 

não são usadas em desenho, mas sim em PT. Tenta-se perceber se realmente o 

desenho tem ou não importância na EASR já que é dada uma certa importância 

no Projeto educativo 2019/2022 como uma das áreas fundamentais, um pilar da 

escola. 
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A experiência na Escola Artística Sores dos Reis levou a colocar-se em 

confronto o desenho e projeto, numa tentativa de perceber se estamos, na área 

do desenho, perante desenho ou projeto de desenho. Para isso a proposta 

desenvolvida no estágio pedagógico tinha objetivos ocultos que são catalisados, 

na reflexão, pelo arquiteto Peter Zumthor no campo da perceção e do sentir os 

espaços envolventes. Um dos autores essenciais para a reflexão do desenho e 

projeto foi Alberto Carneiro com as suas lições sobre desenho/projeto, assim 

coloca-se em oposição a formação técnica e a formação artística ambas presentes 

no dia a dia da EASR. É também neste momento que se dá o ser professor, o 

passar para esse palco e se dá aquela alteração sem se estar à espera de estar 

na pele do professor, quando todos (os alunos) olham e esperam que se comporte 

como professor e não há preparação possível, por mais que seja contextualizado 

com o comportamento dos alunos, por mais que se esteja preparado por já ter 

assistido a várias aulas, de facto é assim mesmo que acontece, não há mesmo 

preparação. Num momento não se é professor e no momento seguinte já se é! 

Sem darmos conta, de um momento para o outro passamos a sê-lo e entramos 

em modo professor, onde os estudantes esperam que nós nos comportemos como 

tal e como será esse comportamento? Será que vestimos logo a pele do 

professor? Como nos construímos como professores? Ou como é que os 

estudantes nos vão construir como professores? Será que estes nos vão dar 

pistas para uma interpretação do ensino? 

De seguida aborda-se o mistério do desenho como exercício físico, 

questionando se é ou não possível aprender a desenhar desenhando, se quanto 

mais desenho mais tenho facilidade em desenhar, num processo idêntico, em 

termos de pensamento, ao andar de bicicleta. Tenta-se perceber porque se afirma 

que hoje os estudantes tem falta de cultura visual no desenho, de desenharem e 

de verem desenho, tentando-se, para isso, verificar como é que a escola e o 

ensino contribuíram para evitar essa falta de cultura ou se contribuíram para a 

acentuar. Para isso contribuíram as dinâmicas em sala de aula desenvolvidas no 

estágio pedagógico na EASR, onde os estudantes foram desafiados a 

desenharem sobre folhas brancas, ou com algumas condicionantes em termos de 

traços, o que quisessem.  

Mais adiante surge um tema sobre a crença do artista que há no professor, 

tema que é abordado sobre o título A utopia com os pés na terra. Procura-se o 
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que existe no professor de artes para se considerar artista ou não e também se 

procura uma definição para o professor-artista, enfim tenta-se responder a uma 

crise de identidade, se é que ela existe ou até se a mesma é negativa ou positiva. 

Acentua-se essa crise colocando pedras na engrenagem e no ideal do 

artista/professor, adicionando outra incógnita à equação, o investigador, ficando a 

equação artista/investigador/professor por resolver, mas para a tentar resolver 

indaga-se sobre o processo de a/r/tografia e qual o seu contributo para a reflexão. 

Neste caso a prática artística, a investigação e a docência devem ser campos que 

se fundem e se contaminam. Este método de trabalho leva o indivíduo por 

caminhos que será o próprio a determinar sempre numa constante de indagação 

e de colocação de perguntas, que muitas vezes não alcançam qualquer conclusão 

nem a ambicionam.  

Sendo que esta ideia de professor-artista-investigador pode ser considerada 

uma utopia, tenta-se, nessa utopia, manter os pés na terra. Ou será que uma 

investigação específica no âmbito do desenho faz desaparecer o professor ou a 

construção de um professor? Contudo o processo de pesquisa e de investigação 

pode ser considerado como um processo pedagógico. 

 

Já numa espécie de finalização deixa-se uma última arena de batalha para 

o fim, propositadamente: a formação do David enquanto professor e em que 

práticas se revê, se é que se revê em alguma. E há ainda espaço para se refletir 

sobre a profissionalização para a docência e aquilo que ela constrói hoje e em que 

pressupostos está alicerçada, uma vez que a formação de professores pode ser 

uma sequência da formação artística para formar docentes.  

Se o ensino envolve decisões políticas, ao manifestar-se uma posição 

também se marca uma posição política, que pode ser apartidária, assim se estudar 

pode ser considerado uma construção de um pensar politicamente para a tomada 

de uma posição, então escrever e indagar são igualmente uma tomada de posição 

política. Por isso foi aqui deixada também a minha posição ou a minha reflexão. 
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A escola 
 

 

O primeiro desafio que se colocou foi perceber como é que a escola contamina a 

construção do professor, a escola em geral enquanto instituição e depois a Escola 

Artística Soares dos Reis em particular, enquanto escola de ensino artístico 

especializado. Como é que esta escola pode contribuir para a formação de 

professores e o que espera a escola dos professores de artes. Contudo há que 

começar por conhecer a escola e as suas origens, perceber a visão de si própria, 

a sua identidade, qual o seu percurso e quais os seus objetivos analisando para 

isso os projetos educativos, o atual e os anteriores. Assim espera-se que se 

entenda o que oferece a escola e o que a EASR pede a um professor de artes ou 

a um professor especializado em artes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – David Dançante, Escola Artística Soares dos Reis, fotografia, outubro de 2019. 



17 
 

Qual a tua história Escola Artística Soares dos Reis? 
 

 

Fundada em 1884 com o nome de escola de desenho industrial de Faria 

Guimarães no Bonfim, a funcionar na altura em instalações precárias em edifícios 

habitacionais, ocupa mais tarde as instalações do liceu Alexandre Herculano. 

Permanece no mesmo local de 1927 até 2008 no número 49 da Rua da Firmeza, 

nas instalações de uma fábrica de chapéus. Em 2008 passa para as atuais 

instalações na Rua Major David Magno número 139, um novo edifício pensado de 

raiz para o ensino e a prática artística. 

Nem só de instalações foi feita a mudança, também na sua designação 

enquanto escola, em 1948 passa a designar-se por Escola de Artes Decorativas 

de Soares dos Reis. Mais tarde com o 25 de abril de 1974 passou-se a designar 

por Escola Secundária de Soares dos Reis, finalmente com a LBSE de 1996 

passou para a atual designação Escola Artística de Soares dos Reis. Ao longo dos 

anos a EASR passou também por diversas reformas curriculares, a última delas 

em 2004 que definiu a atual estrutura curricular e oferta formativa da escola e que 

espelha, de certa forma, o que a escola pretende para si mesma enquanto agente 

de formação artística. 
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O que pretendes para ti Escola Artística Soares dos Reis? 
 

 

Uma das primeiras reflexões sobre o estágio pedagógico na EASR incide, de entre 

outras indagações, sobre a identidade da escola, sobre o que pretende e como se 

identifica. O projeto educativo (PE) ajuda nesta reflexão. O projeto educativo da 

EASR passou por inúmeras alterações ao longo dos anos onde existe 

efetivamente uma grande diferença entre o que era a antiga Soares dos Reis e o 

que é atualmente a Escola Artística Soares dos Reis, não apenas porque mudou 

as suas instalações, mas também porque alterou a sua oferta formativa, ou a sua 

identidade. Acima de tudo porque alterou substancialmente o seu corpo docente, 

aspeto fundamental para a formação de uma identidade escolar. Apesar de 

atualmente a EASR ter tentado estabilizar o seu corpo docente tanto a nível dos 

docentes do grupo 600 como das áreas técnico-artísticas, no PE 2019/2020 

podemos verificar que os docentes contratados correspondem a 6% da totalidade 

de professores, num total de 160 professores. Manteve sempre, ou tentou manter, 

aquilo a que alguns chamam de ‘espírito soares’, não sendo algo do mundo do 

espiritualismo, mas aquilo que se afirma como inclusão e entreajuda da 

comunidade escolar, não apenas entre estudantes como entre professores, 

estudantes, funcionários, pais e agentes educativos, assumindo a escola o elo de 

ligação entre todos os agentes intervenientes da educação escolar. Para 

formalizar esta inclusão e este ‘espírito soares’ a EASR integrou na sua definição 

e identidade a educação inclusiva presente no PE 2019/2022 que está atualmente 

em vigor. 

Por um lado, no passado a EASR defendeu dois grandes vetores de 

formação para a sua oferta formativa, um «artístico de educação integral, 

estabelecendo um saber especializado e qualificado de fins profissionalizantes» 

(Escola Artística Soares dos Reis, 2014, p. 1) e outro «de formação pedagógico-

didática, orientando para o prosseguimento de estudos superiores» (Escola 

Artística Soares dos Reis, 2014, p. 1). Contudo, atualmente a EASR integra hoje 

uma oferta virada para a via profissionalizante deixando cair os cursos gerais de 

artes visuais que eram orientados para os estudos superiores e o ingresso no 

ensino superior. Com a alteração da oferta formativa cria-se uma certa crispação 

entre os defensores do anterior paradigma e os defensores do atual. Contudo é 
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uma luta inglória para os que defendem um ou outro paradigma pois a maioria dos 

professores não sentem estas dores de crescimento da escola, nem passou pelo 

processo de reestruturação da oferta formativa. Estas alterações da oferta 

educativa só são possíveis após a aprovação do estatuto de escola especializada 

de ensino artístico em 1986 pela publicação da lei de bases do sistema educativo 

(LBSE). O ano letivo de 2003/2004 foi o último em que foi oferecido o plano 

curricular com sete cursos: imagem e comunicação; artes gráficas; ourivesaria; 

cerâmica; equipamento; artes têxteis e geral das artes visuais. Com a revisão de 

2004 e com a uniformização da oferta educativa das duas escolas especializadas 

em artes visuais, tanto a EASR como a sua homónima em Lisboa, Escola Artística 

António Arroio (onde a alteração não aconteceu de imediato como na EASR), 

passam a oferecer quatro cursos nas áreas da comunicação e audiovisual, design 

de comunicação, design de produto e produção artística, deixa assim de existir 

um curso geral de artes especifico para o prosseguimento dos estudos no ensino 

superior, passando a estar essa componente nos quatro cursos. «O objectivo (...) 

foi essencialmente possibilitar percursos vocacionais, orientados na dupla 

perspectiva da inserção no mundo do trabalho e de prosseguimento de estudos a 

nível do ensino superior, consoante a área artística» (Fernandes, Ó, & Ferreira, 

2007, p. 91). No documento citado, o Estudo de Avaliação do Ensino Artístico, um 

aspeto apontado pelos professores das escolas de artes visuais foi que estes não 

se «revêem em tais planos e, em geral, são da opinião de que vão contribuir para 

baixar o nível de formação que até agora vinha sendo prestado. Além disso há 

problemas relacionados com a extinção do Curso Geral das Artes e com a 

introdução de um Curso de Produção Artística» (Fernandes, et al., 2007, p. 36). 

Este relatório acrescenta que as escolas artísticas atravessam uma crise 

identitária em relação à sua missão, onde existem professores que consideram 

que a escola deve preparar os estudantes para o mundo do trabalho e outros para 

o ingresso no ensino superior. A oferta profissionalizante da EASR acarreta outros 

problemas de redundância para os estudantes que prosseguem os estudos para 

o superior, onde muitas vezes são repetidas aprendizagens. Neste campo não 

cabe apenas a reestruturação do ensino na EASR mas também a reestruturação 

do ensino das artes no ensino secundário, pensando o que se pretende como 

ensino artístico. Esta revisão não invalida também um repensar do que se 

pretende para o ensino artístico superior, que muitas vezes encontra-se 
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completamente desajustado da realidade e incapaz de se repensar e reinventar. 

Se no passado a EASR foi considerada uma sombra da Faculdade de Belas Artes 

da Universidade do Porto, por ser uma preparação para o ensino superior por via 

do curso geral das artes, hoje já não é tão explícito que a EASR viva ainda na 

sombra da FBAUP, pois já não encontramos cursos orientados especificamente 

para o prosseguimento dos estudos, encontramos todos os cursos a possibilitarem 

esse caminho e também a via profissionalizante. A Escola Artística Soares dos 

Reis aposta hoje na formação de estudantes especializados, não só profissionais, 

tanto pela via da FCT como pela via da PAA, uma vez que ambas as etapas são 

obrigatórias para que os alunos concluam o ciclo de estudos na escola (só os 

alunos que desistem da formação, que segundo dados da escola não chega a 1%, 

é que não realizam aquela formação em contexto de trabalho e a prova de aptidão 

artística, que tanto prepara os alunos para a vida ativa como para o 

prosseguimento dos estudos). A escola não divulga números em relação ao total 

de alunos formados por ano, nem consegue aferir qual a percentagem de alunos 

que ingressam no superior, uma vez que neste último caso só é possível aferir por 

inquérito aos alunos e nem sempre estes respondem aos inquéritos. A dupla 

valência dos cursos na escola veio facilitar a escolha por parte dos alunos por uma 

via a seguir na escola não os limitando a cursos gerais de artes direcionados para 

o prosseguimento dos estudos. Tão aprofundada especialização pode resultar, no 

caso dos alunos pretenderem prosseguir os estudos, numa certa redundância 

entre a formação que é obtida na EASR e a formação do ensino superior, podendo 

causar um certo desapontamento ou desmotivação nos estudantes da EASR à 

chegada ao superior. Pode também funcionar como o oposto, como motivação, 

fazendo com que esses alunos aprofundem e desenvolvam trabalhos ou projetos 

mais consistentes e muitas vezes mais informados e contextualizados.  

A EASR pretende ser um laboratório do ensino das artes e das tecnologias 

avançadas, uma referência no ensino artístico de qualidade em Portugal (Escola 

Artística Soares dos Reis, 2014, p. 1). Contudo esta excelência e referência no 

ensino artístico veio trazer constrangimentos para os estudantes que pretendiam 

prosseguir os seus estudos, com a retirada da formação orientada para os estudos 

superiores os estudantes ficaram despidos de uma formação que os orientasse 

para a avaliação externa (exames), avaliação essa para a qual os estudantes terão 

de se auto propor, o que condiciona a sua progressão para os estudos superiores. 
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Este também é um fator «que torna menos atrativa a opção pelo ensino artístico 

especializado quando comparada com outras opções de ensino ministradas pelas 

escolas secundárias» (Escola Artística Soares dos Reis, 2014, p. 2) uma vez que 

só uma pequena «minoria dos alunos envereda por uma entrada imediata no 

mercado de trabalho» (Fernandes, et al., 2007, p. 93). 

Atualmente a EASR vai de encontro a «uma sociedade em constante 

mudança, que não se compadece com uma escola estagnada no tempo» (Escola 

Artística Soares dos Reis, 2019, p. 5) para isso a escola auto identifica-se como 

uma «Soares com muito, para muitos» (Escola Artística Soares dos Reis, 2019, p. 

7). Assim a escola pretende que a sua missão seja uma formação apoiada na 

tradição, mas voltada para a inovação, promovendo a «sensibilidade artística e a 

busca pelo conhecimento na construção integral do cidadão» (Escola Artística 

Soares dos Reis, 2019, p. 16). A EASR tenta elencar na sua identidade a visão do 

estudante estabelecido no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

onde se pretende o desenvolvimento deste enquanto cidadão responsável, 

autónomo, ativo e criativo. Para que assim aconteça a escola estabelece como 

um dos seus pilares a educação inclusiva e cidadania, onde pretende «criar as 

condições que permitam que cada um (e todos) aceda ao currículo sem 

discriminação, desenvolva o seu potencial, construa a sua identidade e o seu 

espaço e tenha sucesso» (Escola Artística Soares dos Reis, 2019, p. 12). E para 

ter sucesso nesta área a EASR apoia-se no ensino das artes definindo no recente 

projeto educativo que  
a arte, a produção artística e as atividades que a acompanham darão corpo, voz e 
alma ao compromisso pessoal e da comunidade Soares, com uma ética cívica e 
cidadã multidimensional, que contempla hábitos emocionais e intelectuais 
responsáveis, bem como atos e atuações igualmente responsáveis, em termos 
pessoais e sociais, para com as várias comunidades (...) assim a criatividade, a 
autonomia, a responsabilidade, o interesse e o prazer na aprendizagem, o sentido 
crítico, ético, a adaptabilidade, a solidariedade e a cooperação são, pois, os valores 
que a EASR, a Soares, incute e fomenta nos elementos da sua comunidade (Escola 
Artística Soares dos Reis, 2019, p. 12). 

 

Ficam ainda por esclarecer algumas dúvidas, sobre qual é a função da 

escola na formação dos estudantes, fala-se da escola, a EASR, enquanto 

formadora de estudantes e de alunos especialistas em artes. Será que esta escola 

serve para formar artistas? Ou será para formar técnicos profissionais? Ou, ainda, 

se esses técnicos profissionais saem do secundário artistas? São algumas 

questões que ficam no ar, sem uma resposta concreta ou sem uma tomada de 
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posição por parte da escola. No entanto parece que a escola, ao longo dos anos, 

perdeu aquele carácter artístico para se converter em algo profissional. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 – David Dançante, Escola Artística Soares dos Reis, Viv’a 
Soares, exercício de geometria descritiva no vidro, fotografia, 
janeiro de 2020. 
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Os desafios da oferta formativa da EASR? 
 

 

A oferta formativa das escolas especializadas em artes visuais singularizou-se em 

1986 com a aprovação do estatuto de escolas especializadas em ensino artístico 

na LBSE que permitiu às escolas elaborarem programas educativos específicos. 

Tanto a EASR como a EAAA após a revisão de 2004 oferecem os mesmos cursos. 

Após o término dos três anos de frequência é conferida a certificação de 

qualificação profissional de nível 4. Assim os cursos oferecidos pela EASR nos 

domínios das artes visuais e audiovisuais estão regulamentados pela Portaria nº 

243-A/2012 de 13 de agosto. Naquela portaria pode-se verificar que existe uma 

componente de formação geral, comum a todos os cursos, que é o primeiro ano 

da formação, o 10º ano, com o objetivo de construir uma identidade pessoal, social 

e cultural do estudante. Ainda na mesma portaria podemos verificar que os dois 

anos seguintes, 11º e 12º ano, são de componente de formação científica e 

técnico-artística ou seja especializada num dos quatro ramos de ensino que a 

EASR oferece à comunidade estudantil. Ainda no 12º ano é realizada a formação 

em contexto de trabalho. Atualmente a oferta formativa da EASR depara-se com 

dois desafios que são estruturantes na vida dos estudantes e importantes na 

estruturação dos cursos oferecidos, um deles relacionado com a carga horária dos 

estudantes, principalmente ao nível do 12º ano, uma vez que existe uma 

incompatibilidade entre as horas curriculares e o trabalho que tem de ser 

desenvolvido neste ano de escolaridade. Ou seja, além de existir uma formação 

em contexto de trabalho também existe a prova de conclusão do curso, conhecida 

como PAA. Estes dois fatores, apesar de estarem inseridos na disciplina de PT 

ocupam bastante tempo aos estudantes, sobrando-lhes pouco para as restantes 

disciplinas. Por exemplo, no caso da especialização em fotografia do curso de 

comunicação audiovisual, no 12º ano além da disciplina de PT têm ainda, a par 

dela, a preparação para a PAA e o seu desenvolvimento e ainda exercícios que 

os estudantes vão desenvolvendo com o professor a par de uma espécie de 

semanário fotográfico. Estes fatores levam a uma redução substancial do tempo 

que os alunos têm no 12º ano. Já o outro desafio para a EASR prende-se com a 

dupla certificação dos cursos para o mundo do trabalho e para o prosseguimento 

dos estudos, que se verifica, na grande maioria dos casos, como opção por parte 
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dos estudantes. Aparentemente, e apesar da escola em 2004 ter deixado de 

oferecer um curso dedicado à componente geral das artes, que estava 

vocacionado para o prosseguimento dos estudos, muitos estudantes ainda optam 

por continuar os estudos contrariando a aparente via e possibilidade 

profissionalizante que a escola lhes ofereceu.  Assim a escola tem o desafio de 

«manter um alto padrão de exigência de qualificação técnica dos seus alunos e 

(...) encontrar soluções que beneficiem as aprendizagens dos alunos e elevem o 

nível técnico e artístico que venham a apresentar no fim do curso» (Escola 

Artística Soares dos Reis, 2019, p. 6). Estas alterações são encaradas pela escola 

como necessárias para o amadurecimento da consciência técnica e capacitar os 

estudantes de autonomia e confiança a fim de integrarem o mundo do trabalho e 

enveredarem pela via da especialização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 – David Dançante, Escola Artística Soares dos Reis, laboratório de serigrafia, 
fotografia, novembro de 2019. 
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O que pretendes de um professor especializado em artes, EASR? 
 

 

De facto, a Escola Artística Soares dos Reis é um dos locais ideais para que se 

coloque a questão ou para se indagar sobre o ser professor. Em particular o ser 

professor de artes, dada a natureza desta escola. 

