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RESUMO 

 

 

(In)visibilidades: um estudo sobre o devir do professor-artista no ensino em artes 

visuais assume-se como um exercício de autoanálise à formação do duplo que resultou da minha 

relação entre artista e professor de artes visuais, no terceiro ciclo do ensino básico e secundário. 

Uma ideia que se gerou enquanto docente de uma instituição de ensino particular e 

cooperativo que, no confronto com a minha visão de artista, desencadeou um conjunto de 

tensões ao nível da minha gestão social e política como professor de artes visuais, levando-me, 

pelo estabelecimento de uma relação reflexiva comigo mesmo, sobre um conjunto de 

experiências realizadas na minha prática letiva, a um desdobramento entre mim e uma imagem 

exterior a mim próprio: o professor-artista. Então, dizer como se produz este duplo e o que ele é 

constitui o primeiro passo no sentido da sua captura. E capturar esta imagem significa situarmo-

nos no discurso e descrevermos as suas movimentações, relativamente aos campos do artista e 

do ensino, mas também sujeitarmo-nos àquilo que ela propõe. Ora o que aqui se está a falar é da 

criação de uma zona de contacto entre o estúdio do artista e a sala de aula do professor, pela 

ampliação da noção modernista de estúdio e pelo esbatimento da figura autoral do artista. 

É neste campo expandido que me proponho pensar os espaços de cruzamento do estúdio 

artístico com as práticas desenvolvidas pelo professor-artista, num espaço porvir cuja potência 

nos leve ao desprendimento de nós próprios no ensino em artes visuais. 

  



ABSTRACT 

 

 

(In)visibilidades: um estudo sobre o devir do professor-artista
1
 no ensino em artes 

visuais is a self-analysis exercise on the formation of a duplicate. This duplicate resulted from 

the correlation between my experience as an artist and as a secondary grade visual arts teacher.  

An idea originated while being a teacher in a private learning institution, which in 

confrontation with my artistic vision triggered a set of tensions on my social and political 

conduct as a visual arts teacher. This led me to, by introspecting on a set of experiments 

conducted during my practice as a teacher, a split between myself and an exterior image of me: 

the artist-teacher. So, saying what this duplicate is and how it is created is the first step for its 

apprehension. And for this we have to place ourselves inside the discourse and describe its own 

movements, between the field of the artist and the one of the teacher, and to be subjected to 

what it proposes. What is being referenced here is the creation of a contact zone between the 

artist’s studio and the teacher’s classroom, by expanding the idea of studio and by softening the 

limits of the artist’s creation field. 

It’s in this expanded field where I propose to ponder on the intersecting areas between 

the artist’s studio and the practices developed by the artist-teacher. An area to come, whose 

intensity could release us from ourselves in visual arts teaching. 

  

                                                           
1 (In)visibilities: a study on the becoming of the artist-teacher in visual arts teaching. 
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Amor é fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer. 

 

É um não querer mais que bem querer; 

É um andar solitário entre a gente; 

É nunca contentar-se de contente; 

É um cuidar que se ganha em se perder. 

 

É querer estar preso por vontade 

É servir a quem vence o vencedor, 

É ter com quem nos mata lealdade. 

 

Mas como causar pode seu favor 

Nos corações humanos amizade; 

Se tão contrário a si é o mesmo amor? 

 

Luís de Camões 
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ABERTURA 

 

 

Isto não é uma biografia (Bourdieu,2005:7). 

 

 

 (In)visibilidades: um estudo sobre o devir do professor-artista no ensino em artes 

visuais assume-se como um exercício de autoanálise à formação do duplo professor-artista. Um 

duplo que se gera a partir da relação que eu, enquanto artista, estabeleço com a prática docente 

no ensino em artes visuais no terceiro ciclo do ensino básico e secundário. Neste sentido, esta 

investigação produz-se na relação que o sujeito experiencia com as classificações que para ele 

são criadas, observando como é que a nomeação interage com o nomeado, e as possibilidades 

que daqui derivam no ensaio de outras formas de ser e de estar no ensino em artes visuais.  