O PE 2014/2017 da EASR manifestava alguma preocupação com a 

formação de professores onde se pretende um reforço das parcerias com 

instituições de ensino superior no âmbito de mestrados de ensino com a realização 

de estágios profissionais, mas sente-se uma certa falta de pensar a educação e a 

escola em articulação com as instituições de ensino superior, apesar de haver 

estágios curriculares na EASR fica aquém das expectativas para uma colaboração 

mais profunda entre a escola e a formação de novos professores, é quase como 

se a escola deixasse o campo do pensamento sobre o ensino das artes num 

território apenas a ser dominado exclusivamente pelo ensino superior. A escola 

poderia ser mais interventiva tanto no pensamento como na execução de uma 

reflexão sobre o ensino em geral e sobre o das artes visuais em particular, 

articulando-se com as instituições de ensino superior, contribuindo, por exemplo, 

como massa critica para a investigação artística. 

Todavia a preocupação do PE da EASR não se esgotou na formação de 

professores em início de carreira há também uma intenção de reforço de 

competências dos atuais professores estabelecendo novas parcerias de formação 

com o centro de formação Guilhermina Suggia, isto no anterior projeto educativo. 

Verificou-se no passado uma preocupação curiosa quando se afirma que com «a 

saída de tanta gente com reformas antecipadas, criou-se e tem vindo a 

intensificar-se um esvaziamento abrupto de “massa criativa e crítica” que virá a ter 

repercussões nefastas na qualidade do ensino artístico» (Escola Artística Soares 

dos Reis, 2014, p. 5). Para esta situação preocupante nas artes é dada, neste PE, 

uma solução curiosa, a passagem de testemunho entre gerações de professores, 

ou seja, haver um acompanhamento por partes dos antigos professores aos novos 

professores que integram o ensino artístico na EASR. Importa, por esta perspetiva, 

«solicitar a alguns antigos docentes, de reconhecido mérito pelo seu passado, pelo 

seu saber, pelo seu apego à escola e ao ensino artístico, que venham, que 

partilhem, que sirvam, que ajudem e que discutam com os colegas mais novos 
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tanto e tanto "saber de experiência feito"» (Escola Artística Soares dos Reis, 2014, 

p. 5). Será que se pode ficar refém da passagem de testemunho? Isto quer dizer 

que cabe a estes novos professores, com os conhecimentos que adquiriram dos 

antecessores, promover uma atualização permanente das práticas letivas, 

refletindo e despertando a sua inovação, provocando uma mudança no seio de 

um ensino que se quer cada vez mais original e criativo. 

Analisando o PE 2018/2021 da sua congénere EAAA verifica-se também 

aqui uma preocupação com a formação continua de professores, espelhada na 

parceria com o centro de formação António Sérgio, com ações de formação para 

os docentes e parcerias com instituições de ensino superior para a formação inicial 

de professores. Contudo este PE da EAAA é menos incisivo sobre as 

competências necessárias ao professor da escola artística comparando-o com o 

PE 2014/2017 da EASR. Porém o PE da EAAA ainda afirma que «devemos 

colocar os recursos humanos e físicos de que a escola dispõe, especializados em 

ensino artístico, à disposição da formação de docentes em áreas das artes visuais, 

design e audiovisual, seja na formação inicial ou na formação contínua» (Escola 

Artística António Arroio, 2018, p. 8). Comparando estas preocupações com a 

formação de docentes das duas escolas artísticas nacionais com uma escola (dita) 

do ensino regular, a Escola Secundária Gabriel Pereira, constata-se que também 

esta manifesta preocupação com a formação de professores e com o 

envelhecimento do corpo docente da ESGP. Contudo nem a EAAA nem a ESGP 

mostram nos seus PE a preocupação que a ESAR aparenta com a formação 

contínua e inicial de docentes, nem com a definição do que pretendem um 

professor ou mesmo o que pretende para de um professor especializado no ensino 

das artes. 

O PE 2014/2017 da EASR ainda remata que o currículo artístico deve ser 

transversal a qualquer professor e onde não existem disciplinas não artísticas. O 

mesmo PE define o que pretende para um professor, sendo a única escola das 

três analisadas a definir o que pretende de um professor de artes. Este «deve ser, 

por natureza, um 'professor de artes' no sentido amplo da expressão, com 

formação específica numa determinada área científica, para a qual deve possuir 

certificação. Não é possível desenvolver o ensino artístico sem compreender que, 

na sua génese, a dimensão pedagógica e didática encontra-se estreitamente 

ligada à dimensão técnica e artística» (Escola Artística Soares dos Reis, 2014, p. 
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9). Estas preocupações já estavam vertidas nos projetos educativos anteriores, no 

PE de 1998 e no PE de 2009/2012 onde «os professores devem ser 

especializados para áreas vocacionais e para a formação continua» (Escola 

Artística Soares dos Reis, 1998, p. 8-23) e também uma «preocupação com a 

saída de professores quer para a reforma quer para outras instituições de ensino» 

(Escola Artística Soares dos Reis, 2009, p. 11). Com a sua visão do professor, a 

EASR pretende um ensino de continuidade com o passado obedecendo a 

parâmetros já estabelecidos e respeitando o já conhecido, não dando liberdade 

de atuação para o professor reinventar a sua atuação e a sua ‘maneira de fazer’. 

Refugiando a ideia de professor no passado, e no beber de influências do 

passado, que por um lado até se pode entender, onde devemos ir mais longe e 

arriscar noutros campos que possibilitem novos paradigmas para o ensino das 

artes e não nos basearmos apenas no já experimentado e no já conhecido com 

resultados planeados. Ao que parece estamos perante professores que se 

caracterizam por estarem mais fechados que o próprio currículo, quando o ‘natural’ 

do ensino artístico seria a rutura, quando onde a prática artística é disruptiva em 

relação às regras. Serão estes professores, os que sempre fizeram do mesmo 

modo, o grande entrave ao currículo? Os projetos educativos da EASR invocam o 

espírito intergeracional que pode levar a um certo entrave à inovação e ao 

perpetuar de uma constante prática antiquada fechando cada vez mais o ensino 

sobre si próprio, levando a que se constate que a prática dos professores é, por 

vezes, ainda mais fechada que o próprio currículo. 

Na recente revisão do Projeto Educativo da EASR (2019/2022) este já não 

explicita o que pretende de um professor nem faz referência à sua formação inicial 

ou continua. Faz sim uma caracterização e uma referenciação da importância dos 

docentes para a escola onde «a prática, a competência e a experiência 

pedagógica da equipa de professores constituem um dos pilares desta ação 

educativa, promotora do desenvolvimento de competências nas dimensões do 

conhecimento, das capacidades e das atitudes» (Escola Artística Soares dos Reis, 

2019, p. 11) sendo esta caracterização potenciada pelo Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória quando este afirma que os estudantes devem ser 

encaminhados para um desenvolvimento enquanto cidadãos responsáveis, 

autónomos, ativos e criativos. Apesar de neste último PE não ser referenciado 

claramente o que se pretende para o professor de artes da EASR, há ainda uma 
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expressão e uma crença que se mantém do PE 2014/2017 onde «o professor da 

Escola Artística Soares dos Reis deve ser, por natureza, um ‘professor de artes’, 

no sentido amplo da expressão, com formação específica na área para a qual 

possui certificação» (Escola Artística Soares dos Reis, 2019, p. 17). Mas será essa 

especialização assim tão necessária e importante, como será um professor capaz 

de desenvolver as capacidades e competências que o Perfil dos alunos pede? 

Qual a imagem que se tem hoje de um professor especialista em artes? Será um 

professor, um artista, um investigador, um criador. Talvez ainda se necessite de 

mais alguma reflexão para se chegar a alguma conclusão ou a algumas 

premissas. 

A figura da especificidade do professor presente no PE 2014/2017 da EASR 

liga-se também com a especificidade do ensino artístico e ainda com a 

especificidade da escola. O Estudo de Avaliação do Ensino Artístico afirma que o 

«facto do ensino ser denominado especializado não faz das suas escolas e dos 

seus professores ‘especiais’; na verdade, num certo sentido, todas as escolas e 

todos os professores são ‘especiais’. Todos os cursos e todas as formações têm 

as suas características próprias» (Fernandes, et al., 2007, p. 25), no mesmo 

relatório afirma-se ainda que ambas as escolas artísticas, EASR e EAAA, fazem 

parte integrante do sistema educativo e de certa forma estão relacionadas com o 

ensino regular. Esta especificidade do professor leva também à criação de uma 

crença num estudante artista, nem só de um aluno artista, mas também, à imagem 

do professor especial, de um estudante especial, que frequenta uma escola 

especial com professores especiais. «O essencial da discussão pedagógica em 

torno do ensino artístico remete-nos para a construção e afirmação hegemónica 

do paradigma da especificidade» (Fernandes, et al., 2007, p. 113). Neste campo 

tanto a EASR como a EAAA afirmam-se como escolas onde impera a diversidade, 

e, sobretudo, a qualidade da oferta formativa. Onde ainda impera, na vivência da 

escola, a figura do artista possuidor de um conjunto de dons ou competências 

inatas.  

Apesar de ainda se tentar, na vivência da escola ou no seu dia a dia, manter 

aquela ideia de professores especiais das artes ou estudante especial, tendo em 

conta a figura final do artista possuidor de um certo conjunto de competências 

inatas e de dons, os mais recentes projetos educativos, tanto da EASR como da 

sua congénere EAAA, não refletem esta especialidade. Aproximam-se, ambos, do 
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documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, onde nos 

projetos educativos os professores são, na maioria dos casos, números, onde há 

pouco esclarecimento da visão da escola sobre o professor ou o contributo da 

escola para a formação inicial e continua do professor. Em contrapartida o PE 

2019/2022 da EASR enumera claramente o que pretende para um estudante, 

muito à luz do documento referido do Perfil dos Alunos. Assim a EASR pretende 

estudantes interessados e vocacionados para a frequência de cursos artísticos, 

ficando o aluno no lugar de uma «figura central de todo o processo educativo (...) 

com vista ao seu desenvolvimento enquanto cidadão responsável, autónomo e 

criativo» (Escola Artística Soares dos Reis, 2019, p. 10). Assim a EASR e o seu 

projeto educativo cumprem aquilo que o Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho, 

elencava como sendo uma «matriz comum para todas as escolas e ofertas 

educativas no âmbito da escolaridade obrigatória, designadamente a nível 

curricular, no planeamento, na realização e na avaliação interna e externa do 

ensino e da aprendizagem» (Despacho n.º 6478/2017). O PE 2019/2022 da EASR 

responde ao desejado pelo Perfil dos Alunos, moldando a visão da EASR para a 

criação de «um quadro de referência que pressuponha a liberdade, a 

responsabilidade, a valorização do trabalho, a consciência de si próprio, a inserção 

familiar e comunitária e a participação na sociedade que nos rodeia» (Martins et 

al., 2017, p 5). Ainda podemos verificar, no mesmo documento, que «a 

transversalidade assenta no pressuposto de que cada área curricular contribui 

para o desenvolvimento de todas as áreas de competências consideradas no Perfil 

dos Alunos, não havendo lugar para uma indexação estrita de cada uma delas a 

componentes e áreas curriculares específicas» (Martins et al., 2017, p 8-9) pode-

se considerar que esta afirmação quase que se torna incompatível com a filosofia 

de especialização da EASR, onde apenas encontramos a área artística sem o 

complemento ou desenvolvimento das restantes áreas. Ao mesmo tempo que o 

documento do Perfil dos Alunos tenta responder a uma necessidade imposta às 

escolas também limita o desenvolvimento das áreas específicas e das escolas 

especializadas em artes, sendo que estas tentam verter para a sua filosofia a 

ideologia generalizada, quando as artes, por natureza, tentam desviar-se das 

regras e das normas impostas pelos sistemas.  
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Emancipação 
 

 

Com a ajuda de Ranciére e Boudieu dá-se início a um estudo sobre a escola, uma 

indagação sobre para que serve a escola, se é que serve para alguma coisa. 

Investiga-se sobre a estruturação da escola, sobre a influência da psicologia e da 

pedagogia no ensino em geral e no ensino das artes em particular. Popkewitz 

constribui para se investigar sobre o que fez a psicologia e a pedagogia ao ensino 

das artes. Rancière volta a ser fundamental para se tentar emancipar a educação 

e emancipar, sobretudo, o aluno.  

 

 

 

 

Para que serve a escola? 
 

 

Numa reflexão sobre a escola e a sua função, indaga-se sobre o papel da escola 

na sociedade. Para tal socorre-se de autores como Jacques Rancière e o auxílio 

do professor Jacotot na obra O Mestre Ignorante. Trazendo também autores que 

refletem o tema da escola e da sociedade escolar como Bourdieu. 

Jacques Rancière indaga sobre a educação com a ajuda da personagem 

Jacotot, ambos afirmam que «a lógica da escola republicana da promoção da 

igualdade pela distribuição universal do saber faz-se sempre prisioneira do 

paradigma pedagógico que reconstitui indefinidamente a desigualdade que 

pretende suprimir» (Rancière, 2002, p. 12). Esta escola da promoção da igualdade 

leva a outro autor, e às suas terias da reprodutibilidade social, Bourdieu, onde a 

escola tinha por primeiro objetivo ser gratuita, universal e igualitária. Uma escola 

de igualdade de oportunidades, mas que falha, pois o que se mostra são as 

desigualdades. Evidenciando mecanismos de seleção social, os jovens 

provenientes de uma cultura mais elevada, de uma cultura de vanguarda, são mais 

valorizados na escola. Veja-se o que afirma Bourdieu acerca das desigualdades: 
o liceu não faz parte do universo concreto das famílias populares, é necessária uma 
série continua de sucessos excecionais e concelhos do professor ou de algum 
membro da família para que se cogite de enviar para lá a criança. Ao contrário, é todo 
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um capital de informações sobre os cursos, sobre a significação das grandes escolhas 
da quinta série, da sétima ou das classes terminais do ensino secundário, sobre o 
funcionamento do sistema universitário, sobre as carreiras futuras e sobre as 
orientações que normalmente conduzem a elas, sobre a significação dos resultados, 
as sanções e as recompensas, que as crianças das classes cultas investem em suas 
condutas escolares. (Bourdieu, 1988, p. 39-64). 

 

A escola como um pilar para a construção de uma nova sociedade moderna, 

justa e democrática. «A escola pública e gratuita permitia o acesso à educação a 

todos os indivíduos, garantindo o princípio de igualdade e os que obtivessem mais 

sucesso seriam justamente recompensados com a continuação das suas carreiras 

escolares e alcançariam uma vida profissional com maior reconhecimento social» 

(Estêvão, 2013, p. 19). A escola era encarada como um espaço de igualdade de 

oportunidades, de meritocracia e justiça social, passa a ser encarada como um 

espaço de reprodução e legitimação das desigualdades sociais. A escola é hoje 

povoada de toda uma estrutura de mérito a que o estudante é exposto no seu 

percurso escolar, este fenómeno de meritocracia, que implica uma culpabilização 

individual e uma competitividade com os outros, não existe apenas na escola, é 

parte integrante da estruturação social e económica de um modelo político 

neoliberal. 
 

Na perspetiva de Bourdieu a escola desempenha um papel ativo na reprodução das 
desigualdades sociais ao legitimar essas desigualdades ao convertê-las em 
diferenças académicas e cognitivas. Cada individuo é portador de uma bagagem da 
qual fazem parte o capital económico, o capital social e o capital cultural, que pode 
ser posto ao serviço do sucesso escolar (Estêvão, 2013, p. 20). 

 

Se a escola é uma fábrica de reprodução social, de legitimação e acentuação 

de desigualdades, resta a questão: Para que serve a escola? Será que a escola 

serve para produzir cidadãos para operar lá fora, no mundo do trabalho? Parece 

que estamos perante uma escola do absurdo. Onde o pecado da escola é achar 

que devemos ser alguma coisa, num conhecimento já estruturado e pré-definido. 

David Rodrigues afirma que, ao longo do tempo fomos alargando o fosso entre a 

maneira como se aprende na sociedade e a maneira como se aprende na escola, 

ou seja, desvinculámos a escola da sociedade, quando a mesma deveria contribuir 

para a construção de uma sociedade, parece que a escola afastou-se da 

sociedade abrindo cada vez mais aquele fosso.  David Rodrigues afirma ainda que 
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hoje aprende-se de uma maneira na sociedade e de outra na escola.1 O que 

mostra, por um lado, que a escola ainda está muito relacionada com o transmitir 

conhecimentos e não formar para a reflexão, que estamos a educar de uma forma 

que já não se adequa à sociedade, ou seja a escola continua a organizar aquilo 

que entende por saberes sem abrir caminho para a reflexão sobre esses saberes. 

A escola, ainda, mostra um foco nos «conteúdo curricular ajustado à organização 

dos níveis escolares, dos horários das turmas escolares e aos modelos de 

desenvolvimento das crianças para o ensino secundário e primário» (Popkewitz, 

2011, p. 92). Mostrando as disciplinas organizadas em caixas e fechadas em si 

mesmas onde «o olho pedagógico está tão naturalizado que as inscrições 

psicológicas são presumidamente detentoras de um lugar nas disciplinas 

escolares» (Popkewitz, 2011, p. 103). Confirmando que a educação continua 

concentrada nos conteúdos e não nos alunos. Assim é evidente o reinado da 

psicologia sobre a estruturação das disciplinas e do currículo pedagógico, quer 

seja nas artes, ou noutro qualquer saber ensinável na escola, todos os currículos 

destas áreas estão organizados da mesma forma, do simples para o complexo, 

numa lógica de evolução por ano. A própria organização funcional da escola 

também obedece à disciplina da psicologia, organizando as turmas, por idades, 

por disciplinas, por anos de escolaridade e por estratos sociais. Perante este 

cenário há que construir posições em relação à educação, desafiando a instituição 

e não sendo governado de um determinado modo, contudo temos de conhecer o 

que governa e como governa, para serem formulados pontos de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Conforme apontamentos retirados do programa Prós e Contras exibido pela RTP a 25 de Maio 
de 2020 sobre o tema A Revolução Digital na Educação, disponível no link 
https://www.rtp.pt/play/p6599/e474488/pros-e-contras.  
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O que fez a psicologia e a pedagogia à educação e ao ensino das 
artes 
 

 

Encontramos hoje uma escola onde o professor tem de fazer crescer o estudante 

de um modo específico e onde o aluno tem de crescer e crescer de determinada 

forma, onde as disciplinas foram temperadas pela psicologia a fim de dar lugar a 

uma certa tecnologia, uma tecnologia moderna de autogoverno. Contudo para 

atingir esse autogoverno é necessário um escalonamento dos estudantes por 

etapas de desenvolvimento, numa passagem de uma etapa para outra, dirigindo-

os, os alunos, para o último patamar da perfeição, o adulto. Este domínio da 

psicologia e da pedagogia sobre a escola levanta uma outra questão: o que quer 

o currículo? O currículo, antes de mais, é uma linguagem onde «a sua sintaxe e 

semântica têm uma função constitutiva daquilo que enuncia como sendo escola, 

alunos, professores, pedagogia e inclusive currículo» (Corazza, 2004, p. 10). A 

autora Sandra Corazza prossegue afirmando que o currículo diz o que quer do 

sujeito (estudante) e que aquele currículo pretende rever e reconhecer-se num 

aluno construído, por isso a autora indica que «qualquer currículo, seja ele qual 

for, tem vontade de sujeito» (Corazza, 2004, p. 15). Assim pode-se afirmar que os 

discursos da pedagogia aliaram-se aos discursos da psicologia para fazer daquele 

currículo o desejo de um indivíduo ideal e uma construção de um determinado 

estudante, fazendo com que, no final do percurso escolar, este aluno seja a 

ilustração daquele guião/currículo. Hoje as escolas já não falam dos conteúdos 

para lecionar, esse assunto é quase deixado para segundo plano, as escolas 

falam hoje sobre os processos de evolução dos estudantes, o que coloca em jogo 

os efeitos da instrumentalização de qualquer saber para fabricar um aluno 

autónomo e competente, transformando estes saberes em algo útil para 

concretizar os objetivos da autonomia e da competência. Jorge Ramos do Ó 

afirma mesmo que «há meio milénio que o currículo não responde senão a dois 

princípios: sistema e graduação. Aquisição e produção de conhecimento, ensino 

e investigação científica obedecem, portanto, a condições que não são apenas 

específicas, mas que seguem trajectórias muito diversas» (Ó, 2019). 