Um processo que se deu no confronto entre a minha mundividência de artista e a minha 

profissão docente, desencadeado por um conjunto de tensões ao nível da minha gestão social e 

política como professor de artes visuais, que me levou, através de uma autoscopia constante, a 

transformar a experiência que tenho de mim mesmo. Assim, “aprender a ver-se, a dizer-se ou a 

julgar-se é aprender a fabricar o próprio duplo” e “ ‘sujeitar-se’ a ele” (Larrosa,1994 80).  

Mas aqui há que entender que este duplo “nunca é uma projeção do interior, é, ao 

contrário, uma interiorização do lado de fora” (Deleuze,2012 132). E essa interiorização dá-se 

através de um conjunto de práticas que vão desde o discurso dos alunos, o quadro da literatura 

existente e a utilização de metodologias visuais na produção de documentos vídeo, que, 

levando-me a elaborar e a reelaborar uma relação reflexiva comigo mesmo, devolvem-me uma 

imagem que se situa no campo da literatura que se dedica ao ensino da artes visuais: o 

professor-artista. Contudo, como nos podemos situar numa exterioridade que nos permita 

rescrever sobre algo que já foi escrito, mas sem que do dito seja já o sabido?  

Neste sentido procurei reunir e tornar disponíveis, para o jogo crítico deste 

desdobramento, um conjunto de experiências realizadas na minha prática letiva num 

estabelecimento de ensino particular e cooperativo, de forma a colocar perguntas e a argumentar 

com o próprio duplo, num território que ao mesmo tempo lhe é estranho, e, por outro, lhe parece 

natural e evidente. Pelo que identificar e compreender os discursos que enformam o professor-

artista, torna-se no primeiro passo no sentido da sua captura. E capturar esta imagem significa 
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situarmo-nos no discurso e descrevermos as suas movimentações, relativamente aos campos do 

artista e do ensino, mas também sujeitarmo-nos àquilo que ela propõe. Ora o que aqui se está a 

falar é de um processo de transculturação entre o estúdio do artista e a sala de aula do professor, 

expandindo a noção de estúdio e dando início ao esboroamento deste plano de criação autoral. 

É neste campo expandido que esta fabricação torna os sujeitos numa coisa exterior e 

aberta aos outros, já que este não se vê sem ao mesmo tempo ser visto e não de diz sem ao 

mesmo tempo ser dito. Será diante deste jogo que o sujeito se torna fruto de um conjunto de 

relações que estabelece consigo mesmo, onde a experiência ao ser aquilo que nos acontece e nos 

interseta, me permite, pela geração de um espaço em constante transformação, criar ‘espaços 

entre os espaços’ de forma a resistir ao duplo e ensaiar outras possibilidades de ser e de estar no 

ensino em artes visuais (Larrosa,1994).  

É chegada então a hora de vestir este corpo…de o escrever, sabendo que o “lugar mais 

erótico de um corpo” é o “ponto em que o vestuário se entreabre” (Barthes,2009a 134). E aqui 

quando digo vestir o professor-artista, quando uso esta metáfora barthesiana, estou a querer 

puxar um conjunto de linhas discursivas que embora exteriores a mim, ao se cruzarem e se 

entrelaçam comigo me vão envolvendo e produzindo num tecido cuja proximidade me consagra 

uma segunda pele. Assim ao escrever sobre o professor-artista como uma espécie de vestuário, 

só o faço na vontade de mostrar ao leitor os fios que este desdobramento gerou ao longo das 

minhas movimentações no tecido escolar, mas também o desejo que tenho de observar, nesses 

entrecruzamentos de escrita que me vestem, os espaços onde ele se entreabre. Pois tal como 

Barthes (2009), sou levado a acreditar que é nessas fendas que surgem as possibilidades de 

abertura a outras e novas escritas, onde o sujeito se desfaz pelo desprendimento de si próprio e 

transforma o vestuário que o aloja pelas constantes conexões que é capaz de empreender. 

Explicado o panorama geral, trata-se agora de ponto a ponto explicar a tessitura deste 

estudo. 

Assim, num primeiro capítulo, proponho-me levar o leitor a pensar a construção do meu 

problema através da forma como o professor-artista começou a interagir comigo. Mas para que 

se possam entender as razões que me levaram a relacionar com esta figura, é necessário 

primeiro explicar a ligação que estabeleço com o campo do artístico e do ensino.  

Depois deste enquadramento, mostrarei ao leitor as condições que permitiriam o 

aparecimento do professor-artista no meu espaço autonarrativo, bem como os conflitos e tensões 

que este duplo produziu ao nível das minhas práticas e do meu discurso. É aqui que se 
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condensará um arquivo de experiências que, atravessando-me ao longo de um arco temporal de 

sete anos, projetará o desdobramento do professor-artista no meu espaço identitário. Será 

através deste arquivo que eu aprenderei a ver-me, a pensar-me, a avaliar-me e, 

consequentemente a transformar-me. Todavia, o seu acesso só poderá ser feito se o leitor aceder 

às minhas sugestões de viagem. Meras indicações que, por enquanto, remetem para fora do 

corpo textual da tese, pois a maior parte destas experiências estão registadas em formato vídeo. 

No entanto, a sua navegação é importante já que será sempre numa relação entre leitura de 

textos e experimentação com os alunos, que argumentarei com a ideia de professor-artista.  

Por isso se este arquivo é convocado diversas vezes a viajar ao longo desta tese, só o é 

na possibilidade desses mesmos gestos desenharem uma imagem desse duplo que quero estudar. 

Então, torna-se importante esclarecer que bússola orientará as viagens neste território, assim 

como que tipo de pensamento presidirá a esta escrita. Como nos diz Barthes  

 

O Texto quer dizer Tecido; mas enquanto até aqui esse tecido foi sempre tomado por um produto, 

por um véu acabado, por detrás do qual se conserva, mais ou menos escondido, o sentido (a 

verdade), nós acentuamos agora, no tecido, a ideia generativa de que o texto se faz, se trabalha 

através de um entrelaçamento perpétuo; perdido neste tecido - nessa textura - o sujeito desfaz-se, 

como uma aranha que se dissolvesse a si própria nas secreções construtivas da sua teia 

(Barthes,2009:180).  

 

Da mesma forma, gostaria que o pensamento que daqui advém se assumisse como um 

entrelaçamento de textos, cuja aparência em nada nos levaria a associá-los, mas que quando 

intersetados e articulados pudessem produzir um outro sentido. Um sentido que mais do que 

novo, fosse um trabalho de desfamiliarização desse tecido. Mas para isso é necessário indicar 

qual o tecido que nos é familiar. 

Assim sendo, aquilo que me proponho fazer num segundo capítulo é precisamente situar 

esse tecido, através dos lugares de gestão social e política das minhas tensões, como professor e 

artista. Ou seja, proferir os lugares através dos quais eu me sinto induzido a representar-me de 

acordo com certos registos narrativos. Para o caso, associei os lugares da ‘reflexão’ e da 

‘prática’ à gestão social da minha narrativa, enquanto a ‘profissionalização’ e a ‘investigação’ 

aos espaços de administração política dessa mesma narrativa. Mas para isso é necessário a meu 

ver duas coisas. Primeiro, mapear um tipo de pensamento que ao circular no modelo escolar me 
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intersecta e provoca conflitos e tensões no meu sistema de representações; segundo, localizar 

nas revistas da especialidade os modos como, no campo da investigação em educação artística, 

a agregação entre o professor e o artista tem vindo a ser pensada, trabalhada, regulada ou 

transgredida. É através da produção desse discurso, que classifica ao falar sobre os sujeitos que 

são seu objecto que, também eu, professor e artista exterior a esses discursos, sou falado e me 

represento a mim próprio como um sujeito de um determinado tipo na minha relação diária com 

a docência. 

A partir daqui, abre-se um terceiro capítulo que passará por procurar as contiguidades 

que se estabeleceram historicamente nas relações entre artista e ensino. Será aqui que surgirá 

uma zona de contacto
3
 que, percorrendo sucessivos espaços desde a oficina medieval, passando 

pelo estúdio renascentista até ao aparecimento das primeiras academias, me irá devolver a 

imagem dum espaço de convivência entre o artista e o ensino, mas também o espaço onde se 

captura o duplo. Neste ponto, procuro ainda explorar a relação que artistas como Walter 

Gropius, Paul Klee e Josef Albers estabeleceram com instituições de ensino como a Bauhaus e a 

Black Mountain College, procurando encontrar nas suas palavras o modo como se 

representavam diante da relação dupla que mantinham.  