Se a linguagem do currículo, ou programa, é reduzida a uma linguagem 

instrumentalizadora é com essa linguagem que se instala o discurso de 
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resistência, um discurso que deseja a corrosão entre o útil e o inútil, dicotomia 

sobre a qual se indagará adiante a respeito da (in)utilidade do desenho. Porque 

naquela linguagem do currículo «já não são princípios da arte, ciências ou 

matemática, são os princípios da pedagogia» (Popkewitz, 2011, p. 92) que vão 

traduzir os conhecimentos do mundo académico para o ensino. Thomas 

Popkewitz afirma mesmo que hoje em dia «o olho pedagógico está tão 

naturalizado que as inscrições psicológicas são presumidamente detentoras de 

um lugar legitimo nas disciplinas escolares» (Popkewitz, 2011, p. 103). O mesmo 

autor no artigo What Is 'Really' Taught As The Content of School Subjects?: 

Teaching School Subjects As An Alchemy, afirma que existe uma ilusão no ensino, 

ilusão essa onde se tenta passar a ideia que o ensino é sobre aprender ciência, 

matemática, arte ou música, onde os currículos tem pouco a ver com ensinamento 

mas sim com modelos de formatação de pessoas, vinculando normas e valores 

na criança com vista à governação da criança. O currículo passa a produzir 

práticas disciplinares tornando o conhecimento disciplinado, senão vejamos para 

que serve a ordenação dos saberes e as avaliações: como Popkewitz afirma 

estes, os saberes, não foram inventados para as crianças aprenderem e começa 

a surgir um certo reconhecimento que as escolas são lugares para criar tipos de 

pessoas. Além da fabricação da criança Popkewitz também alerta para a 

fabricação do professor, citanto Lesko e Niccolini, onde o professor aprende a 

pensar e a sentir da maneira “certa” para conhecer a juventude, formatando os 

seus comportamentos ao que o currículo pretende transmitir ou formatar na 

criança. Como já se referiu anteriormente a pedagogia já não se encontra sozinha, 

a ela aliou-se a psicologia, construindo ambas uma linguagem do currículo 

partindo de aspetos simples para complexos, numa adição constante de tarefas a 

serem realizadas de determinado modo e com resultados pré conhecidos, assim 

o professor deve ser capaz de criar um tipo especifico de pessoa organizando as 

aulas à luz das novas psicologias do desenvolvimento infantil. E quando se 

introduz a reflexão sobre um determinado programa de determinada disciplina 

essas questões evolutivas são gritantes, como é caso do desenho onde o 

estudante ou desenha bem ou desenha mal, com estes pressupostos surgem 

ainda mais questões como: quais são as aprendizagens que aqui estão 

subjacentes? E quais as racionalidades das disciplinas? «A inserção dos 

discursos estéticos nos currículos escolares de desenho entrosou-se com os 
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discursos pedagógicos» (Penim, 2003, p. 29) e também com os psicológicos, num 

jogo de legitimação de uma área no currículo escolar, mostrando o seu potencial 

utilitário para a tornar séria e ensinável, contribuindo para a construção de um 

estudante desejável. O desenho, ao tentar pensar a criação de um cidadão 

organiza-se sobre a lógica da psicologia. Os psicólogos olham para os desenhos 

das crianças e estabelecem padrões de crescimento e catalogação de 

conhecimento. As artes são introduzidas no currículo escolar como a salvação do 

cidadão, numa retórica onde a arte deve ser de todos e para todos, como uma 

filosofia de salvação e de construção do ótimo cidadão para a sociedade. Nem só 

o ensino das artes se transformou, a educação em geral «passou a ser 

considerada como um harmonioso desenvolvimento natural, intelectual, moral e 

físico da criança. Seria assim possível "construir" uma personalidade aperfeiçoada 

o que permitiu pensar a educação alargada, popular, como um instrumento de 

reforma social» (Henriques at al, 2001, p. 47). Com isto a autora Teresa Eça 

aponta, enquanto elemento fundamental do ensino das artes, «a facilidade com 

que esta área consegue desenvolver capacidades e competências cognitivas e 

metacognitivas, promover educações a partir das suas linguagens específicas, 

elaborando projetos de aprendizagem relevantes para os alunos e para as 

comunidades» (Eça, 2010, p. 138). 

Constata-se ainda, como afirma Alberto Dias Carvalho, que o «ensino das 

artes visuais tem a sua importância numa dupla função enquanto integrador e 

enquanto libertador da educação» (Carvalho, 2004) não se subjugando nem às 

ciências da educação nem à psicologia, levando as artes visuais à sua essência 

do estudo, que é a arte. Ou seja, o ensino das artes está mais próximo da 

pedagogia da existência2, enquanto espírito livre, do que da pedagogia da 

essência (racionalista), encarada como prática comum no ensino atual, que são 

 
2 Bogdan Suchodolski é o autor que definiu dois campos da pedagogia da educação, a pedagogia 
da essência e a pedagogia da existência. A pedagogia da essência, como afirma Suchodolski, 
«procura a educação nos princípios imutáveis que determinam a vocação eterna e universal do 
homem» (Suchodolski, 1978, p. 109) acentuando a contribuição do racionalismo e do método 
científico. A pedagogia da existência encara o sujeito a ser educado como ele é, não como deveria 
ser. «A pedagogia da existência pretende remover toda a espécie de refúgio objetivador, 
sacralizado, projetado como promessa para a vida, uma vez que compreende não haver qualquer 
sentido ideal que possa ser traduzido como essência, nem na sociedade, nem no indivíduo. Esta 
pedagogia apresenta-se em favor da vida imediata da criança, considera que a sua atenção é 
atraída de modo concreto e, portanto, requer um ensino global e contextualizado» (Lima, 2019, p. 
178/179). 
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duas tendências pedagógicas, sendo a pedagogia da existência mais próxima do 

ensino aprendizagem na área do desenho, assim «as artes visuais possuem uma 

legitimação nos seus procedimentos metodológicos que não se traduzem na sua 

totalidade, com a estandardização imposta pelo sistema educativo» (Rodrigues, 

2009, p. 50). Porém as artes hoje ainda carecem de um treino, treino que vai para 

além do estudo da arte ou das ideologias da arte, um treino para apaziguar, 

neutralizar ou mesmo apagar aquilo que durante os últimos séculos se enalteceu, 

o autor. Como Roland Barthes afirma em A morte do autor que «a voz perde a sua 

origem, o autor entra na sua própria morte, a escrita começa» (Barthes, 1984), 

esta afirmação pode atravessar todas as formas de arte e não ficar estanque na 

literatura, o autor deve assumir-se como leitor para estabelecer uma relação com 

leitores e conseguir apagar-se enquanto autor. Ou seja, tentando suprimir o autor 

em proveito da linguagem da arte. Barthes afirma que a «linguagem é um sistema, 

uma subversão direta dos códigos aliás ilusória, porque um código não se pode 

destruir, apenas podemos ‘jogá-lo’» (Barthes, 1984). O autor passa a ausentar-se 

da obra, a obra é toda transformada possibilitando o afastamento do autor, mas 

quando se acredita neste autor quer dizer que ele existe antes da obra, pensa e 

vive com a obra, o «scriptor moderno nasce ao mesmo tempo que o seu texto, 

não está de modo algum provido de um ser que precederia ou excederia a sua 

escrita (...) escrever já não pode designar uma operação de registo, de verificação, 

de ‘pintura’ (...) o  scriptor moderno tende a enterrar o autor» (Barthes, 1984). 

Consta-se que atribuir um autor é impor um significado, é fechar a obra e o que 

se pretende é exatamente o contrario, é abrir as significações da obra e isso é 

possível já não através do autor, e sim através do leitor/observador da obra «a 

unidade de um texto não está na sua origem, mas no seu destino» (Barthes, 1984). 

Para assim devolver às artes o seu devir é necessário fazer nascer o 

leitor/observador da obra de arte e essa operação é paga com a morte do autor 

(Barthes, 1984).  

 

Voltando ainda às questões da educação, Kalin cita uma ideia de Gude que 

entra em conflito com uma diretiva da UNESCO nos quatro pilares da educação, 

o aprender a viver juntos que evidencia a necessidade de participação em projetos 

comuns, todavia Kalin e Gude afirmam que «a maioria dos currículos de artes 

enviam a mensagem de que vale a pena ensinar a arte criada por artistas 
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individuais, exigindo que os alunos trabalhem em projetos individuais, enquanto 

ignoram o estudo de práticas colaborativas na arte» (Kalin, 2009, p. 39). Porém a 

autora refere que «o ensino das artes pós-moderno apela a uma reflexão 

constante sobre como a função, o significado e o conteúdo da arte estão situados 

em contextos históricos e sociais» (Kalin, 2009, p. 37). Catarina Martins nas suas 

aulas coloca uma ‘grande pedra’ na engrenagem pondo em causa o ensino das 

artes e colocando o dedo na ferida das artes vistas como uma salvação, naquilo 

a que hoje assistimos como a instrumentalização das artes no currículo escolar, 

onde para tudo as artes são chamadas depois de anos de esquecimento e 

marginalização,3 para esta afirmação corroboram as diretrizes da UNESCO onde 

o ensino das artes deve contribuir para impulsionar a diversidade cultural, a 

consciência ambiental, devendo ser um aglutinador de matérias. O ensino das 

artes para todos e não direcionada para um pequeno sector da educação 

vocacional para artistas e como um motor para a transformação social4. 

Hoje em dia existem tensões escolares ou, mais especificamente, tensões 

entre o educativo e o artístico. O ensino das artes em muito pouco corresponde 

com os ideais das artes ou do artístico, estando, o ensino, numa posição moralista 

e de progressão, muito ligado às ideologias evolutivas da psicologia (numa lógica 

evolutiva), num discurso onde as próprias disciplinas das artes não têm ligação 

com a arte, obedecendo a uma clausura disciplinar. Contudo a pedagogia e a 

psicologia produziram outro discurso nas artes, um discurso que já não é o 

artístico, produziram disciplinas artísticas de autorregulação, com a ilusão da arte 

como liberdade, com um ideal de cidadão disciplinado que se auto regula.  

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Esta indicação reflete um pensamento em forma de provocação apresentadas pela docente no 
âmbito de estimular a reflexão por parte dos estudantes na formação de professores. 
4 As diretrizes da UNESCO podem ser consultadas no link: 
https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/temas/proteger-o-nosso-patrimonio-e-promover-a-
criatividade/artes-e-artistas.  
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Emancipar a educação? 
 

 

Numa perspetiva que reflete sobre as falsidades da escola o livro O Mestre 

Ignorante serve de auxílio para definir posições sobre o ensino e o papel dos 

mestres no ensino. 

A escola é produtora de uma falsa realidade, deveria criar uma necessidade 

real, não uma falsa necessidade. O saber foi construído por acaso ou por acidente 

ou, na maior parte das vezes, porque alguém tinha essa necessidade? Sem elas, 

as necessidades, a escola é uma falsidade. Assim a escola impõe as falsidades. 

Quase que se poderia concluir que estudar é absurdo, pela forma obrigatória como 

a escola está organizada. Mais recentemente a escola experienciou outros 

fenómenos, como é o caso da revolução digital. Com esta revolução vieram as 

perguntas para que serve a escola e o que é a escola? Para que é que se ensina 

e o que é que se ensina? Provavelmente o que se aprende hoje na escola, os 

estudantes quando saírem para o mundo do trabalho o que lá aprenderam já não 

existe ou já está obsoleto. E não é apenas à escola que se colocam hoje novos 

desafios, é também aos alunos, pois estes também devem rever as suas formas 

de aprendizagem, o estudante hoje deve estar disposto a aprender a aprender, 

estar recetivo à novidade e estar disponível para se adaptar a novas realidades.5 

A escola poderia ligar a vida ao conhecimento, educando para transformar o que 

já sabemos, não para transmitir o já sabido. Rancière no livro O Espectador 

Emancipado compara o aluno com o espectador, onde o primeiro deve observar, 

selecionar, comparar e interpretar, tornando-se num participante ativo e não 

apenas num recetor, o espectador passivo. Onde o «saber não é conjunto de 

conhecimentos, mas sim uma posição. (...) Aprendemos e ensinamos, agimos e 

conhecemos também enquanto espectadores que ligam constantemente o que 

veem com aquilo que já viram e disseram» (Rancière, 2017). 

 
5 Conforme apontamentos retirados da conferência online Vencer a Crise a propósito das 
alterações na escola devido à doença COVID-19 em 2020, organizada pelo Bloco de Esquerda a 
28 de abril de 2020. Orador: Alberto Teixeira, conferência: Como combater o estigma das vias 
profissionalizantes e artísticas? Visualizada a 08/05/2020 disponível em 
https://www.esquerda.net/content/o-papel-da-escola-publica-na-resposta-crise/67433 ou 
https://youtu.be/v4KeZtqIdY0. 
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A instrução é inevitável para todos nós, a questão é como efetivá-la? 

Aprender não implica uma sala de aula, professores nem estudantes. Implica sim, 

um conflito interno onde se põe em causa um conhecimento próprio com algo 

externo. A vida de cada um é a base e não a instrução, sabemos sempre qualquer 

coisa perante as nossas necessidades, muitos questionam-se sobre o que a 

escola lhes ensinou e quase nem se lembram do que aprenderam. Rancière e 

Jacotot afirmam que «a memória não é inteligência, repetir não é saber. (...). 

Vossas crianças repetem como papagaios. Elas cultivam uma só faculdade, a 

memória, enquanto nós exercemos a inteligência, o gesto e a imaginação, vossas 

crianças decoram» (Rancière, 2002). São necessárias ferramentas de tradução 

para a instrução, é isso que um professor deve transmitir para os seus alunos.   

Rancière e o professor Jacotot afirmam que não se deve sobrecarregar a 

memória, deve-se sim formar inteligência. Para estes pensadores uma das vias é 

o «Ensino Universal (o que aprendemos por nós sem ninguém nos ensinar), 

aprender qualquer coisa e a isso relacionar todo o resto, segundo o princípio de 

que todos os homens têm igual inteligência» (Rancière, 2002). Mostrando para 

isso que «não há ignorante que não saiba uma data de coisas» (Rancière, 2002), 

sendo aqui que «todo o ensino se deve fundar» (Rancière, 2002). Sempre numa 

lógica de emancipação intelectual (igualdade das inteligências) do estudante e 

nunca numa desigualdade de inteligências, com o objetivo de anular o fosso que 

o mestre cava sempre para se perpetuar como mestre e perpetuar o aluno 

enquanto estudante. Para aquela emancipação um homem deve interrogar-se à 

maneira dos homens e não à maneira dos mestres, uma ideia que contrasta com 

a atitude de iluminação dos alunos pelo conhecimento do mestre, esta é outra 

ideia que Rancière nos deixa. Continuamos a deixar-nos manipular, manipular por 

mestres que continuam sempre a querer ser mestres e discípulos a querer 

mimetizar os mestres, como se só aqueles os pudessem ensinar. Assim o 

«segredo do mestre é saber reconhecer a distância entre a matéria ensinada e o 

sujeito a instruir, a distância entre aprender e compreender. Pode-se ensinar o 

que se ignora, desde que se emancipe o estudante, ou seja que se force o aluno 

a usar a sua própria inteligência, a forçar uma capacidade que se ignora ou se 

denega a reconhecer» (Rancière, 2002). É então possível, segundo a visão dos 

autores, «ensinar o que se ignora simplesmente questionando sobre tudo o que 

se ignora» (Rancière, 2002). Será que é possível ensinar desenho sem se saber 
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desenhar ou sem ter uma prática de desenho? Para se ensinar o que se ignora é 

necessário «uma vontade mais forte se faça ouvir e diga: continua, vê o que fizeste 

e o que podes fazer se aplicares a mesma inteligência que já empregaste, 

investindo em toda a coisa a mesma atenção, não te deixando distrair em teu 

caminho» (Rancière, 2002). Talvez seja necessário conhecermos um novo ensino, 

um ensino que ligue a vida ao conhecimento, inscrevendo a vida no conhecimento 

e termos consciência que sabemos sempre qualquer coisa, vivendo isso vamos 

aprendendo, desde que tenhamos vontade de aprender. 
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O exercício do desenho ou o projeto do desenho 
 

 
O desenho é a base de todo o ensino escolar e de toda a educação do homem. A 
fome de todos os conhecimentos humanos é a observação, toda a noção que não se 
baseia na observação dos fenómenos tem um carácter anedótico, não tem carácter 
científico. Por isso todos os pedagogos, desde Froebel, exigem que a educação na 
criança principie pela adestração dos sentidos, no exame directo de todas as 
propriedades dos corpos, a cor, a forma, o volume, o peso etc..., é pelo estudo do 
desenho que logicamente deve começar qualquer instrução. O exame da forma 
convencional das letras, que serve de base à leitura, deve vir depois do exame da 
forma das coisas que serve de base ao desenho. 
 

A citação transcrita pertence a Ramalho Ortigão publicada no Diário da Manhã, de 

27 de Janeiro de 1880, num pequeno ensaio com o título – A reforma do ensino 

do desenho – que ilustra o pensamento sobre o desenho no século XIX, com uma 

construção do cidadão pela via do desenho, como a pedagogia influenciou ou 

ainda está a influenciar a educação e a adestração de sentidos. Posto isto 

pretende-se desenhar um novo chão, construindo um novo chão, concebendo um 

caminho desviante, criando para isso áreas de confronto e de questionamento. 

Tentar perceber por onde o caminho da investigação pode levar à construção de 

uma problemática. Procurando indagar sobre o discurso do currículo e sobre o 

que este pretende de um estudante, se é que pretende algo. Tenta-se perceber 

se existe ou não a habilidade natural ou algum tipo de talento inato para o 

desenho. Reflete-se e colocam-se questões sobre o que é hoje o utilitarismo nas 

artes, o útil dentro do utilitário apontando para a procura de resistências dentro 

das artes e do desenho em específico, olhando para o desenho não apenas como 

arma de arremesso ou como solução para uma sociedade. Querendo não ser 

governado de determinado modo, por um governo que dirige o conhecimento e 

que diz qual o caminho a seguir. Tenta-se distinguir os dois caminhos, um útil e 

outro inútil e constatando os seus pontos de encontro e as suas divergências, ou 

a sua fusão.  
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O útil ou o inútil no desenho 
 

 
O conhecimento é uma riqueza que podemos transmitir sem ficarmos mais 

pobres (...) Será preciso que lutemos, nos próximos anos, para salvarmos desta 
deriva do utilitarismo não só a ciência, a escola, a universidade, mas também tudo 
aquilo a que chamamos cultura. Será preciso resistir à dissolução programada do 
ensino, da investigação científica, dos clássicos e dos bens culturais. Porque sabotar 
a cultura e a instrução significa sabotar o futuro da humanidade (Ordine, 2017, p. 126).  
 

Inicia-se uma reflexão mais pessoal e com isto pretende-se dizer que serão 

expostos pontos de vista mais pessoais sempre com referência a autores que 

também indagaram sobre o tema apresentado. Mas antes da utilidade, das artes 

e mais especificamente do desenho, de um útil inútil, vem aquilo que se chama 

investigação. Esse instrumento de reflexão, num primeiro contacto (pois mais 

adiante voltaremos à investigação, já com mais consistência), que coloca várias 

questões, que faz questões à primeira questão: o que estiveste a investigar 

durante todo este tempo? (onde a primeira questão sobre o tema da utilidade nas 

artes deveria ser: o que é o útil e o inútil nas artes e em específico no desenho?). 

Não existe, efetivamente, resposta... foram tantas coisas que não se conseguem 

enumerar. Contudo o que faz avançar a investigação é um processo específico, 

um processo que já não cabe apenas na investigação, um processo de reflexão 

que advém da escrita, a escrita como um processo de investigação, mas 

essencialmente uma indagação sobre a problemática do desenho por via da 

escrita e da investigação. Tentando encontrar o meu próprio caminho entre dois 

campos em confronto, o útil e o inútil. E qual será esse caminho, por onde navega 

essa reflexão, num pensamento sobre o desenho como instrumento de 

comunicação, ou num desenho como resistência e como questionamento daquela 

instrumentalização? Assente na instrumentalização de um inútil num útil, numa 

tentativa de transformar o desenho num discurso ordenado de saber e de 

disciplina, num saber disciplinado que tenta ordenar o ‘genuinamente’ 

desordenado.  

Não terá esta indagação a ver com A ordem do discurso onde «o discurso 

não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas 

aquilo por que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar» (Foucault, 1997, 

p. 10)? Porém, como o autor Michel Foucault afirma, seria necessário reconhecer-
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se o que nos domina, estando do lado dos dominadores e detentores do poder, 

contudo interessa-me estar no lado dos resistentes, dos que fazem a resistência 

e que questionam esse poder e esse domínio. O autor prossegue com esta relação 

de poder e de dominação relacionando-os com as disciplinas, onde uma 

«disciplina se define por um domínio de objetos, (...) um corpus de proposições 

consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições, de técnicas e de 

instrumentos: tudo isto constituiu uma espécie de sistema anónimo à disposição 

de quem quer ou pode servir-se dele» (Foucault, 1997, p. 30). E nesta altura a 

questão que ganha força é se terá o jovem estudante escolha? Escolha em termos 

do que quer para a sua vida. Talvez não.  

O questionamento da formação racionalizada no campo das artes leva ao 

afunilamento para a dicotomia do útil versus inútil, contraponto a arte a uma prática 

desvinculada de qualquer regra de utilidade. Esta dicotomia leva a um beco quase 

sem saída, que transporta para uma lógica onde «a escola deve preparar os 

alunos para a vida ativa, ignorando a verdadeira função da escola, esta deve 

preparar os alunos para desempenharem o papel de agentes transformadores da 

sociedade» (Bensabat, 1996, p. 12). Assim construíram-se saberes disciplinados 

com um objetivo único, a formação de adultos úteis. Mas o que é este útil nas artes 

e como se formam estudantes em artes úteis? Tentam-se conceber assim 

cidadãos úteis, livres, autónomos, que se articulam com a sociedade e que se 

disciplinam numa tarefa durante vários anos. Para autores como Carneiro o 

desenho serve para «entendermos a realidade exterior e redimensionarmos o 

mundo interior em compreensões múltiplas dos sentires e sentidos do corpo 

artístico e estético» (Carneiro et al, 2001, p. 36).  Hoje nas artes, e em específico 

o ensino do desenho, não é sobre o desenho é sobre o empoderamento de um 

indivíduo que tem uma acumulação de skills, onde o estudante é capturado pelas 

forças de poder, da liberdade, da autonomia, do autocontrolo e da autodisciplina, 

sendo que as disciplinas das artes são as que mais trabalham estas ideias e em 

específico o desenho. Coloca-se um peso tal nestas forças de empoderamento 

que os próprios alunos não se apercebem que estão a utilizar as mesmas técnicas 

de resposta a problemas diferentes, quando os estudantes passam pelos mesmos 

elementos várias vezes, num acréscimo de componentes muito pequenas. O que 

mostra uma certa incapacidade de reflexão por parte dos alunos sobre novos 

problemas que se lhe apresentam. Contudo José Emídio fala sobre um equivoco 
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no desenho, mostra um ponto de vista utilitário e desarma o pensamento do ‘dom’ 

no desenho ao afirmar que há «um equivoco de que a utilização do desenho deve 

ter que se assumir com grande competência artística, com todas as cargas 

específicas que tal implica, de técnica, de saber, de originalidade (...) e não de um 

utilíssimo instrumento de comunicação e pensamento, este equívoco, (...) 

normalmente condiciona, (...) a atitude expressiva bloqueando todas as 

potencialidades naturais de expressão (...) mesmo que utilitária» (Emídio et al, 

2001, p 60). Já Manuel de Castro compara este saber a uma árvore cujos ramos 

se espalham em benefício de todas as ciências e de todas as artes (Henriques et 

al, 2001, p. 43). 