De seguida, procurarei localizar o conceito de forma a criar lentes que me possibilitem, 

conjuntamente com as primeiras visitas ao arquivo, iniciar um processo de captura deste duplo. 

Assim sendo, e não querendo fazer uma história do professor-artista, o que procuro é traçar 

algumas linhas sem pretensão a qualquer exaustividade, no sentido de esboçar uma imagem do 

que se entende por esta figura, calcorreando nomes como George Wallis, Arthur Wesley Dow, 

Richard Hamilton e Victor Pasmore. Pequenos fatos, precisos, ligados, não fragmentados, mas 

susceptíveis de adensarem e aprofundarem o campo de estudo, através deste álbum de sujeitos 

que ao longo da história se dedicaram especificamente à prática desta relação e ao qual numa 

leitura cruzada, nas continuidades e descontinuidades de elementos nos seus discursos e nas 

suas práticas, vasculharei de que forma a nomeação interage com o nomeado.  

O que irei fazer será pensar este duplo ao nível dos discursos e das práticas que o 

(in)enformam, enquanto artistas com uma prática docente, centrando o meu olhar em Joseph 

Beuys e nas suas acções como escultura social e estética relacional.  

                                                           
3 A noção de “zona de contacto” será desenvolvida no ponto 1.6, atingido a sua correlação para o estudo em questão 

no ponto 3.6.  
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Apanhadas algumas ideias em torno desta imagem que se começa a desenhar e a ganhar 

corpo no cruzamento de algumas histórias entre o artista, o professor de artes visuais e o 

professor-artista, torna-se oportuno analisar as zonas de contacto e pontos de tensão
4
 existentes 

na dualidade do professor-artista, para depois situar ao nível das consequências a forma como 

professores e artistas se representam a si e à sua prática educacional. Neste sentido, para além 

dos exemplos que constam na literatura existente, convocar-se-ão três artistas para dialogarem 

comigo.  

A escolha destes artistas recaiu sobre um conjunto de ex-alunos do primeiro curso do 

Mestrado em Ensino das Artes Visuais (MEAV) que tivessem um relacionamento com a 

docência, e simultaneamente estabelecessem uma prática artística continuada. Neste caso, dum 

universo de cerca de dez estudantes, apenas cinco se inseriam nestas condições e, destes cinco, 

somente três entrevistas sobreviveram ao longo desta investigação
5
. Por conseguinte, estas 

entrevistas a André Alves, Cláudia Lopes e Dalila Gonçalves tiveram como intuito perceber de 

que forma estes artistas encaravam a sua relação com a docência, que tensões aí encontravam, 

como lidavam com isso e que espaços iam descobrindo. É então que desta conferência sobressai 

uma zona de contacto que percorre transversalmente os diversos discursos em torno do 

professor-artista, assim como a forma como os artistas vêem e promovem a sua prática 

educacional. Essa zona de transculturação é o estúdio, local de captura do duplo mas também de 

sujeição a ele.  

Deste modo, iniciarei num quarto capítulo um estudo sobre o modo como alguns artistas 

estabelecem a sua relação com o estúdio, bem como a forma como ele é mobilizado por mim e 

pelo professor-artista. Perante esta imagem, procurarei ligações entre ela e a utilização que faço 

do meu espaço de sala de aula através da realização de projetos como o “Miliário”, praticado em 

parceria com a artista Dalila Gonçalves, ou o “Processos em (re)processo”, efetuado em 

colaboração com a Casa da Galeria – Centro de Arte Contemporânea e o Museu de Escultura 

Contemporânea de Santo Tirso (MIEC).   

É então que para estabelecer esta relação se torna necessário convocar sistematicamente 

o meu arquivo, de forma a articular o saber da experiência que me construiu como professor-

artista, com estas experiências e com o que os alunos escreveram sobre elas. Será nesta 

                                                           
4 Esta ideia será aclarada no ponto 1.4 e desenvolvida ao longo do capítulo 2, atingindo a sua intenção a partir do 

ponto 3.5. 
5 As entrevistas em causa foram alvo de furto. Dada a impossibilidade de repetir algumas entrevistas, optei por 

continuar somente com as que restaram. 
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encruzilhada que me aperceberei de duas coisas. Do espaço que fui construindo em sala de aula 

e do espaço identitário que me molda na imagem de professor-artista. Assim ao mesmo tempo 

em que se inicia o processo de restituição da minha imagem como professor-artista, um outro 

movimento de questionamento começa a fazer-se pela visibilidade dessa imagem. Um 

questionamento que não se fará nos ‘porquês’ mas nos ‘comos’, abrindo-se deste modo e 

através do estúdio uma possibilidade de, na fabricação e captura do duplo professor-artista, se 

iniciar uma transformação do que sou. Um espaço de desprendimento de si, porque de devir, na 

esteira de um espaço porvir. Ora isto é “estar disposto ao exercício diário de voltar-se contra si 

mesmo, contra os seus conceitos, seus preceitos, suas certezas. Ser extemporâneo de si mesmo - 

isto é: estar fora de si” (Torres,2012 49).  

Estou em crer que é precisamente este encontro com as multiplicidades que nos pode 

desalojar face a maneiras fixas de perceber o mundo, oferecendo-nos ideias emergentes e 

percepções que re/criam multiplicidades num permanente devir (Roy, 2003; Deleuze, 2000). E o 

devir nunca é uma história com pontos fixos de partida e de chegada. É algo que partindo de nós 

alberga uma vida em potência, capaz de nos juntar, sem suprimir o que nos torna singulares. 

Assim, devir nunca é captura, posse ou mais-valia. Tal como foi observado por Sócrates, 

inspirado pelo oráculo de Delfos, somos seres inacabados. Ninguém se pode orgulhar do 

conhecimento que tem sem admitir que ignora ainda muitas outras coisas. Mas também muitas 

das coisas que é ciente, ou conhece, serão certezas provisórias. Quanto mais conhecemos mais 

se desvela um universo inteiro a ser conhecido. Por isso mesmo esta escrita torna-se um local de 

desconfortos, de pensamentos suspensos que não objetivam conclusões, fechamentos. Ela 

procura o lugar do olhar. Um mapear constante em torno da acção que molda o professor-artista, 

onde o jogo de (in)visibilidades se assume como a “metaforização ótica da reflexão”, do ato de 

ver-se a si próprio (Larossa,1994). 

Mas chegado até aqui cabe também dizer o que este texto não é, alertando o leitor que 

não nos interessa entender a arte ou a educação per se, mas interessa-nos sim compreender e 

escrever sobre o seu crepúsculo. Afastamo-nos, por isso, de comprometimentos de escrita num 

terreno que nos traz excessivamente à memória os densos paradigmas que circunscrevem os 

campos da arte e da educação. Não é esse o nosso objetivo. O nosso fito situa-se num 

permanente questionar os discursos que se têm naturalizado em torno da figura do professor-

artista, levando professores e artistas que com ela se relacionam a uma reflexão sobre os 

alicerces das suas representações. Da mesma forma, o meu arquivo também não serve para 
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categorizar esta figura ou delinear um conjunto de experiências tipo, de forma a serem 

entendidas como um receituário de práticas a serem experimentadas.  

Assim, esta investigação mais do que definir pretende compreender. Mais do que 

categorizar, pretende criar. Mais do que esclarecer, pretende emaranhar. Mais do que responder, 

pretende perguntar. Por isso, 

 

Nada me tornaria mais feliz do que ter conseguido que alguns dos meus leitores e leitoras 

reconhecessem as suas experiências, as suas dificuldades, as suas interrogações, os seus 

sofrimentos, etc., nos meus e que a identificação realista, que é completamente distinta de uma 

projeção exaltada, todos retirassem meios para fazer e viver um pouco melhor tanto aquilo que 

vivem como aquilo que fazem (Bourdieu,2005:119). 