Nem só na altura em que o desenho foi introduzido nos liceus pela primeira 

vez se fez notar uma certa compatibilidade entre a pedagogia, o ensino e a 

psicologia da criança, tal como Lígia Penim refere, hoje ainda se faz sentir, talvez 

ainda mais, o domínio da psicologia sobre os saberes ‘tornados ensináveis’. Outra 

justificação que se utilizou na primeira metade do século XX para introduzir o 

desenho nos currículos foi a defesa do seu papel nas indústrias nacionais, ou seja 

uma utilidade mascarada, já nessa altura se colocava a questão para que serve o 

desenho? E passados todos estes anos ainda não conseguimos superar esta 

questão. Penim cita Teodoro da Mota e Mariano Ghira no seu livro Da Disciplina 

do traço à irreverência do borrão - O desenho e os trabalhos manuais nos liceus 

onde  
o desenho, obrigando a estar atento o indivíduo, faz nascer a reflexão, exerce 
perspicácia e desenvolve a imaginação, cria o gosto do belo e o amor do belo e do 
asseio, é um excelente preparatório para a caligrafia, e serve para que todos, nas 
diversas profissões sociais, possam com o auxilio do traço facilmente compreender 
muitas ideias e pensamentos que dificilmente se explicariam falando ou escrevendo 
(Penim, 2003, p. 81). 
 

Ora, está aqui nem mais nem menos que o princípio da utilidade do desenho, 

que sirva para as outras disciplinas e para a vida em sociedade, assim se tentou 

legitimar o ensino do desenho no início da sua introdução nos currículos. Cabe-

nos agora colocar em causa os conhecimentos pelos quais se regem, ainda hoje, 

os currículos. Porque se tem de justificar o desenho pelo útil? O ensino das artes 

tem de ser útil? As artes têm de ser instrumentalizadas e servirem para alguma 

coisa? Não vieram os artistas ‘destruir’ esta noção de utilidade com a projeção do 

interior, com o campo da expressividade, da subjetividade, mesmo do inútil, até 
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afirmando que têm de desaprender o que aprenderam na escola. Os discursos 

sobre desenho asseguram uma utilidade última da defesa da disciplina, numa 

defesa do campo, defendendo a utilidade da prática do desenho com um discurso 

reacionário, onde as artes são vistas como um espaço quase híper utilitário, 

evidenciando a ideia de utilidade e esclarecendo o seu espaço no currículo escolar 

para que ninguém possa discutir se é ou não é útil. 

Depois da reflexão sobre o útil também se deve refletir sobre o inútil, não 

deverão pertencer a arte e o desenho a este campo? Para esta indagação tenho 

a ajuda de Nuccio Ordine com A utilidade do inútil, quando este vai de encontro a 

algumas reflexões de Penim ao afirmar que «a lógica do lucro mina as bases das 

instituições e das disciplinas» (Ordine, 2017, p. 8) o mesmo continua afirmando 

que se entende melhor a utilidade de um utensilio e que cada vez é mais difícil 

compreender-se para que servem a literatura, a música ou as artes visuais. Ordine 

cita  Diderot  onde «tudo aquilo que não é útil é desprezado, porque o tempo é 

demasiado precioso para que o percamos em especulações supérfluas» (Ordine, 

2017, p. 11), será que viver no mundo artístico não será viver no mundo do inútil? 

Ou teremos de ter todos uma utilidade última? Ou para que se querem as artes se 

não for para fazer qualquer coisa? E se essa qualquer coisa for apenas para refletir 

sobre a sua utilidade? Já é um ganho! Ordine cita Edmond Rostand quando este 

afirma que «o inútil é necessário para tornar todas as coisas mais belas: Que 

dizer?... É inútil?... Bem sei! Mas não lutamos com esperanças no sucesso! Não! 

Não, é mais belo fazê-lo quando é inútil» (Ordine, 2017, p. 17) não seria este belo 

que deveríamos alcançar? Para isso temos de encarar com convicção a inutilidade 

do útil para conseguirmos alcançar o estado que nos faz ignorar a utilidade 

dominante dos saberes. 

«Ser artista significa: não calcular nem contar, amadurecer como uma árvore 

que não apressa a sua seiva e permanece confiante durante as tempestades de 

Primavera, sem receio de que o Verão não possa vir depois» (Ordine, 2017, p. 

17). Esta é a minha veia artística a instalar-se na reflexão, já todos se 

questionaram para que serve a arte e se não se questionaram (sendo ela uma 

questão de iniciante no mundo da arte) verdadeiramente ainda não se instalaram 

na problemática aqui levantada, num destes dois caminhos divergentes. Um 

caminho útil que nos leva ao governo, ao autogoverno, à autonomia, à 

competência, à construção de um bom cidadão, a um cidadão obediente, a um 
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cidadão concebido para se adaptar a uma determinada sociedade e para lhe dar 

continuidade, o caminho retilíneo. E contraponto o outro caminho, o sinuoso, o do 

questionamento, de colocação de problemáticas, o caminho onde o inútil tenta 

ganhar a batalha ao útil. Como Ionesco afirma nós não nascemos para a 

sociedade, contudo ela apropria-se de nós e muitas vezes usa-nos como quer e 

aqui reside a nossa resistência, a nossa força de resistência ao seu poder de 

dominação, demitindo-nos de um papel social que aquela sociedade nos pré 

destinou quando demos os primeiros passos no ensino e que reforçou tentando 

iludir com a liberdade que faz parecer que as artes têm no campo da educação. 

Ionesco afirma mesmo que se a arte «serve para alguma coisa direi que deve 

servir para ensinar às pessoas que existem actividades que não servem para 

nada, e que é indispensável que elas existam» (Ordine, 2017, p. 20). 

Talvez deva ser melhor continuarmos a batalha entre o útil e o inútil, entre 

uma visão lucrativa e uma visão gratuita, numa tentativa de fazer com que o canto 

da sereia não se torne ensurdecedor através de um destes caminhos. O melhor, 

mesmo, será permanecer num campo de questionamento entre ambos os flancos 

da batalha, não optando pela defesa cega do inútil pois levar-nos-ia ao 

esquecimento das questões e deixaríamos de procurar o lucro, porque esta 

procura ajuda-nos a resistir a ele, quando nos instalamos nessa problemática. 

«Em última instância é recusar a ditadura do utilitarismo»  (Bensabat, 1996, p. 14) 

e acrescentaria ainda também a rejeição do ‘inutilitarismo’. 

Será que este caminho inútil não será tão útil como aquele que é útil? Este 

caminho inútil parece que sucumbe à utilidade, tendo esse caminho inútil uma 

utilidade para continuarmos a refletir na prática das artes e em específico na 

prática do desenho. 
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Como é que o currículo do desenho responde aos pressupostos do 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória? 
 

 

No Perfil dos alunos encontram-se várias características e competências que os 

estudantes devem adquirir ao longo da sua escolaridade e que a escola deve 

incutir aos alunos, construindo um estudante, um super aluno com super poderes 

ou que é desejável ter esses poderes. Como é que os currículos atuais 

contemplam estas competências? No documento afirma-se que  
as áreas de competências agregam competências entendidas como combinações 
complexas de conhecimentos, capacidades e atitudes que permitem uma efetiva ação 
humana em contextos diversificados. São de natureza diversa: cognitiva e 
metacognitiva, social e emocional, física e prática. Importa sublinhar que as 
competências envolvem (factual, conceptual, processual e metacognitivo), 
capacidades cognitivas e psicomotoras, atitudes associadas e habilidades sociais e 
organizacionais e valores éticos (Martins et al. 2017, p. 9).  
 

No mesmo documento ainda se afirma que «o perfil do aluno configura o que 

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

et al., 2017, p. 9). Se assim foi, como elenca o currículo de desenho e as 

Aprendizagens essenciais do desenho aquelas competências? Uma vez que 

aquelas áreas de competências são definidas como «imprescindíveis para o 

exercício de uma cidadania plena, ativa e criativa na sociedade de informação e 

do conhecimento em que estamos inseridos» (Martins et al., 2017, p. 10) ou seja 

competências que vão de encontro aos quatro pilares da educação definidos pela 

UNESCO, no relatório para a educação para o século XX (1996), o aprender a 

conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a ser (Delors, 

1996, p. 77). «Numa época de mutações abundante em desafios e incertezas 

complexas, o desenho assume-se, hoje, como piloto na área emergente da 

educação para a cidadania» (Ramos et al. 2002, p. 3). O desenho passa para um 

lugar de destaque como estruturador e ser comum em diferentes áreas desde as 

artes às tecnologias. Se por um lado o desenho é visto como um aglutinador e um 

certo caracter globalizador perdendo a capacidade de se desenvolver porque está 

encurralado por outras áreas, por outro lado existe ainda o desenho que pode ser 

uma linguagem universal pelo seu capital histórico e universal, porque é uma 

linguagem do pensamento e forma de provocar reações. O currículo diz ainda o 

que quer e o que não quer para o desenho, onde o «desenho não é apenas aptidão 
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de expressão ou área de investigação nos mecanismos de percepção, de 

figuração, ou de interpretação; é também forma de reagir, é atitude perante o 

mundo que se pretende atenta, exigente, construtiva e liderante» (Ramos et al. 

2002, p. 3). Com isto o currículo estabelece certos conceitos, práticas, valores e 

atitudes que devem ser desenvolvidos e potenciados nas crianças. Este currículo 

de desenho pretende tornar cada vez mais eficiente a tarefa do professor onde a 

exigência e a criação de hábitos levam a uma cultura de liberdade, participação e 

reflexão. O currículo «em sua origem, significava o território demarcado e regrado 

do conhecimento corresponde aos conteúdos que professores e centros de 

educação deveriam cobrir; ou seja, o plano de estudos proposto e imposto pela 

escola aos professores (para que o ensinassem) e aos alunos (para que o 

aprendessem)» (Sacristán, 2013, p. 17) o que leva a afirmação da 

instrumentalização de qualquer saber com um determinado fim. As Aprendizagens 

essências do desenho vão mais longe na definição dos conceitos práticas, valores 

e atitudes, uma vez que estabelecem a ponte entre o Programa de desenho e o 

Perfil dos alunos, afirmando que «no final da escolaridade obrigatória, os 

estudantes deverão ficar capazes de utilizar modos próprios de expressão e de 

comunicação visual mobilizando, intencional e autonomamente, diferentes 

ideias/conceitos através da exploração dos diversos recursos, materiais e 

suportes trabalhados nos anos anteriores» (Aprendizagens essenciais, 12º ano, 

p. 3), falando sempre do empoderamento dos alunos e nunca de conhecimento 

ou saberes a aprender, elencando, as aprendizagens essenciais, elementos 

considerados úteis em relação ao desenho como uma espécie de afirmação de 

uma legitimação do desenho enquanto área de estudo ensinável e fundamental 

na educação. 

O Programa de desenho afirma que o desenho «é a forma universal de 

conhecer e comunicar. Integrando as áreas do saber, atua na aquisição e na 

produção de conhecimento (...) nas suas variantes, vive, e faz criar; quer como 

testemunho de um passado, quer como intermediário do futuro» (Ramos et al. 

2002, p. 3). O currículo de desenho enumera várias habilidades para o desenho 

que os estudantes devem dominar, que são exploradas ao longo dos 3 anos e 

enunciadas logo no 10º ano e apenas aprofundadas e tratadas com mais incisão 

nos dois anos seguintes, sempre numa lógica de eficácia, aperfeiçoamento, 

perfeição, competência e domínio. Habilidades, no currículo e programa de 
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desenho, que na verdade são verbos: dominar, perceber, comunicar, usar ou 

utilizar, conhecer, desenvolver, dominar, explorar, respeitar, apreciar, observar, 

analisar, manipular, sintetizar, interpretar, sensibilizar, aprofundar, ver, criar, 

apropriar, refletir, experimentar, articular, reconhecer, elaborar, justificar, construir, 

adequar, promover, produzir, mobilizar, compreender. O desenho passa a ser uma 

arena de competências, uma exposição de verbos, deixando de ser desenho. Se 

ao currículo de desenho aliarmos as Aprendizagens essências do desenho temos 

uma elevada enumeração de competências afirmadas por verbos que tentam 

promover a articulação com o Perfil dos alunos com um objetivo final de construir 

um bom cidadão com base nas competências elencadas pelo Perfil dos alunos: 

serem conhecedores, sabedores, cultos, informados, criativos, analíticos, 

indagadores, investigadores, respeitadores da diferença, sintetizadores, 

organizadores, questionadores, comunicadores, autoavaliadores, participativos, 

colaboradores, responsáveis, autónomos e cuidadores. A estes verbos podemos 

adicionar mais, relacionados com os processos e crescimento da criança, 

processos pelos quais se supõe que a criança passe, porque a isso as teorias do 

desenvolvimento nos habituaram, a verbos de crescimento da criança como: falar, 

aceitar, reivindicar, raciocinar, desenhar, escrever, sonhar, esperar, partilhar, 

relacionar, associar, brincar, organizar (Barreira, 2016, p. 95), são muitos deles 

verbos reveladores de estados de crescimento da criança, também estes 

relacionados com os outros que são descritos pelo currículo e pelos documentos 

orientados do desenho. Em síntese os três documentos, Programa de desenho, 

Aprendizagens essências do desenho e Perfil dos alunos constroem um estudante 

idealizado, um cidadão à saída da escolaridade obrigatória, com base em verbos 

que entram em ciclo e que jogam muitas vezes no mesmo campo. Contudo há 

autores que afirmam que desenho é verbo, um deles é Mel Bocher que é citado 

por Mário Bismarck numa das atas do seminário Os desenhos do desenho – Nas 

novas perspectivas sobre o ensino artístico, onde Bismarck concorda com Bocher, 

mas onde ambos divergem das idealizações dos documentos referenciados 

anteriormente. Bismarck afirma que o desenho é «diferente das outras actividades 

artísticas como a pintura e a escultura, porque, fundamentalmente, se institui como 

processo, como acto e não como resultado, não necessitando de se definir, de se 

concluir numa "obra", de se "conformar"» (Bismarck, 2002, p. 55), o autor fala do 

desenho como processo, como ação, como verbo: «na acção de fazer, ver, rever, 
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errar, recusar, destruir, reconstruir, corrigir, alterar, diversificar, divergir, 

seleccionar, clarificar, formar, conformar, deformar, reformar, prosseguir... 

Desenhar» (Bismarck, 2002, p. 56). E se pensarmos ainda nos verbos elencados 

pelo currículo de desenho podemos estar perante um professor, que ao adotar 

aqueles pressupostos, arrisca-se a praticar um papel de um manipulador e o aluno 

será apenas um recetor de estímulos emitidos pelo professor, que reage a certas 

e determinadas solicitações. 

Bismarck vai ainda mais além afirmando que «a primordial função 

pedagógica do desenho como disciplina curricular será a de fundamentar e 

desenvolver esse espaço de disponibilidade, de investigação, esse espaço intimo, 

reservado, impartilhável que é o desenho como acto» (Bismarck, 2002, p. 58), que 

é desenhar e, entende Bismarck, o desenho como um processo e um espaço para 

o erro, a dúvida, um espaço para a verdade, onde as questões não devem ser o 

como desenhar mas o porquê desenhar. Assim, o erro parece inevitável em 

qualquer processo de aprendizagem do desenho, parece, então, que os 

professores vivem obcecados na procura do erro dos estudantes e que estes 

últimos vivem receosos de reconhecer o erro. Ao que parece este erro é 

fundamental na aprendizagem do desenho e «o difícil é conseguir que aceitem (os 

alunos) o erro como natural interferência na narrativa da construção de um 

desenho» (Barreira, 2016, p. 155). 
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O desenho na EASR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Escola Artística Soares dos Reis é sabido qual a área disciplinar com maior 

relevância, neste caso o projeto e tecnologias (PT), já o desenho, muitas vezes, 

fica para segundo plano, servindo como complemento de PT. Por exemplo no 10º 

ano a maioria dos estudantes não tem diário gráfico para desenho, nem é exigido 

pois essa vertente do desenho é trabalhada maioritariamente em PT, este diário 

gráfico é referido no Programa de desenho como «pequenos cadernos portáteis 

com o objetivo de criar hábitos de registo gráfico quotidiano» (Ramos et al. 2002, 

p. 10). Não se estará a falar na EASR de dois tipos de diários gráficos? Um mais 

tecnicista, o de PT, e o outro mais relacionado com o lado pessoal e vivências 

individuais, o de desenho. Aqui encontra-se espaço para se falar sobre o diário 

gráfico e como ele é interpretado pela documentação e como é que este DG é 

usado pelos alunos e professores como instrumento de desenho. «O diário gráfico 

Fig. 4 – David Dançante, Escola Artística Soares dos Reis, sala de estiradores, aula 
de desenho de 10 ano, turma 10, fotografia, janeiro de 2020. 
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caracteriza-se por um caderno utilizado como ferramenta de trabalho, 

proporcionando uma prática de registo quotidiano, através do qual se pode 

desenhar, escrever (...) constituindo-se, assim, como um dispositivo por 

excelência. Eles são tecnologias que infletem gestos, comportamentos e 

entendimentos, muitas vezes com a subtileza invisível de uma prática 

naturalizada» (Ribeiro, 2019, p. 17). No Programa de desenho o DG é referido 

como um processo de ensino-aprendizagem onde o estudante pode registar o que 

quiser, mas também pode servir para o registo e desenvolvimento de atividades 

propostas pelo professor, sendo que o seu uso é facultativo tanto para alunos 

como para professores. O DG é considerado pelo Programa de desenho como 

potenciador de «modos próprios de expressão e comunicação visuais utilizando 

com eficácia os diversos recursos do desenho» (Ramos et al. 2002, p. 6). Assim, 

espera-se que o professor solicite ao estudante a utilização do DG com vista à 

«criação de hábitos de registo gráfico quotidiano pelo uso de pequenos cadernos 

integráveis no arquivo pessoal a construir» (Ramos et al. 2002, p. 10), um arquivo 

quotidiano através de vários tipos de registo gráfico ou escrito de utilização 

pessoal. Temos uma dupla valência do DG, uma pessoal e outra pública, uma 

onde o aluno pode fazer os seus registos pessoais e outra onde o estudante pode 

desenvolver as propostas apresentadas pelo professor, revelando um lado do 

utilitarismo do DG o que pode levar ao fraco desenvolvimento desta ferramenta de 

pensamento, pois muitos não pretendem expor os seus pensamentos pessoais ao 

colegas ou professores, às vezes optando por terem dois diários gráficos, um para 

as aulas e para o professor controlar o uso e outro para as suas reflexões 

pensamentos e para uso pessoal, ou simplesmente ficam-se pelo DG obrigatório 

e esta componente de estimulação do desenho e pensamento fracassa no seu 

objetivo.  
O diário gráfico tem uma longa tradição associada ao acto de esboçar, pensar, 
esquiçar, fazer apontamentos, listas, entre outras tarefas do âmbito privado e pessoal. 
(...) No entanto, hoje, na pós-modernidade, na era em que os elementos que são 
privados e íntimos passam a ser públicos, surgem novos potenciais semióticos 
relacionados com esse objecto. Na esfera pública, este começa a ser utilizado como 
meio de comunicação e expressão em si mesmo, rompendo claramente com um 
potencial semiótico passado e desafiando a própria ‘natureza’ do objecto (Cruz, 2012, 
p. 37/38). 

 

O DG passa a ser um instrumento, um aparelho de controlo normalizado e de 

regulamentação, às vezes imposto como lei para a execução de desenhos e 
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consecutiva validação da sua utilização por parte do professor. A necessidade 

escolar vai influenciar e condicionar a utilização do DG como é o caso da utilização 

do DG na EASR muito ligado à disciplina de PT, onde os alunos desenvolvem 

muitas das soluções para projeto no DG, estando este ao serviço do utilitarismo 

imposto pela disciplina de PT e perdendo o lado do pensamento e reflexão 

pessoal, assim como do registo pessoal do DG.   