 

Tal como Caim, de Saramago, andarei “errante e perdido pelo mundo” (2009 36). 

Juntando-me também a Sibelius, um eterno experimentador, que escreveu a sua sétima sinfonia
6
 

num amplo oceano de infinitas ondas alongando-se num só corpo, de praia em praia, num 

espaço liso. Isto significa duplamente uma coisa. Significa que não saberei para onde vou, mas 

que não andarei perdido…vou apenas, como os antigos faziam (aqueles antes dos modernos), 

andar numa vigia autoscópica sobre a minha própria acção e caminho. Não se augure nada de 

bom, nesta constante insatisfação que se autossatisfaz num pleno contentamento descontente. 

Nesta pessoa ambígua em que cada qualidade é, de certa maneira, combatida pelo seu contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 As sinfonias são composições musicais escrita para orquestra, geralmente estruturada em quatro movimentos. A 

partir do Romantismo a sinfonia passou a adotar uma estrutura mais flexível, algumas vezes em mais de quatro 

movimentos, outras vezes em apenas um ou dois movimentos. 

 



Página 24 de 260 

 

 

  



Página 25 de 260 

1. FAZER O CASACO? PARA QUÊ? 

     Introdução ao problema: autoconstrução como professor-artista. 

 

 

 

Não foi esta a única vez, na minha vida, em que tive a sensação de ser forçado, por uma força 

superior, a fazer algo que me custava muito e cuja necessidade era sentida apenas por mim 

(Bourdieu,2005:116). 

 

 

1.1. Situar-me.  

 

 (In)visibilidades: um estudo sobre o devir do professor-artista no ensino em artes 

visuais apresenta-se como uma análise à relação que o sujeito experiencia com as classificações 

que para ele são criadas, procurando nas relações que afetam nomeado e nomeação, outras 

possibilidades de ser. Neste sentido, esta ideia será explorada através duma autoanálise em torno 

da minha construção como professor-artista, conceito histórica e socialmente construído, 

analisando as linhas pelas quais me apropriei desta imagem e ela se apropriou de mim, num 

desdobramento que gerou um sujeito de determinado tipo, com uma identidade estruturada por 

um conjunto de movimentações que lhe são características. Ora, querer compreender-me é, em 

primeiro lugar, “compreender o campo em que nos fizemos e contra o qual nos fizemos” 

(Bourdieu,2005:15). 

Apresentada a urdidura por onde este estudo se movimentará, proponho-me, ao longo 

do encadeamento das secções que compõem este primeiro capítulo, levar o leitor a pensar a 

estruturação deste duplo através da forma como a ideia de professor-artista começou a interagir 

comigo. Mas para entender o desdobramento deste duplo, é necessário primeiro explicar a 

ligação que estabeleço com o campo do artístico e do ensino, pois é no espaço de ligação entre 

eles que se poderá captar esta imagem. Deste modo, mostrarei ao leitor os conflitos, tensões e 

dispersões que esta relação dual produziu na minha relação com o mundo, levando-me a 

projetar no interior do meu espaço identitário a imagem do professor-artista.  

Uma condição que me permitiu realizar e registar um conjunto de experiências que, 

atravessando-me ao longo de um arco temporal de sete anos, produziram uma procura 

incessante na captura desse duplo. Neste sentido, será sempre numa relação de autoanálise entre 
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a leitura de textos e o arquivo de documentos que resultaram das experiências com os alunos, 

que argumentarei com a ideia de professor-artista no sentido de compreender as razões e os 

meios que provocaram o meu desdobramento nesta classificação. Por isso se este arquivo é 

convocado diversas vezes a viajar ao longo desta tese, só o é na possibilidade desses mesmos 

gestos desenharem uma imagem desse duplo que quero estudar. Mas neste capítulo, mais do que 

viagens textuais do arquivo para o corpo de texto, o que aqui veremos mobilizado é o “saber de 

experiência” que resulta da reflexão sobre essas mesmas experiências, que agora funcionam 

como “metáforas de armazenamento”, registadas sob o formato de vídeo ou entrevistas 

(Larrosa,1994). Então, torna-se importante esclarecer que bússola orientará as viagens neste 

território, assim como que tipo de conceitos e pensamento presidirá a esta escrita. 