 

Voltando ao desenho na EASR, assiste-se a uma redefinição quando se 

pensa na identidade da escola, e assume-se que o desenho é um pilar 

fundamental da escola e que este pilar deve ser reforçado. Encontra-se uma 

intenção desse reforço no PE 2019/2022 onde se considera que o desenho é uma 

disciplina estruturante da escola, mas essa importância não passa por uma 

reformulação da área disciplinar do desenho, passa por uma atuação a montante 

do ingresso na EASR. No mesmo projeto educativo refere-se que «a abertura da 

escola a um maior número de alunos levou a uma maior democratização deste 

ensino, (...) trazendo alguns constrangimentos (...) que têm afastado alguns 

alunos muito interessados e vocacionados (...), no lugar destes, a escola vai 

abrindo portas a alunos menos vocacionados e interessados no que se aprende e 

no que se faz na escola» (Escola Artística Soares dos Reis, 2019, p. 10). Esta 

abertura da escola a mais estudantes pode também ter ligação com o facto de 

atualmente a EASR ser das únicas escolas secundárias a ter oferta artística no 

lado oriental da cidade, o que faz com que a escola tenha um grande peso na 

formação artística na cidade do Porto, contudo deve-se ter em consideração que, 

apesar de ser das únicas escolas no lado oriental, a EASR recebe alunos de toda 

a área metropolitana do Porto. Para colmatar aquela aparente falta de estudantes 

interessados e vocacionados para a área artística a escola propõe a criação de 

uma espécie de viveiro de alunos disponibilizando aulas de desenho em regime 

complementar, «mas tendo como objetivo desenvolver o regime articulado, de 

forma a que as aulas lecionadas na EASR substituam as aulas de Educação 

Visual ou Educação Tecnológica» (Escola Artística Soares dos Reis, 2019, p. 17). 

Aquele viveiro aumentaria o nível (capacidade) de desenho, elevando o prestígio 

da escola e da disciplina de desenho, aqui o objetivo seria sempre a reputação da 

escola e não o pensamento sobre a construção de um estudante ou cidadão. Esta 

nova importância dada ao desenho aponta para uma certa descredibilização do 
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ensino básico de terceiro ciclo e também para um certo elitismo, contrariando o 

projeto educativo que defende uma educação inclusiva para a construção de um 

cidadão que desenvolva o seu potencial e construa a sua identidade. 

É claro que a EASR não vive de uma ideologia de viveiro de alunos, 

atualmente existe uma seriação de estudantes para o ingresso no 10º ano da 

EASR com base nas classificações das disciplinas de Educação Visual ou 

equiparada. O artigo 55 do Regulamento interno (RI) – ordenação dos alunos 

inscritos no 10º ano – indica que a «ordenação será efetuada, por ordem 

decrescente, tendo como base as classificações do 9º ano das disciplinas» 

(Escola Artística Soares dos Reis, 2019(2), p.38), ordenação que é feita da nota 

mais elevada para a mais baixa. No mesmo RI ainda se encontra a indicação que 

podem ser consideradas outras disciplinas para além da Educação Visual, como 

a Educação Tecnológica e as disciplinas do âmbito das Artes Dramáticas ou da 

Música e ainda as disciplinas de oferta de escola no domínio das artes visuais, 

contudo estas devem ser analisadas caso a caso. 

Felizmente nem só de regras se faz o desenho na EASR, também temos o 

lado da hesitação, do incerto, a dúvida que o professor Mário Bismarck nos fala 

no artigo Pentimento, ou fazer e feito, ou o desenho “abs-ceno”, ou, talvez, o elogio 

do erro, considerados, aqueles campos, como um dos privilégios do desenho. Esta 

hesitação, esta incerteza e dúvida no desenho deixa de estar presente se o 

desenho for trabalhado nas camadas mais novas, elas são potenciadas pela 

consciência do crescimento mental dos estudantes. Assim o projeto de viveiros de 

alunos para alimentar a EASR faz com que se perca este caracter experimental e 

de desafio que o desenho acrescenta aos estudantes em fase de formação no 10º 

ano de escolaridade. As incertezas que dão origem quando o «acto de corrigir não 

é de todo idêntico ao acto de modificar; corrigir implica a aferição a um plano ou a 

uma regra previamente determinada, assim corrige-se quando há um desvio a 

esse plano» (Bismarck, 2010, pp. 9-10), Bismarck afirma ainda que o desenho é 

«o espaço da dúvida e da imaginação, assume-se como o espaço onde a 

simultaneidade das hipóteses é possível, onde a errância é um dos motores da 

descoberta e da imaginação» (Bismarck, 2010, p. 20). Todavia deve-se ainda 

reconhecer a influência dos professores sobre o senso comum e sobre a 

identidade dos alunos.  
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A autora Nadine Kalin no livro Drawn toward transformation afirma que «o 

currículo não pode ser apenas um texto, em específico o currículo de desenho, 

mas sim um processo, um processo de criação de conhecimento, onde o desenho 

é vital para a criação de formas imaginativas de cultura visual» (Kalin, 2009, p. 

17). Onde compara estas formas «imaginadas ao ensino como atividade 

complexa, dinâmica e socialmente construída, às vezes impulsiva, nem sempre 

lógica, muitas vezes imprevisível, frequentemente intuitiva e invariavelmente difícil 

de descrever e interpretar» (Kalin, 2009, p. 17).  

A mesma autora ainda afirma que os programas de ensino, o do desenho 

em particular, não ajudam os professores, tentam sim corrigir défices dos 

professores por via de inovações externas de curto prazo e descontextualizadas 

em vez de enaltecer o potencial dos professores e de os incentivar a construir o 

seu próprio caminho de ensinamento, realizando assim os professores, com base 

naqueles programas, ensinamentos baseados em práticas do passado e não do 

presente, o que leva a afirmar-se que os professores deixam influenciar a sua 

perceção atual pelas experiências e compreensões passadas.  
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Estamos perante desenho ou projeto ou ambos? 
 

Esta indagação reflete os questionamentos que se colocaram com a experiência 

na Escola Artística Soares dos Reis mais especificamente na relação entre a 

disciplina de desenho do 10º ano e a disciplina de projeto e tecnologias (PT) 

também do 10º ano. Talvez também reflita sobre o que me aconteceu a mim, 

David, pois há já algum tempo que a palavra desenho ou a ação de desenhar foi 

abafada pelo projeto ou pela ação de projetar. Existe uma ligação íntima entre 

aquelas duas disciplinas, é inevitável essa ligação, quer se queira quer não, mais 

que não seja pelo já referido anteriormente acerca dos diários gráficos. Também 

porque em PT é explorado bastante o desenho, desenho muitas vezes, ou quase 

sempre, de projeto enquanto procura de uma solução para um determinado 

problema. PT no 10º ano é assumido como uma área disciplinar de 

experimentação, os estudantes são convidados a experimentarem várias 

tecnologias e no 11º ano e 12º ano os alunos especializam-se numa dessas áreas 

de PT. No 10º ano a disciplina de PT possibilita aos estudantes a experimentação 

de várias técnicas, desde a serigrafia/gravura, ourivesaria, design de 

comunicação/produto e também fotografia/vídeo, na apresentação da disciplina 

que podemos consultar no site oficial da EASR verificamos que  
«a disciplina de Projecto e Tecnologias radica no entendimento de uma cultura visual 
(saber ver) indissociável de uma atitude crítica e informada de intervenção (saber 
fazer), desdobrando-se em duas vertentes: o Projecto e as Tecnologias. Esta 
disciplina é comum a todos os cursos no 10º Ano a fim de proporcionar uma formação 
estruturante no campo do Audiovisual, do Design e das Artes»6. 
 
Alguns pontos de encontro entre o desenho e PT, quando o primeiro é usado 

para a representação de algo a desenvolver no segundo, ou quando o desenho é 

usado em PT para responder a determinado problema, ou ainda quando em 

desenho se utilizam alguns problemas de projeto para serem respondidos na 

disciplina de desenho, como é exemplo disso mesmo a proposta de trabalho 

desenvolvida, acerca da perspetiva que é explorada em projeto e muito explorada 

em projeto de arquitetura.  

A reflexão sobre o desenho e a relação com PT iniciou-se por se instalar 

nesta problemática e no espaço entre estas duas disciplinas, no desenho como 

 
6 Conforme pode ser consultado no site da Escola Artística Soares dos Reis, URL: 
https://easr.pt/?q=cursos, Consultado a 8 Jun. 2020.  
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uma linguagem da nossa cultura, mas também passou rapidamente para as 

dinâmicas e para a proposta de trabalho que foi desenvolvida com os estudantes 

no âmbito do estágio pedagógico, pois a proposta aproxima-se de uma área, a 

arquitetura, que utiliza bastante o desenho em perspetiva como meio de 

representação, que, além de usar a perspetiva como meio de representação, 

também usa muito o projeto e o desenho como projeto ou de projeto, assim poder-

se-ia discutir o desenho como área de exploração integrada nos programas de 

outras disciplinas e não como uma disciplina autónoma, todavia não foi esse o 

propósito. «O desenho tem sido para o arquitecto, antes de mais, um instrumento 

de projecto, mas também um meio de realização plástica pessoal. Correspondem 

à busca da forma, tendendo-se a vê-los, mesmo para além dos seus sentidos 

operativos específicos, como objectos artísticos» (Fernandes et al., 2002 p. 11), 

os arquitetos vêm assim no desenho uma escapatória para a sua veia artística. 

A proposta desenvolvida com os alunos pode ser consultada no anexo A, ela 

não é explicita neste objetivo para os estudantes, contudo o principal objetivo era 

perceber a relação dos alunos com o espaço, como interpretavam o espaço, como 

se moviam no espaço e ver os seus pontos de interesse e pontos de vista, na 

verdade os seus modos de ver. 

Para aqueles objetivos, com vista a uma reflexão e apreciação da relação do 

ser humano com o espaço convoco um autor, um arquiteto, Peter Zumthor, que 

escreveu uma série de textos sobre a relação do ser humano com o espaço 

envolvente, Atmosferas. Este autor afirma que  
a atmosfera comunica com a nossa percepção emocional, isto é, a percepção que 
funciona de forma instintiva e que o ser humano possui para sobreviver. Situações 
em que não podemos perder o tempo a pensar se gostamos ou não de alguma coisa 
(...) O que é que me atrai? Tudo, todas as coisas, as pessoas, o ar, ruídos, sons, 
cores, presenças materiais, texturas e também formas. Formas que consigo 
compreender que posso tentar ler (Zumthor, 2009, pp. 13-17). 
 

Peter Zumthor é o arquiteto que mais influenciou a minha forma de ver, 

principalmente de sentir a arquitetura e de interpretar o espaço. Na epígrafe que 

se transcreve, convoca não só a visão, como todos os outros sentidos, que 

geralmente ficam adormecidos desde o início da vida, uma vez que 

desenvolvemos a visão e tendemos a esquecer os restantes. Zumthor fala, 

também, do deambular, «o vaguear livre em busca de polos de tensão. Não 

conduzir, mas seduzir» (Zumthor, 2009, p. 43), abandonando-se assim a 
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sensação de passagem e conquistando a empatia com o espaço. Leite também 

nos fala do «modelo interior da criança, o seu temperamento, o seu estado de 

espírito e também as suas experiências, as impressões do espaço que habita, a 

percepção do mundo em que vive» (Leite, 2002, p. 21) para se referir à capacidade 

das crianças em relação ao espaço mais especificamente ao desenho. Carneiro 

enfatiza que «o desenho é provavelmente a forma de expressão que sintetiza 

melhor a nossa relação com o mundo. Ele permite-nos, com a elaboração mental 

o desenvolvimento de ideias e a descoberta do que ainda desconhecemos de nós 

mesmos» (Carneiro, 2002, p. 34). Foram estes os objetos ocultos da proposta de 

trabalho tentando perceber a vivência no espaço de cada um dos estudantes. 

Além destas questões do espaço também se coloca a questão do desenho 

versus projeto. Alberto Carneiro com as suas lições de Desenho na faculdade de 

arquitetura da Universidade do Porto, Campo sujeito e representação no ensino e 

na prática do desenho/projecto, afirma que o «projecto é desenvolvido pela prática 

e teorização do desenho» (Carneiro, 1995, p. 17), ou seja, podemos interpretar 

que o desenho serve para potenciar o projeto, o desenho serve para alimentar a 

área de PT na EASR, desenho segundo o autor é sempre projeto da pessoa 

(Carneiro, 2002, p. 34) e onde o desenho é visto frequentemente como 

instrumento didático e processo de aprendizagem da arquitetura. Todavia o 

desenho atravessa uma crise de identidade, se «por um lado temos o 

pragmatismo do que deva ser ensinado, experimentado e aprendido, por outro, 

temos a abertura para as diferenças, para a manifestação livre da inventiva 

pessoal» (Carneiro, 1995, p. 16), uma dicotomia onde o desenho dança ao sabor 

de quem o interpreta ou produz. Carneiro fala nas suas lições da construção de 

uma nova ciência, «uma ciência do desenho, uma ciência poética, que recolhe a 

sua legitimidade em conhecimento e saberes construídos sobre a invenção e 

utilização de sistemas, de métodos e de modelos de representação do espaço no 

plano (...) que têm a contribuição de outras ciências e artes como a física, a 

matemática (...), mas cujo suporte fundamental é a consciência, o 

(re)conhecimento de como o corpo sente e pensa, age e inventa» (Carneiro, 1995, 

p. 21), um corpo semelhante aquele que Zumthor já falava, um corpo que sente e 

que constrói. Ambos os autores concorrem na ideia de que as aprendizagens se 

fazem pelos movimentos do corpo nos espaços, quem sente (em Zumthor) ou 

quem desenha (em Carneiro) «está dentro do campo e da representação, 
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percorrendo inevitavelmente os espaços vivíveis do seu desenho, do seu 

projecto» (Carneiro, 1995, p. 42). Porém para o desenho ser representação ele é 

também projeto, «deslocamento dum corpo no tempo e no espaço, 

desenvolvimento de ideias» (Carneiro, 2002, p. 36).  Caneiro não se fica apenas 

pelos desenvolvimentos da experiência sensorial e do espaço experienciado, pois 

existem também as condicionantes ao nível de quem experimenta, mas 

principalmente de quem desenha, o aluno, onde no processo encetado por este 

«radica a complexidade deste ensino/aprendizagem onde tudo passa pela 

capacidade do aluno compreender que terá que avaliar e decidir» (Carneiro, 1995, 

p. 48), o desenho «é assim um instrumento que nos permite analisar, conceber e 

comunicar sobre a nossa realidade» (Carneiro, 2002, p. 37). Decidir não só o que 

desenhar, um ponto de vista ou um sentir específico, mas o como desenhar pois, 

para o realizar (desenho), o aluno tem de escolher um meio, um instrumento e 

esta opção por um instrumento «para muitos alunos é, por vezes, dramático, 

atrasa e bloqueia o desenvolvimento da aprendizagem» (Carneiro, 1995, p. 53). 

Este autor remata este dilema dos estudantes passando-o para o campo do 

professor e para aquilo a que chamou de estímulos didáticos do campo de ação 

do professor para evitar o processo de síntese dos estudantes e um quase 

inevitável desinteresse.  

Com tudo isto o desenho centra-se hoje entre dois mundos representando o 

mundo visível e o invisível, ambicionando ser uma linguagem entendida 

universalmente dominada quer pela formação artística quer pela formação 

técnica, estas duas formações dicotómicas na vivência da EASR.  

Aqui ainda cabem algumas outras questões, que após estas formulações 

ainda persistem: O que é desenho? Como acontece? Falou-se de desenho 

relacionado com projeto, numa ligação íntima entre o desenho e o estudo, por via 

do desenho, de formas ou processos para resolver determinados problemas. O 

desenho é sempre a busca dos certos tipos de representação e materialização 

das ideias. É só este ‘tipo’ de desenho que acontece? Para a grande maioria dos 

executores de desenho é, existe, para responder a uma necessidade, projeto em 

arquitetura, design, ou para comunicar, por vezes funciona como uma simulação 

que se vai esclarecendo. «Quem desenha constrói imagens, busca uma síntese 

que seja o seu constructo e o seu relato. Constructo como eixo referencial próprio 

onde se desenha e se projecta para encontrar sentidos comunicativos» 
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(Fernandes et al., 2002 p. 18). Contudo, apesar da objetividade e finalidade deste 

desenho, ele é também um reservatório de possibilidades de interpretações, de 

sentidos e de significados pois combina uma faculdade própria do ser humano, a 

imaginação. «Por isso, este desenho contém uma carga simbólica forte, pois 

procede das manifestações da sensibilidade do ser profundo e é, 

simultaneamente, um processo epistemológico do pensamento» (Fernandes et 

al., 2002 p. 19). É aqui que encontramos o encantamento do desenho enquanto 

estruturador dos princípios do prazer e da realidade, sendo o desenho, uma 

formalização intelectual de quem desenha, definindo-se como uma ferramenta de 

pensamento. Será que o desenho só serva para comunicar, para comunicar 

soluções e interpretações para outras áreas? É assim uma forma tão eficaz de 

comunicação? 

Poderão, assim, estes pensamentos corroborarem com a ideia de que será 

o desenho uma disciplina fulcral do desenvolvimento disciplinar, como cidadão 

livre e autónomo, não só o desenho como salvação do cidadão, mas também o 

professor como figura fundamental para incutir os valores pré-concebidos pela 

sociedade do que deve ser um bom cidadão (é esta a nova clausura do regime 

académico, que contrasta, no caso das artes, com o regime livre como expressão 

da liberdade, onde o artista é conotado com o sentido de disrupção em relação à 

regra e ao pré-estabelecido). Esta fabricação é evidente no currículo que fala de 

pessoas que estão a ser fabricadas, já não se fala de desenho, nem só de 

desenho, já não se fala de história ou matemática, fala-se sobre a aplicação de 

diferentes procedimentos e de certas competências a serem desenvolvidas, 

principalmente incutidas nos estudantes. O ensino em geral, e o desenho em 

particular, transformaram-se numa aplicação de elementos, termos específicos do 

discurso no currículo, que fazem parte de um sistema de representação. E estes 

termos do discurso, os verbo, que tanto o sistema de ensino em geral como o 

subsistema de ensino das artes abraçaram podem e devem ser ultrapassados, 

através de uma revisão dos objetivos tanto para o ensino das artes como para o 

ensino do desenho em específico, podendo, eventualmente, repensar-se os 

sistemas de avaliação que atualmente são uma montra onde os alunos 

evidenciam o acumular das competências adquiridas e formatadas. Pode-se 

incentivar no aluno o pensamento sobre a sua formação e sobre o que realmente 

deseja e quer para se formar, responsabilizando-o também para pensar o que 
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quer da escola e para que lhe serve a escola. A isto também se aliam alguns 

pensamentos em que a escola se deve repensar quando a mesma se construiu 

sobre valores que fizeram com que a sociedade se colapsasse, onde ainda se 

acredita que é na ciência e na tecnologia que se encontra a missão do ensino, 

onde se tenta impor resultados e falta o pensamento. Assim este deve ser um 

tempo de reflexão e de reinvenção onde aquela ciência e tecnologia podem estar 

integradas como um pensamento novo e não como uma solução.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Conforme apontamentos retirados da conferência online Vencer a Crise a propósito das 
alterações na escola provocadas devido à doença COVID-19 em 2020, organizada pelo Bloco de 
Esquerda a 28 de abril de 2020. Orador: José Paiva, conferência: Quais são as prioridades para 
o Ensino Superior? Visualizada a 08/05/2020 disponível em https://www.esquerda.net/content/o-
papel-da-escola-publica-na-resposta-crise/67433 ou https://youtu.be/LY-esJOhh_o. 
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A prática do desenho como exercício físico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há um pensamento/questionamento que assola a reflexão sobre o desenho, será 

a prática do desenho assim tão diferente da prática do exercício físico? Kalin 

afirma que muitos professores assumiram que o desenho é prazeroso para 

aqueles que o poderiam praticar com habilidade, aliando essa ideia à noção de 

que se o praticassem mais e mais vezes seria cada vez mais fácil concretizar o 

desenho e o desenho seria também como um meio para superar as resistências 

iniciais. A autora compara estas convicções com a prática do exercício físico, ou 

seja, quanto mais exercício fazemos mais em forma nos sentimos, mais 

superamos as nossas resistências e dificuldades, o sujeito, estudante, é 

confrontado com a superação de si mesmo, alcançando o bom desenho, 

comparando-a com a prática do exercício físico, repetindo melhor executamos os 

exercícios físicos. O mesmo acontece no desenho, quanto mais frequência na 

Fig. 5 – David Dançante, Escola Artística Soares dos Reis, armazém de modelos de 
desenho, fotografia, dezembro de 2019. 
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prática do desenho e na observação mais facilmente conseguimos superar as 

nossas limitações. Corroborando com estas ideias encontramos afirmações de 

professores de desenho da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 

Heitor Cremez afirmava nas suas aulas de desenho que «só se aprende a 

desenhar, desenhando muito. Meninos, sujem-se, peguem no carvão com gosto 

e determinação, o carvão não morde!» (Cremez em Leite, 2002, p. 23) ou o 

professor Lagoa Henriques que incentivava os alunos a desenharem muito e 

rápido que «é preciso soltar a mão para que obedeça ao olhar, ao sentir, ao 

querer» (Henriques em Leite, 2002, p. 23). Todavia o lema que Cristina Carrilho 

da Graça evoca que «aprende-se a desenhar desenhando, embora seja 

verdadeiro pode dar origem a uma atitude de abandono em relação ao aluno, 

deixando-o sozinho numa luta inglória que só os mais persistentes vencem» 

(Graça, 2002, p. 183), leva aos que acreditam na crença do treino como salvação. 

E os que não acreditam nem no ‘dom’ adquirido nem no treino intensivo como 

salvação? Colocam-se aqui ainda outras questões de resistência ao discurso da 

regulação e até da utilidade, questões já levantadas pela autora Sofia Barreira na 

sua tese de doutoramento O que me fez o desenho? Do não desenhar ao 

escrever: será para isso que serve também desenhar, ter pretexto para escrever? 

onde a autora coloca as questões: «que espaço é deixado aos alunos? (...) o que 

fica de espaço de liberdade criativa?» (Barreira, 2016, P. 47) Também 

comparando esta autora o exercício do desenho ao exercício do desporto onde o 

sujeito, estudante, é confrontado com a sua superação. 

Se a frequência do desenho supera as limitações quando os alunos tentam 

espelhar a realidade, por exemplo, pela via da perspetiva linear europeia esta 

superação pode cair por terra, pois aquela forma de representação tem inato o 

realismo como critério de execução do desenho. Contudo Gude, citado por Kalin, 

afirma que «o desenho pode ser mais do que desenvolver habilidades para ver, 

analisar e manipular formas, técnicas e materiais alinhados com métodos 

canónicos tradicionais» (Kalin, 2009, p. 38). Assim o desenho pode ser um 

pensamento, uma via de expressão... então como fazer da perspetiva linear um 

momento prazeroso para estudantes e professores? Como neutralizar a frustração 

da representação da realidade? Sendo que muitos iniciam a prática desta 

representação por imposição dos currículos escolares sem terem a prática, ou 

seja, a prática da repetição da representação, repetição análoga ao exercício 
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físico. A capacidade e a prática do desenho são muitas vezes avaliadas pela 

capacidade de representar o mundo, com o recurso à perspetiva como critério 

principal. Como afirma Dennis Atkinson, no artigo The cultural prodution of ability 

in drawing, «os alunos que não conseguem empregar o sistema de representação 

por meio da perspetiva são considerados como menos capazes de desenhar» 

(Atkinson, 2006). Como alcançar esta prática do desenho? Será o melhor método 

o viveiro de estudantes que a EASR pretende implementar como fornecedor de 

alunos a ingressar na escola? Uma vez que na atualidade os estudantes 

apresentam-se com pouca prática de desenho e que quando confrontados com a 

necessidade de representação da realidade, as suas expectativas e confianças 

desmoronam-se com expressões: ‘eu não sou capaz de desenhar’, ‘eu não sei 

desenhar’ ou ‘eu não sei o que desenhar’. Para alguns destes estudantes o 

significado de desenhar prende-se com o «realismo visual numa aproximação do 

que consideram ser ‘desenho de adulto’. Desenhar ‘bem’ torna-se um mito, um 

privilégio de alguns» (Leite, 2002, p. 22). Luísa Magalhães fala sobre a experiência 

em sala de aula de desenho e sobre a frustração dos estudantes,  
quando um aluno diz que o seu desenho está mal, mais do que criticar sobre o ponto 
de vista de pensamento e exploração, o desenho estará mal porque não corresponde 
ao pretendido de duas maneiras: em primeiro lugar, ao que o aluno espera que “saia”, 
ao que pretende desenhar, às imagens projetadas antes e durante o processo de 
expressão, culminando numa análise positiva ou negativa do processo; em segundo 
lugar, porque essas expectativas pressupõem um domínio do que é considerado 
certo, em detrimento dos desenvolvimentos dos próprios processos (Magalhães, 
2016, p. 63).  
 

Para evitar o ‘trauma’ e o negativismo no desenho Sofia Barreira aconselha 

os estudantes a «desenhar sem terem medo de falhar; aceitar que os desenhos 

são sempre desenhos falhados; aceitar que todos os desenhos fazem parte de 

um processo de aprendizagem sem que estes sejam, em qualquer momento, um 

qualquer resultado final» (Barreira, 2016, p. 48), assim a autora assume que 

consegue fazer com que alguns estudantes ultrapassem os bloqueios do desenho 

com a premissa de que se aprende a desenhar desenhando. 

Betty Edwards faz uma questão interessante no prefácio do livro 

Desenhando com o lado direito do cérebro «se o ato de desenhar é uma atividade 

tão fácil e agradável como sempre me pareceu, por que motivo a maioria dos 

alunos acha tão difícil aprender a desenhar? (...) Sabia que desenhar era tão fácil: 

tudo o que se precisava fazer era olhar as coisas de certa maneira» (Edwards, 
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1984). A autora ao afirmar que o desenho está mais relacionado com o lado direito 

do cérebro, classifica os resultados no desenho de modo científico e experimental, 

pois o lado esquerdo, segundo a autora, é mais apto a processos concretos e 

exatos contrapondo com o lado direito do cérebro. Constata-se, assim, «que 

grande parte do nosso sistema educacional destina-se a cultivar as aptidões do 

hemisfério esquerdo – verbal, racional, pontual. (...) com a sua sequência de aulas 

verbais e numéricas, as escolas que frequentamos não estavam equipadas para 

ensinar a modalidade de processamento de informações características do 

hemisfério direito» (Edwards, 1984). Na nossa cultura temos uma grande 

tendência para acentuar as competências, que a autora fala, pertencentes ao 

hemisfério esquerdo do cérebro, ainda nas escolas as crianças são organizadas 

por idades e turmas, aprendem a ler e escrever, as salas de aulas tem uma 

arrumação/disposição própria, tudo isto são operações desenvolvidas pelo 

hemisfério esquerdo deixando o direito esquecido ou pouco trabalhado. É assim 

que entra novamente o treino, voltando a ativar o hemisfério direito que, segundo 

a autora, facilitará as competências artísticas e, em específico, o desenho.  

Assistimos a um bloqueio gradual na passagem para a adolescência, António 

Pedro Marques diz que «à medida que as capacidades de observação objectiva e 

análise crítica se desenvolvem, acentuam-se as dificuldades de representação e 

de expressão, por falta de conhecimento adequados, o que conduz, regra geral, a 

frustrações e à redução progressiva do interesse pelo desenho» (Marques, 2002, 

p. 163). Exemplo disso mesmo são as dinâmicas de grupo em que são solicitados 

aos alunos que desenhem o que quiserem sobre uma folha, neste caso uma folha 

com um ponto, mesmo quando são estudantes do ramo artístico, parece que 

quando não lhes são dadas diretrizes concretas e precisas do que necessitam de 

fazer perdem as capacidades ou habilidades de desenho querendo muitas vezes, 

os alunos, que lhes digam como é que se reproduz, sem grande trabalho, o 

modelo que querem representar e para isso usam, na maioria das vezes, a cópia. 

Contudo este é um trabalho duplo onde nenhuma das partes se deve demitir das 

suas responsabilidades, tanto estudantes como professores, «a disciplina, o rigor 

e a intimidade que a aprendizagem do desenho necessita, por vezes, geram 

frustrações em ambas as partes, talvez ser professor exija um compromisso com 

o outro e do outro para com o professor, um duplo compromisso. Assim é 

importante a cumplicidade que se consiga estabelecer entre professores e aluno» 
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(Gonçalves at al, 2001, p. 181). Em nenhuma circunstancia o estudante pode 

sentir que o professor está à margem do processo, porque se a um é exigido 

empenho no trabalho, ao outro, o professor, exige-se que saiba o que se passa 

com o aluno e que de tudo fará para o auxiliar, tornando-se num aliado do 

estudante e contribuído para a superação das dificuldades deste, ao mesmo 

tempo que é um cúmplice também é um critico rigoroso, construtivo e experiente, 

esta é outra ideia que Luísa Gonçalves apresenta sobre a cumplicidade entre 

professores e alunos. 

 

Nos exemplos das figuras 1 e 2 os alunos foram desafiados a desenharem 

sobre folhas brancas que poderiam ter alguns pontos de referência ou 

condicionantes ao desenho, (podem ser verificadas as folhas distribuídas aos 

estudantes no Anexo C). Ainda antes desses desenhos, e de algumas 

constatações e reflexões, cabe-me dizer que cada aluno tem o seu método de 

analise, ou melhor o seu modo de ver. Jorge Leonardo Rosa escreve no prefácio 

de Modos de ver que estes, os modos de ver, «são também – ou são-no 

essencialmente – modos de fazer que supõem imagens» (Berger, 2018, p. 8), não 

poderemos deixar de o referir, pois influenciará os desenhos que os estudantes 

realizam nas atividades propostas. A forma como vemos as coisas é afetada pelo 

que conhecemos e por aquilo em que acreditamos, esta é uma ideia que Berger 

nos passa na sua obra, sendo o «olhar um ato de escolha e que nunca nos 

limitamos a olhar para uma coisa: estamos sempre a olhar para a relação entre as 

coisas e nós mesmos» (Berger, 2018, p. 18) e a relação entre nós e as coisas 

passa para o modo como os alunos encaram uma folha de papel com um 

apontamento e lhes é pedido para desenharem, com base no seu modo de ver 

partindo do modo de ver de outro. Se Berger afirma que «cada imagem encara 

um modo de ver» (Berger, 2018, p. 19) também cada desenho dos estudantes 

encerram o seu próprio modo de ver e claro a apreciação ou perceção desse 

desenho também depende do modo de ver do professor. Em boa verdade, que 

autoridade tem o professor para dizer que eles estão a desenhar mal em 

perspetiva, se o que estão a desenhar é a perspetiva deles? Ou seja, os desenhos 

exercem influência sobre professores e alunos, assim como os seus próprios 

modos de ver. A autora Betty Edwards afirma que a capacidade de desenhar de 

cada um depende da capacidade de ver. Não se pode apenas falar de desenho, 
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pois todos entendemos coisas diferentes quando falamos de desenho. A mesma 

autora refere que aquela capacidade de ver, o aprender a ver, o mudar a forma 

como se olha para as coisas, este poder de ver de outra forma é difícil de explicar, 

tão difícil que o compara à tentativa de verbalizar a explicação de como andar de 

bicicleta. O que acontece nestas situações é que muitos «professores optam por 

mostrar desenhos de artistas e incutirem nos estudantes o treino do desenho e 

afirmando que se os alunos praticarem bastante podem conseguir aprender a 

desenhar» (Edwards, 1984). Esta autora refere que desenhar é algo mais do que 

aprender a técnica ou as técnicas do desenho, o desenho «exige que se use o 

cérebro de modo diferente daquele pelo qual ele normalmente é usado» e que 

«desenhar não é difícil, o problema é ver ou passar a ver de uma determinada 

maneira», por isso Edwards «constata que é necessário existir uma transição para 

uma modalidade diferente que permita o ver compatível com o desenho» 

(Edwards, 1984). Assim, é necessário, por via do exercício mental, remover os 

bloqueios que inibem o potencial do desenho, aumentando as capacidades de 

perceção e mudança na capacidade de ver. O desenho entra assim numa outra 

dimensão, uma dimensão de ver para além do ver, já Kimon Nicolaides afirma que 

«aprender a desenhar é realmente uma questão de aprender a ver o que implica 

muito mais do que ver apenas com os olhos» (Nicolaides em Edwards, 1984) o 

que vai de encontro às ideias do arquiteto Peter Zumthor relativamente ao ver e 

sentir a arquitetura exploradas anteriormente. 
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Mesmo quando é ultrapassado o paradigma da folha em branco e é 

condicionado o desenho (neste caso da perspetiva linear) continua a notar-se uma 

grande dificuldade na concretização de desenhos para os quais não é indicada 

uma finalidade/utilidade (figuras 3 e 4). Para condicionar os desenhos foram 

Fig. 7 – Desenho em A4 com uma linha, dinâmica de perspetiva, 10º ano turma 
10, desenho A, fotografia, EASR, janeiro 2020. 

Fig. 6 – Desenho em A4 com um ponto, 
dinâmica de perspetiva, 10º ano turma 10, 
desenho A, fotografia, EASR, janeiro 2020. 
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usadas as duas últimas imagens que podem ser vistas no Anexo C. Todavia 

existem outros fatores que podem influenciar aquilo que se considerou uma 

limitação no desenho por parte dos alunos. A autora Betty Edwards fala dos 

estímulos que devemos provocar nos estudantes e também fala dos estados de 

desenvolvimento dos desenhos, assumindo que até uma certa idade há uma 

evolução dos chamados «estágios de símbolos» (Edwards, 1984) onde as 

crianças por meio de rabiscos associam esses símbolos a coisas que conhecem 

à sua volta, como são exemplo as formas circulares com as quais as crianças 

estabelecem paralelos com formas que conhecem desde o rosto de uma pessoa 

ao sol. Edwards nos seus estudos sobre simbologia e desenhos com crianças, 

afirma que aos quatro ou cinco anos de idade produzem desenhos que se tornam 

mais complexos como é o caso do exemplo da figura 8, por esta altura os 

desenhos começam a contar histórias ou a resolver problemas. Mais tarde 

desenvolvem a capacidade, por meio de símbolos, de conceber paisagens sendo 

que a maioria das paisagens infantis contêm casas. Ainda mais tarde os alunos 

deparam-se com o realismo, ou a tentativa de produzir desenhos que espelhem a 

realidade o que leva muitas vezes à frustração e a desistirem de produzir 

desenhos. Esta frustração é causada pela escola que sempre treinou o hemisfério 

racional do cérebro e descorou o outro. Podemos indagar que a escola e os 

processos evolutivos da escola são a causa para a frustração de muitos 

estudantes nas áreas artísticas e são também a causa para o parco 

desenvolvimento das capacidades criativas dos alunos, pois, observe-se a 

semelhança entre os desenhos das figuras 6, 7, 9 e 10 executados por estudantes 

com cerca de 15 anos comparados, em termos de forma e conteúdo, com os da 

figura 8 realizados por alunos com 4 anos de idade. Parece que a escola bloqueou 

as capacidades evolutivas dos estudantes fazendo com que eles se mantenham 

no mesmo registo. Caindo estas ideias, as do desenvolvimento das capacidades 

e do evolucionismo, em armadilhas construídas, onde se constata que o desenho 

não é uma construção de si mesmo, mas uma programação pré-concebida de um 

sujeito para obedecer a pressuposto de uma sociedade maioritariamente 

formatada. Um dos grandes desafios para o ensino das artes nos nossos dias é o 

desbloquear do hemisfério direito do cérebro e contrariar o discurso que a escola 

foi incutindo nos alunos ao longo dos anos de formação. Estes processos, 

atualmente, só se iniciam em estudantes que enveredam por cursos artísticos, os 



 
70 

outros são esquecidos. O que pretendo indicar é que este processo de 

sensibilização e desbloqueio das capacidades de observação, de sentir o espaço 

ou de desenho devem iniciar-se mais cedo na formação dos alunos e não apenas 

quando estes escolhem uma especialização. Aquela falta de desenvolvimento, 

que a escola imprimiu nos estudantes, contribui para o reforço da formação e do 

espírito de um aluno obediente e desprovido de imaginação. Reforço disso é hoje 

constatarmos que o ensino das artes se resignou àquilo que a escola foi 

desenvolvendo e limitando nos estudantes. Como exemplo temos hoje a nova 

telescola8 onde a importância e desenvolvimento das competências artísticas, no 

ensino básico, se limita a uma aula semanal de trinta minutos de educação 

artística para os nove anos letivos do ensino básico. Constata-se assim que se 

continua a remeter o ensino das artes para segundo plano perpetuando as 

carências de desenvolvimento visual e das competências nas artes visuais dos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 #EstudoEmCasa emitida na RTP memória, aulas de ensino à distância, solução implementada 
pelo ministério da educação devido ao encerramento das escolas por casa da doença COVID-19, 
em 2020. 

Fig. 8 – Desenhos de crianças com 4 anos de idade, Fonte: livro 
Desenhar com o lado direito do cérebro. 
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A autora Sofia Barreira fala sobre o resultado que o professor de desenho 

tenta alcançar com determinado exercício e que há, por vezes, um grande 

contraste entre o que é alcançado por parte do estudante e o que era pretendido 

por parte do professor, afirma que «o ensino do desenho por vezes tem destas 

Fig. 9 – Desenho em A4 com um ponto de fuga, um quadrado e linhas de chamada 
para o ponto de fuga, dinâmica de perspetiva, 10º ano turma 10, desenho A, 
fotografia, EASR, janeiro 2020. 

Fig. 10 – Desenho em A4 com desenho de perspetiva, dinâmica de perspetiva, 10º 
ano turma 10, desenho A, fotografia, EASR, janeiro 2020. 
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coisas: o que o exercício em si pede ao aluno que faça e o que o estudante 

efetivamente faz, insiste fazer ou até não fazer. Existe sempre esta luta: entre o 

que se vê e o que querem que seja visto. Muitas vezes o que o professor de 

desenho quer, é chamar a atenção para determinada coisa, e que se desenhe 

mais do que é visível a olho nu» (Barreira, 2016, p. 192). Estas afirmações podem-

se aplicar também à proposta apresentada aos alunos quando fizeram os 

desenhos ilustrados nas figuras 6, 7, 9 e 10, quando aparentemente (e 

provavelmente de forma errada) se esperava que eles fizessem uma 

representação que obedecesse a determinados padrões, mas provavelmente já 

sabendo que eles cairíam no erro, acentuado a falada frustração no desenho e 

mostrado que o professor procura o erro para o evidenciar no estudante, em vez 

de trabalhar esse erro como processo de aprendizagem. Em contrapartida o aluno 

tenta esconder esse erro não reconhecendo, no erro, as potencialidades para 

evoluir as suas potencialidades no desenho. Há, no entanto, duas atitudes que 

erradamente não exploram as potencialidades daquele erro. 

Os resultados também podem ser vistos à luz do que Berger afirma como 

perspetiva, sendo  
a convenção da perspectiva, exclusiva da arte europeia e que havia sido inicialmente 
estabelecida durante o alto Renascimento, centra tudo no olhar do observador. É 
como se este fosse o feixe do farol, ressalvando apenas que aqui não é a luz que se 
dirige para o espaço exterior, mas são as aparências que se dirigem ao olho. A essas 
aparências, as convenções chamaram realidade. A perspectiva faz do simples olho o 
centro do mundo visível. Tudo converge para o olho como para o ponto de fuga no 
infinito. O mundo visível é disposto para o espectador (Berger, 2018, p. 27), 

 

sendo a perspetiva relativa a pontos de vista, os modos de ver, quando 

observamos os desenhos dos estudantes realizados nesta atividade.  

Ora se nesta prática de desenho, ou nestes exercícios temos, pontos de 

visão (ou modos de ver), indicadores de proporção, tal como Atkinson sugere, 

estes fazem com que o professor avalie os desenhos dentro do paradigma da 

representação, conhecida como perspetiva, o que faz com que se antecipe um 

determinado sistema de representação e seja utilizada uma determinada forma 

gráfica, esperando-se assim um tipo particular de habilidade para o desenho 

(Atkinson, 2006). O professor passa a utilizar vocabulários inclusivos ou 

exclusivos sobre a capacidade de desenho dos alunos, como “ponto de vista 

correto/incorreto” ou “proporcional/desproporcional” criando assim patamares de 

classificação que legitimam ou não os desenhos dos estudantes, onde o ponto 
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mais importante nestas representações é a identificação da habilidade de 

desenhar, construindo uma prática de desenho que nunca se refere ao aluno. 

Atkinson afirma que aqueles vocabulários dão origem aos critérios que o professor 

vai utilizar na avaliação do bom ou do mau desenho ou a confirmação da 

habilidade para o desenho, comparando critérios como a proporção, o tom, a 

projeção e a composição. Tais critérios estabelecem um discurso normalizador 

que separa e categoriza a capacidade individual (Atkinson, 2006). Neste tipo de 

representação os estudantes tornam-se, aos olhos dos professores, critérios e 

objetivos a cumprir resultando em níveis de habilidade para o desenho. Esta 

avaliação dos professores ilustra uma prática e uma forma de desenho específica, 

mesmo que isso não esteja implícito nas observações iniciais do professor. 

Atkinson afirma ainda que o poder da avaliação do professor está na palavra 

“incorreta” para se referir a pontos de vista nos desenhos de perspetiva. Posto 

isto, o professor de artes tem a difícil tarefa de entender a lógica representacional 

de cada aluno, quando estes se iniciam em representações tradicionais 

socialmente construídas, o que leva a construir um certo olhar pedagógico do 

professor sobre o estudante, onde as habilidades do aluno são, muitas vezes, 

construídas, posicionadas e reguladas de acordo com os termos do discurso 

adotado. Atkinson conclui que a habilidade para o desenho não é vista como uma 

capacidade natural, mas como uma prática ficcionada, uma produção de práticas 

e discursos particulares dentro do currículo de artes.  
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Fig. 11 – Desenho A2 de perspetiva de um espaço escola, resposta à proposta de trabalho 
anexo A, 10º ano turma 10, desenho A, fotografia, EASR, janeiro 2020. 

 
Fig. 12 – Desenho A2 de perspetiva de um espaço escola, resposta à proposta de trabalho 
anexo A, 10º ano turma 10, desenho A, fotografia, EASR, janeiro 2020. 
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A utopia com os pés na terra, para a construção de uma 
personagem 
 

 

Vários autores indagam sobre a questão do professor-artista, Alan Thornton é um 

deles e apresenta  
o professor-artista como: i) uma pessoa que está envolvida com a prática 
artística e com o ensino; ii) possui características próximas de outros artistas 
que historicamente se dedicaram também ao ensino, baseando a sua relação 
pedagógica numa imagem de mestre/aprendiz; iii) as suas motivações e 
convicções estão baseadas na sua prática artística e no seu comprometimento 
com o mundo da arte; (...) v) sente a tensão entre a função social da educação 
e a autonomia do artista (...) o professor artista encara a sua prática artística 
como um aspeto importante para a sua prática docente e vice-versa (Thornton, 
2005).  