Tendo adiantado um resumo do que irei tratar neste capítulo, trata-se agora de começar 

a contar o que sou, ou, melhor ainda, o sentido de quem sou através de uma construção narrativa 

que conto a mim mesmo. E aqui a narratividade sobre uma experiência pessoal nunca pode ser 

vista como linear, apesar de ser apresentada ao longo de várias secções, pois não se trata de 

fabricar uma história (history) dos factos mas sim uma estória (story) de vida individual onde, 

por isso mesmo, não existe um começo nem um fim, pois pode-se sempre acrescentar mais uma 

linha, mais um ponto (Arendt,2005). Porém, ainda que sejamos ao mesmo tempo autores, 

narradores e personagem principal da nossa história, ela é construída “em relação às histórias 

que escutamos, que lemos e que, de alguma maneira, nos dizem respeito na medida em que 

estamos compelidos a produzir”, entre esses lugares de mediação, uma história que dizemos 

nossa em relação a elas (Larrosa,1994:48).  

Avançando com o capítulo, posso dizer que desde que me recordo sempre mantive um 

interesse com a visualidade, na maneira como me relaciono com o mundo e com os outros, pelo 

que não foi de espantar que me tivesse licenciado em artes plásticas pintura, pela Faculdade de 

Belas Artes da Universidade do Porto.  

Se por um lado esta licenciatura pode explicar a minha maneira de ver, agir e pensar o 

mundo que me rodeia, também diz que me relacionava com a prática artística antes de abraçar a 

prática docente. Aliás, comecei a movimentar-me no mundo da arte ainda antes de ingressar na 

licenciatura. No entanto, foi ainda enquanto estudante de belas artes que comecei a ensinar 

pintura, no meu estúdio, a um grupo de pessoas com idades muito diversas e interesses muito 

heterogéneos. Se por um lado este foi o meu primeiro contacto com o ensino, por outro, foi 

também uma experiência curta no tempo. Por isso, quando terminei a licenciatura resolvi reatar 
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esta experiência e comecei a dar aulas de pintura, geometria descritiva e história da arte, em 

diversos centros de estudo e escolas privadas. Comecei a achar interessante ver-me a crescer a 

partir da interação e do diálogo com os outros, da maneira como criava e recriava o meu 

discurso de forma a perceber se determinado propósito era ou não alcançado.  

As movimentações, as implicações e as experiências de como ensinar começavam a 

infetar-me, no sentido em que eu era “aquele que a pretexto de expor um saber, propõe um 

discurso, que nunca sei como é recebido, de modo que nunca posso tranquilizar-me com uma 

imagem definitiva (Barthes,1975:31). 

Instaurado o desejo, resolvi candidatar-me ao concurso nacional de professores na área 

das artes visuais. Foi aqui que me dei conta que não iria concorrer em pé de igualdade com a 

maioria dos outros licenciados, pois não tinha Habilitação Profissional para a docência. O meu 

curso garantia-me apenas Habilitação Própria, pois na sua génese não tinha disciplinas de 

ciências da educação. Faltava-me a componente pedagógica, razão pela qual não podia aceder 

formalmente ao ensino. Contudo, pese embora este facto, consegui ser colocado a lecionar 

Educação Visual e Tecnológica na escola da Ribeira Brava, na Madeira, unicamente com a 

minha formação artística.  

Esta situação instável e que se repetiu nos anos seguintes terminou finalmente em 2009, 

seis anos após a conclusão da minha licenciatura, através do Mestrado em Ensino das Artes 

Visuais no Terceiro Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (MEAV), que me habilitou 

profissionalmente para a docência. Todavia, apesar de estar agora habilitado para o ensino em 

artes visuais, o facto de já lecionar como artista no Colégio Novo da Maia fazia com que não 

fosse “o estudante paradigmático idealizado pela legislação”, pois “já era professor não 

profissionalizado” antes de iniciar o mestrado, estabelecendo relacionamentos continuados entre 

as atividades escolares e a atividade artística (Terrasêca & Paiva 2009:173). Perante esta 

imagem, pergunto que efeitos se podem esperar deste cruzamento entre a cultura do artista e a 

cultura do professor, bem como as consequências para os sujeitos que, como eu, se narravam 

neste espaço ainda antes da profissionalização?  