 

É, já na voz de outro autor Jorge Jesus, que o artista surge «como alguém que 

traduz o mundo da arte para os estudantes, ajudando-os a compreender os seus 

métodos, filosofia, história e linguagem, cultura e interesses, entendendo como 

este relaciona e interliga com o mundo da arte» (Jesus, 2013, p. 40-41). O 

professor-artista é caracterizado por um artista que mantem uma prática artística 

continuada com a arte e com uma prática com o ensino (a relação entre o mundo 

artístico e o ensino é aquilo a que muitos professores/artistas desejariam manter, 

contudo em muitos casos, se não mesmo na maioria, esta relação é interrompida 

dedicando-se em exclusivo ao ensino, ou nem estando dedicado a 50% a uma 

das atividades, sendo uma delas marginalizada). O mundo da arte está hoje muito 

escolarizado muito cientificado contrariando o que se passava anteriormente nas 

vanguardas artísticas em que os professores do ensino das artes visuais foram os 

vanguardistas e colocaram em prática as novas vanguardas, porém podemos 

indagar se esse efeito se deveu a um prazer no ensino ou se se devia a uma 

necessidade de sobrevivência. Assim a escola e o ensino das artes ignoram o que 

se passa hoje no mundo das artes, onde muitos dos profissionais não conseguem 

sobreviver apenas com uma prática artística. A escola esquece este lado 

pragmático do mundo da arte e dos artistas. Wendy Hyde afirma que é «crucial 

que os professores de arte invistam no desenvolvimento do seu trabalho artístico 

e na inclusão de teorias renovadas sobre a arte nas suas práticas; só assim é 

possível permitir que as suas ações letivas reflitam formas relevantes de trabalho 

no campo artístico» (Hyde, 2007). Só por estas definições, ou tentativas de 
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definição, já se adivinha que um dos maiores problemas deste individuo é a sua 

identidade. Contudo não se pode esquecer que ambos são fruto de uma 

construção social. 

Podemos estar perante algumas tipologias de docentes, onde se destaca o 

professor-artista e ao qual também se pode acrescentar o professor investigador, 

um criador e autor que não está vinculado a uma investigação instituída. Este 

professor-artista, e agora investigador, apresenta-se com diferentes métodos de 

ensino, diferentes modos de trabalho pedagógico, passando o docente a ser 

também um investigador pois detém as aulas a seu cargo. Todavia entram aqui 

dois campos da investigação, a investigação artística e a investigação 

pedagógica, e onde a inclinação geral é para não se pertencer exclusivamente a 

nenhum dos campos, podendo ser um agente da comunidade escolar, com um 

papel apenas de observador, ou com um papel mais ativo no campo da produção 

artística. Neste ponto dá-se uma metamorfose, o agente da comunidade escolar 

deixa de ser um professor-artista e passa a ser um criador/autor onde predominam 

tanto influencias do professor-artista como do professor-investigador. No campo 

das artes visuais a investigação torna-se essencial, não só para o professor como 

também para o estudante se desenvolver e inventar a sua aprendizagem, com a 

atualização de técnicas e meios por parte do professor. Assim o criador/autor 

torna-se menos vulnerável dada a inexistência do distanciamento entre o 

investigador e a prática, quer artística quer de docência. Para isto pode-se afirmar 

que um professor/investigador no campo das artes visuais passa por um processo 

rizomático, onde  
um rizoma não começa e não acaba, está sempre no meio entre as coisas, inter-ser, 
intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore 
impõe o verbo “ser”, mas o rizoma tem por tecido a conjugação “e...e....e”. Há nesta 
conjugação bastante forma para sacudir e desenraizar o verbo ser. Onde é que vão? 
Donde partem? Onde é que querem chegar? São questões bem úteis. Fazer tábua 
rasa, partir ou voltar a partir do erro, procurar um fundamento, implica uma falsa 
concepção da viagem e do movimento (metódico, pedagógico, inciático, simbólico) 
(Deleuze e Guattari, 2006, p. 61). 
 

O professor de artes visuais é, em muitos caos, um aglutinador de dois 

mundos opostos, um do ensino formal e artístico e o outro mundo relacionado com 

a realidade informal do mundo do artista exterior à escola, e, como já se referiu, 

um ideal de artista fora da lei e dos cânones académicos, contrário também à 

construção de um cidadão evocado pelos documentos institucionais da escola. E 
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onde socialmente o exercício das práticas artísticas está associado a ideias como 

o dom, «os artistas são tidos, muitas vezes, como pessoas dotadas de um talento 

raro, concedido por Deus, uma vez somente poucos indivíduos parecem possuir 

a capacidade de ver e de desenhar» (Edwards, 1984). Na maior parte dos casos 

nem os próprios artistas conseguem descrever porque possuem facilidade no 

desenho ou noutra forma de arte, considerando, muitas vezes, que a capacidade 

ou facilidade com que executam determinada obra de arte está relacionada com 

um dom que possuem ou que lhes foi atribuído. «Hoje ainda constatamos muito 

da herança modernista, na qual os artistas se opõem a qualquer indício de regras, 

autoridade e estruturas de poder» (Almeida, 2015, p. 16), Ana Catarina Almeida 

ainda refere que se instaura a resistência da escrita pois os artistas adotam uma 

posição de oposição e claro está uma oposição à escrita. A aptidão, a dádiva que 

remetem para páticas oficinais do exercício do pensamento. Há um imaginário do 

artista construído pela escola com uma ideia de expressividade inata e inspiração 

como dom, levando a que o professor se ocupe apenas do adestramento de 

técnicas que sejam necessárias ao aperfeiçoamento do pensamento, mas estas 

conceções acerca do professor de artes devem ser evitadas pois podem reduzir o 

ensino das artes ao facilitismo e também ao domínio das técnicas. Almeida 

introduz um artista na sua investigação, After artistic research – What follows the 

establishment and the realization of the establishment of the phenomenon, John 

Baldessari, que além de artista é investigador, e que afirma que «a arte é uma 

criação para os olhos e só pode ser sugerida com palavras o artista por meio da 

sua investigação e numa obra especifica, What is paiting 1966-68, valoriza a 

dimensão textual sobre a imagem sinalizando a intelectualização da pintura por 

meio da arte conceptual, onde a investigação artística desempenha um papel 

fundamental mostrando que uma operação mental ocorre para completar o 

caminho iniciado pelo olho» (Almeida, 2015, p. 21). Concordo com a autora 

quando afirma que a escrita e a investigação não devem reivindicar um caracter 

de avaliação nem execução, devem sim ser novos atores da peça. O escrever 

transforma-se para ser pesquisa, contudo escrever é essencial, como processo, 

para a pesquisa, onde a investigação artística é uma articulação entre produção 

artística e reflexão escrita. Ou seja, a investigação artística corresponde a uma 

integração com a prática artística e é uma parte inseparável da obra do artista.  
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A arte sempre tentou encontrar novas formas de pensar o mundo, sempre 

diferentes das tradicionais, educando o público, evidenciando o seu lado 

educativo. Já Dewey (1934) mostra-nos que o trabalho artístico atravessa todo o 

organismo humano, contudo necessita de organização e requer que o artista 

domine conhecimentos específicos de natureza, relacionado com o fazer artístico. 

Os autores do artigo Arte como experiência: ensino/aprendizagem em artes 

visuais Fábio Wosniak e Jociele Lampet convocam John Dewey para afirmarem 

os três em conjunto que a «educação exige que os professores sejam 

conhecedores exímios do seu processo de aprender, e que sejam como seus 

conjuntos de práticas em constante estado de reflexão. Caso contrário, corre-se o 

risco de que a sua prática pedagógica não passe de um aglomerado de dogmas 

sem qualquer exercício crítico» (Wosniak et al., 2016. p. 266). O professor de artes 

deve evitar fazer passar todos pelo mesmo crivo, possibilitando que cada aluno 

crie os seus próprios interesses, satisfazendo o gosto de cada estudante, 

possibilitando experiências inéditas, facilitando a diferença dentro da escola. 

Existe ainda a conceção de artista, fruto de uma idealização escolar 

institucionalizada, que reproduz uma imagem de alguém conotado com uma 

atividade instrumental, um saber fazer prático. Há, sem dúvida, uma relação íntima 

entre o professor e o artista, enaltecida às vezes, no campo da investigação 

artística e como acontece essa relação? Claramente podemos falar a dois tempos, 

o tempo do professor e o tempo do artista. O primeiro tem o dever e obrigação 

temporal de finalizar uma atividade, enquanto o artista está rodeado de processos 

de avanços e recuos. Podendo levar o seu tempo sem ter de mostrar resultados 

num tempo estabelecido, pode até nem mostrar resultados ou nem finalizar o 

processo, podendo ser esse o objetivo do artista: o inacabado. Ainda sobre o 

tempo do professor acrescenta-se que «a profissão tende a ser encarada como 

uma soma de afazeres, que ocupa um tempo que preocupa os profissionais que 

a exercem e que encontram na afirmação do primado da razão prática o 

dispositivo de defesa legitimo para abdicarem do exercício da razão reflexiva. 

Protegidos pela azáfama dos afazeres, os professores defendem-se do tempo 

para se tornarem objectos de um tempo» (Correia & Matos, 2001, p. 163). No 

contexto atual um professor que se considera professor-artista serve para 

diferenciar os pares pela via do artístico e é muitas vezes sobrevalorizado por esta 

categoria em relação aos pares professores, imagine-se quando se adiciona o 
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investigador à equação. A duplicidade entre professor e artista permite que tanto 

o professor infete a prática de docência como o contrário, muitas vezes este 

professor artista influência o modo como os alunos veem o mundo. 

 Como já se referiu, ainda se consegue complicar mais a equação de 

professor-artista adicionando-se um terceiro elemento, o investigador. «Onde 

prática artística e investigação se fundem e/ou confundem. Onde se tenta 

perceber o que é a investigação em arte (...) onde métodos de investigação, como 

por exemplo, a a/r/tografia são evocados para tentar enquadrar e experimentar 

determinado caminho» (Barreira, 2016, p. 248). A equação fica definida por: 

artista/investigador/professor. O segundo parece bastante pertinente 

especialmente numa visão de professor de artes investigador (é quase um 

encantamento da docência), aproximando-se de uma investigação sobre 

educação e sobre arte, mas principalmente sobre o ensino das artes. Cria-se uma 

entidade de resistência às forças de poder, este poder só existe por via daquela 

resistência. Contudo, constata-se que hoje estamos num caminho inverso, a 

escola forma para ser artista e agora assistimos ao percorrer de um caminho 

inverso, numa passagem do artístico para o educativo e assiste-se ainda a uma 

descontextualização do ensino das artes. Todavia existe o desejo que aquele 

professor de artes investigador e artista não se deixe mergulhar num requintar da 

frustração que possa ser a investigação, esclarecendo que essa posição de 

artista/investigador/professor pode ser uma utopia, mas com os pés na terra. Uma 

utopia, a investigação, pois parece ser hoje uma prática pouco praticada ao nível 

do ensino fora da esfera universitária. Pode ser uma utopia com os pés na terra, 

pois sabe por onde tem de caminhar, contudo pode não saber, ou ser difícil, a sua 

operacionalidade. Coloca-se um desafio interessante quando a autora Ana 

Catarina Almeida refere que «a investigação, em específico a artística, está muito 

vinculada ao ensino superior» (Almeida, 2015, p. 14) tornando-se, por vezes, difícil 

o reconhecimento da investigação fora do meio académico superior, por isto cabe 

à figura do artista/investigador/professor encarar e contrariar tanto a descrença e 

o preconceito da escrita na prática artística como também uma descrença na 

investigação fora da esfera académica e fora do ensino superior. 

A equação das três entidades, artista/investigador/professor resulta num 

movimento chamado «a/r/tografia que brota do cruzamento da investigação acção 

com os métodos de art based research, propondo-se como uma prática 
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metodológica sequencial de imaginação do mundo, através de um processo de 

“fazer arte” e de escrita, reconhecendo os diferentes papeis do artista (a), 

investigador (r) e professor (t) – a/rtist r/esearcher t/eacher» (Jesus, 2013, p. 105). 

Este é um método que incorpora a prática da investigação ativa nas e através das 

artes de maneiras diversas e divergentes, associando investigação à prática 

artística, desenvolvendo-se dentro de uma comunidade fluida e em constante 

evolução, disposta a trabalhar fora dos limites metodológicos convencionais. 

«A/r/tografia é uma das muitas formas emergentes de investigação que se referem 

às artes, no entanto, vai ainda mais longe ao reconhecer o potencial educativo do 

ensino e da aprendizagem como atos de investigação» (Irwin et al. 2006). Assim 

os que usam este processo em vez de separarem o processo em três perspetivas 

diferentes, «criam um processo de imagem dupla que inclui a criação de imagens 

e textos, agindo entre os papeis de artista/investigador/professor como uma 

metodologia de pesquisa que envolve simultaneamente arte e educação» (Irwin 

et al. 2006). Inscrevendo-se na docência o professor de artes reflexivo, artista e 

investigador.  

«A a/r/tografia poderia ser considerada mais como investigação informada 

em artes, do que investigação baseada nas artes ou na prática artística, visto que 

ela é uma forma de repensar o trabalho que, no entanto, continua a estar 

fortemente enraizado em métodos qualitativos provenientes das ciências da 

educação» (Rolling, 2010) e ainda com muitas influencias e condicionalismos da 

pedagogia construída e da construção de uma narrativa especifica. Todavia a 

a/r/tografia ajuda naquilo a que se pode chamar de reflexão, prática e 

investigação, tanto na docência como no campo artístico.  

A a/r/tografia é uma metodologia de pesquisa que envolve e executa o que 

Deleuze e Guattari chamam de rizoma, num momento dinâmico entre as coisas, 

daí se ter considerado, anteriormente, a ação do professor/investigador como 

rizomática. Com base no conceito de rizoma, a/r/tografia transforma radicalmente 

a ideia de teoria como um sistema abstrato distinto e separado da prática. A teoria 

passa a ser entendida como uma reflexão, responsiva e relacional, que encontra 

continuamente num estado de reconstrução. «Os rizomas ativam o meio; um 

convite para explorar os espaços intersticiais de arte, pesquisa e ensino» (Irwin et 

al. 2007, p.10). As relações rizomáticas não procuram encontrar conclusões, 

exploram situações metodológicas para promover a investigação. Ao enfatizar a 
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prática ocorrem questionamentos sobre quem é o artista, investigador ou 

professor ou mesmo o que é arte, investigação ou educação e estas relações 

residem em processos rizomáticos (Irwin et al. 2006), o que faz com que se criem 

vários pontos de entrada para várias interpretações. Investigar por este processo 

requer um envolvimento e uma evolução, um constante colocar de perguntas 

numa relação de criar, investigar, ensinar e aprender. A arte e a escrita estão 

intimamente ligadas ao processo de investigação e questionamento contínuo, 

assim, o questionamento através da investigação é acionado e surgem as 

condições rizomáticas para uma metodologia de situações (Irwin et al. 2006). A 

ligação entre a arte e a escrita não corresponde a uma ligação ilustrativa, mas sim 

a «um processo de dupla imagem que inclui a criação de arte e palavras que não 

são separadas, nem ilustrativas, são interconectadas e entrelaçadas para criar 

significados adicionais» (Irwin & Kind, 2005). 

A a/r/tografia não se destina a desacreditar ou substituir outras formas de 

investigação baseadas em arte nem quer funcionar como separador de discursos, 

antes pelo contrário, pretende ser uma metodologia de incorporação, envolvida 

com várias áreas e com o mundo. Viver a vida de um artista, que também é 

pesquisador e professor, é viver uma vida contígua, uma vida que se move 

dialeticamente entre conectar e não conectar os três papéis. Esta condição de 

viver a vida entre três papéis significa viver uma vida em constante indagação, 

uma vida cheia de curiosidade fazendo perguntas e estar comprometido com a 

investigação, a arte e a educação, muitas vezes entrando num desconforto de não 

chegar a conclusões. 

Segundo o contexto da a/r/tografia os artistas são também produtores, 

tornando os processos de investigação, e o pensar os processos artísticos como 

arte, a investigação baseada em artes é uma investigação baseada em práticas. 

E como são operacionalizados esses processos? É realmente possível integrar 

arte, educação e pesquisa? «A a/r/tografia expõe a dissolução da fronteira entre 

o criativo e o teórico, em vez de reconhecer o trabalho interdisciplinar como uma 

bricolagem de paradigmas, disciplinas e metodologias existentes» (Irwin & Kind, 

2005). Alguns artistas consideram aquilo que penso ser fundamental para estas 

três entidades agora apenas uma, artista/investigador/professor, na figura da 

a/r/tografia, que é a junção das três entidades e não algumas em função de outras. 

Não existe, portanto, nenhum privilégio de uma entidade sobre a outra, ocorrem 
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em simultâneo no mesmo espaço e tempo, não existindo um “e” de adição mas 

algo que as junte e misture sem se identificar as fronteiras entre os campos e 

nunca prevalecendo uma entidade sobre a outra. Por isso se encontra o caractere 

“/” que é usado para apresentar uma igualdade e coexistência entre as três 

entidades que criam o termo a/r/tografia, artista/investigador/professor. «A barra 

não se destina a ser um ou outro termo, pode ser ambos simultaneamente ou 

nenhum, sugere movimento ou alternância entre os termos, torna os termos ativos, 

relacionais, à medida que reverberam entre si e em si» (Irwin & Kind, 2005). A 

grafia faz uma conexão entre a arte e o texto, podendo ser considerada uma união 

entre arte e texto. «Esta junção dos campos, e a indagação sobre essa junção já 

não é só um tema para professores ou investigadores, é também um tema 

essencial para os artistas em pleno século XXI, pois existe cada vez mais um 

entrelaçamento entre as práticas artísticas contemporâneas com as inclinações 

pedagógicas» (Almeida, 2015, p. 185). Exemplo disse é Josef Beuys para o qual 

a educação era uma forma de arte, a sua produção artística incorporava e era 

baseada em formas pedagógicas. Jesus afirma que, por parte dos 

professores/artistas, existe uma «apropriação de práticas artísticas como formas 

de ver e pensar o ensino, ou a expansão do estúdio do artista para o espaço da 

aula do professor» (Jesus, 2013, p. 141). Nos anos 70 as aulas de Beuys passam 

a assumir um caracter de performance, com muitas influências do movimento 

Fluxus. As suas aulas, ou performances, ou ações, passam assim a não estar 

confinadas a um espaço, podendo ser observadas pelo público o que daria a 

possibilidade para vários debates. Para Beuys a «educação era uma forma de 

fazer arte, desejava para isso um ensino que funcionasse à semelhança do 

funcionamento do interior humano, como um corpo organizado (não de ordenado), 

com órgãos, como um mecanismo que apelasse à ação e ao pensamento» 

(Beuys, 2011, p. 68). No caso de Beuys «a utilização da escrita e dos meios 

imateriais nas aulas, discussões e palestras, ao operarem uma ampliação do 

espaço físico de produção e exposição da obra de arte, passaram a justificar o 

seu ensino como uma prática artística, e a prática artística como uma possibilidade 

de contagiar o ensino e a escola» (Jesus, 2013, p. 145). É esta contaminação com 

a qual concordo plenamente e que deve cada vez mais ser ambicionada e acima 

de tudo praticada. 
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Há, também, um contraste de espaços onde a mesma pessoa se move, o 

espaço do artista, o espaço do investigador e o espaço institucional do professor. 

Inevitavelmente existe uma contaminação entre os espaços, o que influencia o 

triangulo da relação artista/investigador/professor. Apesar de haver defensores de 

que deve existir uma fronteira tanto no pensamento como na prática e até mesmo 

no espaço onde as várias entidades se movem, penso que a contaminação tanto 

no pensamento, na prática e até mesmo do espaço é produtiva e é um objetivo do 

modelo da a/r/tografia, podendo até o espaço da escola servir como espaço de 

produção artística, de investigação e prática de docência.  
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Finalizando, não querendo por um ponto final 
 

 

Ao longo da reflexão uma arena de batalha foi deixada sem definição 

propositadamente, onde se esperava que fosse tomada uma posição sobre a 

prática de professor e sobre o professor para o David. Mas essas reflexões não 

foram esquecidas foram sempre feitas questões sobre a prática docente e acerca 

da construção de uma identidade para o professor David e há agora que convocar 

aquelas premissas que se apontavam para a especialização do professor de artes. 

Contudo há ainda que reforçar aquilo que Elvira Leite fala nas atas do seminário 

Os desenhos do desenho – Nas novas perspectivas sobre ensino artístico, «o 

inconformismo de uma certa indiferença ou apatia à volta do ensino artístico e da 

prática docente. O isolamento que tem caracterizado a postura de muitos 

professores e a ausência de espaços de debate, alimentam rotinas e enfraquecem 

a qualidade desse ensino» (Leite, 2002, p. 20). 

Há ainda que fazer referência à formação de professores antes de se indagar 

sobre o impacto da escola na construção do professor. Também a formação antes 

do estágio pedagógico influência, molda e contamina aquilo que será o estágio e, 

consequentemente, a ideia ou visão daquilo que se idealiza como professor e em 

específico como um professor de artes. 

A origem daquele professor de artes mais não é que primeiramente uma 

formação artística. Hoje em dia não existe uma formação superior direcionada 

para professores de artes ao nível do primeiro ciclo de formação superior, existem 

sim cursos artísticos de primeiro ciclo universitário que formam artistas. A 

formação de professores de artes foi empurrada para os segundos ciclos de 

estudo universitário. Então o que leva um artista a enveredar pela especialização 

na docência em artes? Neste ponto também cabe às instituições de ensino 

superior pensarem as artes à saída do ensino superior, pois existe uma 

desresponsabilização por partes das instituições superiores entre a passagem do 

mundo académico para o mundo do trabalho, sendo esta passagem muitas vezes 

um abismo quase inultrapassável, dado o fosso que existe entre a prática artística 

universitária a o mundo da arte fora da esfera universitária. Será a tão aclamada 

frustração por não ter carreira artística sólida e consistente que leva o futuro artista 

a ingressar numa carreira de docente nas artes visuais? Tudo isto coloca em 
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causa aquela especialização ou habilitação para a docência que leva a questões 

como é que um artista formado em artes pode enveredar pela docência e que tipo 

de docência é essa? A chamada profissionalização, ou habilitação para a docência 

que concede a possibilidade de um artista poder dar aulas fica refém, novamente, 

dos ensinamentos da psicologia e da pedagogia, ficando a cabo das faculdades 

de psicologia ou das ciências da educação onde as componentes das artes tem 

pouco peso ou são praticamente inexistentes. E nestas práticas de formação 

superior é incutida ao futuro docente em artes visuais a visão da investigação em 

artes, tentando convencer que a idealização de um artista/professor é uma 

constatação da frustração por não ter uma carreira artística que muitas vezes é 

incompatível com a docência. Desafiam-se os novos professores a pensarem 

sobre o ensino e o estado do ensino das artes, futuros docentes sem qualquer 

experiência no ensino devem assim refletir sobre um ensino e sobre uma prática 

na qual não têm qualquer tipo de experiência, desafiados a formularem questões 

ao ensino e desenvolverem pontos de vista que provavelmente mais tarde serão 

de difícil execução em contextos de ensino, de investigação ou mesmo numa 

prática artística. Hoje poder-se-ia pensar mais numa articulação entre as 

universidades e as escolas cooperantes a fim de se construir uma melhor reflexão 

sobre o ensino e, quem sabe, desafiar também os professores das escolas 

cooperantes a inovarem os seus campos de atuação explorando práticas de 

investigação. O que se assiste é uma completa desvinculação entre a prática da 

docência e a formação universitária de professores de artes visuais, as práticas 

de investigação e indagação universitárias tendem cada vez mais a ficarem 

fechadas no ensino superior, e a produção de pensamentos sobre o ensino fica 

cada vez mais afastadas da realidade do ensino não universitário, apontando 

soluções criadas no ensino superior para um ensino que não é superior e que é 

desconhecido, em termos de prática de docente, para os novos candidatos a 

professores. Assim penso que seja essencial uma maior cooperação entre 

professores da formação superior com professores das escolas onde são 

praticados os estágios pedagógicos.  

Constata-se hoje que as convicções do investigador/professor são elas uma 

nova frustração, ou um embelezar da frustração, pois na maioria dos casos a 

investigação fica fechada nos ciclos de formação e profissionalização. Assim  
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a profissionalização apresenta-se como uma estratégia para melhorar a 
qualidade do ensino, a competência social e intelectual do corpo docente no 
quadro de um aumento de autonomia, através da uniformização de critérios e 
formação de padrões na formação de professores, onde o conceito de 
profissionalização mais do que descreve funções de uma dada atividade, deve 
ele próprio ser compreendido à luz de um movimento histórico e cultural que se 
relaciona com o esforço político de mobilizar a educação com o objetivo de 
regular as modernas transformações económicas e sociais (Jesus, 2013, p. 99). 

 

E o que poderemos retirar desta profissionalização e da investigação na 

prática de docente? Será que a investigação não é produto de uma ambição de 

um sujeito recém-formado? Como Ana Catarina Almeida afirma «o ambiente da 

investigação tradicionalmente ainda é a Universidade, é, na grande maioria, no 

ensino superior que a prática da investigação artística tem o seu território» 

(Almeida, 2015, p. 14), todavia também é um facto que a mesma começa a entrar 

no âmbito da prática artística pós ensino superior, contudo penso que é uma 

consequência da passagem por este ensino e por níveis de ensino de segundos 

ciclos e, principalmente, de terceiros ciclos de estudos superiores. Estas 

convicções podem levar ao pântano da descredibilização de outras investigações 

artísticas que não são praticadas no meio académico. 

Assim há uma separação da preparação artística da formação de 

professores e da investigação e consecutivamente uma separação acentuada das 

três vertentes do ensino das artes. Como Jesus afirma, realmente não é 

necessária nenhuma «profissionalização para um artista poder ensinar, a 

necessidade de profissionalizar os saberes artísticos ou do artista serve para 

separar e compartimentar a prática artística e para desenvolver o artista enquanto 

possível pedagogo» (Jesus, 2013, p. 131). A ambição de muitos candidatos a 

professores é, tal como a minha, atenuar essas fronteiras, possibilitando que 

exista uma real articulação entre a prática de docente, a prática de investigação e 

a prática artística, porém infelizmente existe hoje uma terrível constatação de que 

é difícil a tarefa de esbater as fronteiras, tornando-se quase uma utopia a 

articulação entre as três entidades. 

 

O professor é também sujeito, tal como o estudante, a práticas de 

autorreflexão, autoavaliação e autocontrole, que são práticas pedagógicas 

institucionalizadas pela escola que colocam em causa as práticas dos 

professores. Atualmente o ensino resume-se a resultados e esses resultados são 
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construídos, não pelos alunos, mas pelos professores, Barreira fala que «nem 

sempre, ou quase nunca, o que os estudantes fazem, corresponde 

verdadeiramente ao que procuram ou ao que gostariam de fazer» (Barreira, 2016, 

p. 223), o que revela o conceito de construção dos resultados por parte do 

professor. Luís Pardal fala no seu livro A Escola, o Currículo e o Professor sobre 

os «atuais papeis do professor não podem, pois, ver-se reduzidos à transmissão 

de saberes e valores mais ou menos estáticos. O desenvolvimento da sociedade 

e as incertezas das mudanças exigem hoje do professor um profissional 

qualificado e atento ao evoluir da sociedade» (Pardal, 2006, p. 25). Herman Horse 

afirma que um «professor é uma espécie de aluno eterno, assumindo uma postura 

igual à vida normal quando não está a ensinar; aquela em que se deseja aprender 

com os outros e não em insistir continuamente que se aprende através dele» 

(Horne em Jesus, 2013, p. 33). Revejo-me nesta definição de um professor que 

também é aluno e que deve, e tem que, aprender com os seus estudantes. Já 

Joseph Beuys tratava os seus alunos como seus pares, «falando para eles de 

igual para igual, o mesmo afirmava que um professor era um estudante e um aluno 

era um professor» (Beuys, 2011, p. 48). 

 

E como terá contribuído a Escola Artística Soares dos Reis para a formação 

de professores e para a formação do professor David? De facto é uma questão 

complicada que provavelmente cai no saco das perguntas sem resposta. O 

constante corrupio entre aulas, entre reuniões, entre afazeres de direção de turma, 

reuniões com encarregados de educação, reuniões com grupos disciplinares 

deixam pouco espaço de manobra para os professores, em pleno exercício da 

carreira de docente, pensarem sobre o ensino artístico e sobre a prática de 

docente, este excesso de tarefas burocráticas rouba o tempo que o professor 

deveria utilizar para investir no pensamento sobre uma prática de investigação no 

campo da existência do artista/investigador/docente. Contudo hoje os professores 

atravessam uma clausura de tempo que não lhes permite explorarem, refletirem 

sobre as práticas abordadas na a/r/tografia, a não ser que tenham bolsas de 

investigação, o que no caso das artes, é raríssimo acontecer. Hoje também existe 

uma certa descredibilização dos professores de artes por parte das entidades 

governamentais, exemplo disso é o que está definido no plano nacional das artes, 

onde está previsto a integração de artistas na escola para facilitarem a cooperação 
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da escola e dos estudantes com a escola9. A ideia de integração das artes na 

escola passa para um plano relacional com o artista, onde a escola retira a 

competência artística aos seus professores de arte. Estas opções corroboram com 

a ideia de que os professores de artes não se dedicam à prática artística devido 

ao excesso de tarefas burocráticas que são solicitadas pela escola, pois existe 

uma clara falta de tempo, por parte dos professores, para uma reflexão sobre a 

docência, a prática artística e a investigação. 

Aquelas reflexões ficam, na maioria dos casos, nas gavetas dos estágios 

pedagógicos ou, num ou noutro caso, em teses de doutoramento em educação 

artística, o que leva a refletir se será apenas esta a via de salvação para o 

pensamento do ensino das artes e se é apenas ao ensino superior que cabe a 

reflexão sobre o ensino em geral. Este consecutivo desgaste dos professores 

conduz a um aceitar das normas impostas pelos responsáveis educativos, 

evidenciando que os professores não refletem sobre a sua própria prática, 

limitando-se a ensinar o que sempre ensinaram do modo como sempre fizeram. 

Sampaio da Nóvoa corrobora com a sobrecarga dos professores mas apontando 

também alguma falha de orientação para os próprios professores, quando «a 

sociedade foi lançando para dentro da escola muitas tarefas – que foram aos 

poucos apropriadas pelos professores com grande generosidade, com grande 

voluntarismo –, o que tem levado em muitos casos a um excesso de dispersão, à 

dificuldade de definir prioridades, como se tudo fosse importante» (Nóvoa, 2007, 

p. 6). 

Todavia as práticas que tenho, ou que apliquei no estágio pedagógico ainda 

são práticas pensadas por outros em determinados contextos e nas quais fiz 

poucas alterações, por isso funcionei quase como reprodutor de imagens ou 

recordações que tenho do meu tempo de estudante, ao nível do comportamento 

de docente. Assim esta experiência de estágio pedagógico ainda não me formou 

como professor, foi o início, ou assim espero que seja, para que estas reflexões 

não fiquem apenas pelo espaço do mestrado e depositadas num repositório digital 

a ocupar espaço virtual para nunca mais serem usadas ou aprofundadas.  

 

 
9 Conforme pode ser consultado no site da Direção Geral da Educação, URL: 
https://www.dge.mec.pt/plano-nacional-das-artes, consultado a 10 Maio 2020.  
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Será este um posicionamento entre o ser professor, a investigação e a 

produção artística? Ou será que só através da artes e educação é que o professor 

se torna num artista, investigador e professor, sendo que todas estas condições 

são condições de atitudes do sujeito? Talvez. Felizmente é inevitável, e até 

mesmo desejável, a crise de identidade do professor de artes visuais, que pode 

ser considerado artista, «é que quando colocado desta forma o artista mais parece 

uma caracterização de modos de ser e de estar na profissão de professor, do que 

um conceito onde a multiplicidade surge como sentido da sua existência. Descrito 

assim, o artista parece ser um adjetivo possuidor de saberes globais e 

globalizantes, experienciais e secundarizantes da habilidade docente» (Jesus, 

2013, p. 84). E digo que felizmente há esta crise de identidade pois assim este 

artista/investigador/professor mantém, ou deveria manter, uma luta interna por 

evitar definir-se apenas num dos três campos e, sim, construir um campo 

autónomo que reúna e integre as tensões dos três campos. Pois parece que, no 

mundo em que habita o professor, tem que existir uma atribuição clara e precisa 

que ou se é professor ou se é artista ou se é investigador, não se pode ser uma e 

outra coisa ao mesmo tempo. Curioso é que também existe o reverso da medalha 

os que apenas desejam ser conotados com um dos lados, que geralmente é o 

artístico. Alguns professores de artes afirmam que são artistas e não são 

professores numa resistência à contaminação entre os dois campos, quando, a 

meu ver, é bastante produtiva a contaminação do campo da docência pelo 

artístico, assim como o contrário também. Há, de facto, uma crise de identidade 

que, provavelmente, é mais produtivo que se mantenha do que se resolva, 

mantendo-a, a crise, num plano tensional semelhante à prática desenvolvida e 

explorada pelo artista/investigador/professor Josef Beuys.  

Na verdade, será assim tão importante esta diferenciação? A quem é que 

importa se o professor é realmente professor, se é artista ou se é investigador? É 

assim tão necessário a inscrição em grupos com características especificas? Não 

será esta construção de um artista/investigador/professor uma fórmula da 

investigação baseada em artes o reflexo da necessidade de garantir uma posição 

para as artes nas escolas? Já que a viabilidade da investigação baseada em artes 

tem a potencialidade de abordar problemas duradouros e não resolvidos na escola 

e na educação. Por isso mesmo o campo da a/r/tografia enquanto campo 

integrado do professor, artista e investigador não é um campo enquanto promessa 
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de um novo mundo, ou de uma prosperidade sem limite, é sim um campo de 

aprendizagem e de transformação para os sujeitos envolvidos nele. Portanto 

acerca do que Ana Almeida afirma sobre a arte, «não é apenas o desenvolvimento 

da arte fazendo arte, tem que haver essa reflexão e o lado cooperativo entre arte, 

investigação e docência» (Almeida, 2015, p. 155). 

Será essa caracterização do individuo ainda um resquício da produção 

engavetada, que a escola nos incutiu, e que, mesmo depois de nos tentarmos 

livrar dessa camisa, voltamos a ser presos nela e a história volta a repetir-se? 

Sobre isso Jesus acrescenta que «fomos regidos por uma ciência e uma razão 

que se nutriam de verdades, de leis, de ordens e de certezas demais» (Jesus, 

2013, p. 96), que criaram a pertença a determinas dos grupos estanques. 

Será que o David se deixou capturar pelo duplo do professor-artista e depois 

pelo triplico do artista/investigador/professor? Bem, talvez isto não interesse, o 

que interessa são as possibilidades de reflexão e as dúvidas que ficam no ar, 

sendo que dúvidas ficaram muitas e certezas nenhumas, pois nunca procurei a 

resposta à questão do ‘ser professor’, a questão existiu a pairar sobre toda a 

indagação, porém só manifestou a sua presença no final para se conjugar com o 

‘como é que a escola formou o professor’, a ‘personagem a construir’, ou como é 

que ‘ela o contamina’. 

 

A investigação que aqui se desenvolveu tentou problematizar uma aérea do 

currículo das artes visuais, o desenho, primeiro constatando que já não se trata 

exclusivamente de desenho, mas sim de uma mistura da pedagogia com alguns 

conceitos de desenho que dão origem aquilo a que se chamou de competências 

evolucionistas do desenho.  Verifica uma tentativa de transformar o desenho num 

instrumento utilitário que permita responder aos pressupostos da construção de 

um aluno elencados no Perfil dos alunos. O desenho passou a ser uma construção 

de um indivíduo onde foram ‘injetadas’ determinadas competências. Onde a visão 

psicológica transformou o desenho num catálogo de padrões de crescimento, num 

embelezamento transformado por verbos. Autores como José Emídio afirmam que 

o desenho é um utilíssimo instrumento de comunicação e de pensamento, este 

autor reconhece-lhe utilidade, contudo não a mesma utilidade que, 

aparentemente, os documentos oficiais tentam transmitir. No entanto a 

legitimação do desenho como área curricular deu-se através da tentativa de fazer 
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com que este servisse as outras disciplinas, como por exemplo ser preparatório 

para a caligrafia. O currículo de desenho e as Aprendizagens essenciais elencam 

competências que os alunos devem adquirir, competências que são traduzidas na 

forma de verbos, a esses também se juntam mais alguns relacionados com os 

estados de crescimento da criança, ou estados pelos quais a criança deve passar. 

Bismark desmarca-se destes conceitos ao afirmar que desenho é um ato, uma 

ação, até mesmo um verbo, porém desta vez um verbo de indagação e não de 

imposição, entende o desenho como espaço para o erro e para a dúvida. 

O desenho na EASR apresenta-se, por vezes, como uma área complementar 

de PT, respondendo a alguns problemas da área de PT. Em PT o desenho é 

explorado na vertente de projeto o que faz com que esta metodologia contamine 

a disciplina de desenho e que no caso da proposta de dinâmica no estágio 

pedagógico ao abordar um tema da arquitetura, a perspetiva, pode ter acentuado 

esta modalidade de desenho enquanto projeto. Podendo ter-se acentuado uma 

certa utilidade enquanto instrumento de desenho, mas, como afirma Carneiro, o 

desenho é a forma de expressão que melhor sintetiza a nossa relação com o 

mundo. No entanto o desenho serve para potenciar o projeto e projeto deve essa 

potencia ao desenho, consequentemente PT deve ao desenho a sua importância. 

O desenho ao ser projeto também é representação, como Carneiro afirma, 

deslocamento de um corpo no tempo e no espaço, logo desenvolvimento de 

ideias. Assim o desenho é uma formalização intelectual de quem desenha, 

definindo-se como uma ferramenta de pensamento. Ainda na maioria dos casos o 

desenho pode ser uma montra onde os alunos evidenciam o acumular das 

competências adquiridas e formatadas. Essas competências, evolutivas, são 

muitas vezes potenciadas por aquilo a que chamei o desenho como exercício 

físico, ou seja, quanto mais frequência na prática do desenho mais facilmente 

conseguimos adquiri as tais competências, quando, aparentemente, foi a escola 

que bloqueou essas competências e agora as tenta desbloquear, se é que existem 

realmente essas competências e não estamos aqui enclausurados nas lógias 

evolutivas da psicologia. Os alunos ficam desmotivados quando não conseguem 

representar com realismo o que veem, para ultrapassarem essa barreira são 

incentivados a encararem o desenho como um ato, um ato de questionamento e 

sobretudo um processo de aprendizagem e não um resultado final. 
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Betty Edwards fala também de um treino no desenho, um treino específico, 

o do lado direito do cérebro que está mais vocacionado para as componentes 

criativas e em específico, segundo a autora, para o desenho. Por a escola 

desenvolver o hemisfério esquerdo dedicado à racionalidade parece que bloqueia 

as competências artísticas. Assim a escola bloqueia aquelas competências 

evolucionistas que agora, por via do desenho, se tenta voltar a despertar. Caímos 

assim novamente na armadilha das questões evolucionistas e novamente nos 

pressupostos de evolução e construção que são exaustivamente explorados pela 

psicologia e pela pedagogia dos quais desejamos fugir. Ou seja, caímos 

novamente no campo de desenvolvimento das competências simples para as 

complexas, uma interpretação da psicologia e da pedagogia para tornar um 

conhecimento ensinável. 
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Anexo A – Proposta de trabalho Desenho A 10º ano 
 
 

Desenho A 
Proposta de trabalho 

A perspetiva 
10º ano 

 
 
 
A perspetiva é a ciência do desenho que ensina a representar os objetos tal qual como os 
vemos de acordo com a nossa posição e a dos objetos no espaço. É transferir para um 
registo bidimensional aquilo que se observa a três dimensões. 
 
Proposta de trabalho: desenhar espaços da Escola Artística Soares dos Reis. 
Os desenhos devem ser realizados em perspetiva cónica com recurso a um ou dois pontos 
de fuga conforme o ponto de vista escolhido pelo aluno, enquadrando-os na folha de 
papel e ocupando a sua totalidade. 
O trabalho deve ser realizado com os materiais riscadores indicados e sem o recurso a 
réguas ou esquadros. 
O trabalho implica três fases descritas de seguida. 
 
Fases da proposta: 
1ª fase: realização de um trabalho de casa, um desenho de um compartimento da sua 
casa (quarto, cozinha, sala, corredor, etc), recorrendo à perspetiva cónica de um ou dois 
pontos de fuga. Neste desenho devem representar no mínimo três objetos (mesas, 
cadeiras, sofá, cama ou outros) que na 3ª fase vão ser introduzidos no espaço da escola. 
(aconselha-se materiais riscadores de rápida execução, do tipo grafite, marcadores ou 
canetas). Data de entrega 4 de fevereiro – trabalho de casa. 
 
2ª fase: realização de pelo menos três estudos e esboços em folhas de papel cavalinho A3 
ou A4 de espaços da escola em perspetiva cónica. Os estudos e esboços podem ser 
realizados com apontamentos de volumes e estudos de sombras, não sendo necessário a 
sua realização por completo, são desenhos de rápida execução. (aconselha-se materiais 
riscadores de rápida execução, do tipo grafite, marcadores ou canetas). Datas da 
realização: entre as aulas 28 janeiro e 3 de fevereiro. 
 
3ª fase: realização do trabalho final em perspetiva cónica de um espaço da escola em 
papel cavalinho estrangeiro A2, este desenho deve ser executado na sua totalidade, ou 
seja, com recurso à volumetria e indicação das sombras. Introdução dos três elementos 
recolhidos no trabalho de casa na 1ª fase de forma criativa e original. Data da entrega a 
11 de fevereiro o trabalho final 
 
 
Material:  
- Folhas A4 e A3 para estudos e esboços 
- Folha A2 de papel cavalinho estrangeiro (para o trabalho final) 
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- Caneta 
- Grafite de várias durezas 
- Marcadores ou canetas de feltro 
- Pastéis de óleo ou secos 
- Lápis de cor 
- Prancheta ou similar (madeira, cartão…) 
 
Auto avaliação: 
O trabalho final deve ser entregue com a identificação do aluno e da turma no verso. 
Também deve indicar a sua auto avaliação expressa na escala de 0 a 20. 
 
 
Exemplos de desenhos de perspetiva de espaços reais: 
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Anexo B – Planificação das dinâmicas  
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Anexo C – Folhas de desenhos experimentais  
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