Para isso é necessário intersetar a pergunta com mais umas linhas de texto que 

expliquem as minhas movimentação como professor e artista, situando-me em relação a cada 

uma delas, até ao surgimento do professor-artista. 
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1.2. Como me situo como professor?  

 

Como professor de artes visuais iniciei a minha atividade em 2006 no Colégio Novo da 

Maia. Na altura, a disciplina que lecionava era a atualmente extinta Educação Visual e 

Tecnológica (EVT), sendo que a mesma era dada em regime de par pedagógico e entregue a 

professores profissionalizados saídos das Escolas Superiores de Educação. Dado que a 

obrigatoriedade da Habilitação Profissional não se impunha com a mesma força no ensino 

particular e cooperativo como no ensino público, a minha inserção no colégio resultou de uma 

opção da Direção em ter um artista a trabalhar com um professor profissionalizado.  

Recém-chegado à profissão docente, se por um lado me deparei com uma realidade 

disciplinar onde saberes, horários e espaços eram doseados, planificados e colocados em 

grelhas, cabendo à figura do professor planificar os processos de ensino-aprendizagem e jogar 

com as questões de articulação entre os saberes que habitam a paisagem escolar (Nóvoa,2005); 

por outro, numa lógica consumista sobre os discursos dos professores, apercebi-me da 

existência de uma perspectiva onde estes são alvos de “uma formação que lhes distribui os 

saberes que acumulam numa lógica aditiva”, tendo por isso mais “tendência para cristalizarem” 

e para se preocuparem com o “curto e imediato”, do que para se preocuparem com visões mais 

contextualizadas, pese embora as sucessivas tentativas de articular os saberes realizadas ao 

longo dos anos
7
 (Terrasêca & Paiva, 2009:171).  

Ora esta imagem é passível de ser situada durante o desenvolvimento duma unidade de 

trabalho de EVT – “A Tecelagem” (Anexo,Vb). Aqui, no desenrolar da atividade, detetei que 

alguns alunos estavam com dificuldades em alcançar os conteúdos de cálculo e medição para a 

construção do tear, pelo que em reunião de conselho de turma fiz uma proposta no sentido de 

desdobrar esta unidade com a disciplina de matemática, desenvolvendo assim uma articulação 

disciplinar (Anexo,VIIb). Contudo, esta proposta não teve a melhor recetividade tendo sido dito 

que esta disciplina deveria preocupar-se com o desenvolvimento da motricidade fina e da 

relação óculo-manual.  

Como reforçam Fróis, Gonçalves e Marques (2000), a presença das artes visuais no 

ensino básico centra-se em “atividades de manipulação e exploração de materiais”, onde “o 

                                                           
7 A estas tentativas refiro-me por um lado à proclamação de palavras como interdisciplinaridade, 

multidisciplinariedade, transdisciplinaridade e, por outro, à sua vontade de efetivação quer em trabalhos de grupo, 

projetos de articulação e sequencialidade ou em disciplinas como as extintas área-escola ou área-projeto. 
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contacto com obras de arte” é raro e a explicação estética e transdisciplinar estão ausentes 

(2000:204). Por isso, se de certa forma compreendi o porquê desta recusa, também não pude 

deixar de esboçar um sorriso quando o mesmo conselho de turma, em discussão, achou curioso 

como é que os alunos ao estudarem o tempo e o ritmo, em educação musical, conseguiram 

adquirir conhecimentos sobre frações.  

É assim que perante um sistema de racionalização “que impõe uma pedagogia 

geométrica, através da organização do espaço, da disposição dos alunos, da graduação dos 

estudos e das modalidades de transmissão dos conhecimentos” (Nóvoa,2005 27), não deixa de 

ser curioso perceber como dentro si o conhecimento não ‘conhece’ disciplinas, apesar de 

existirem formas mais legítimas do que outras para o fazer e aprender, e onde a 

interdisciplinaridade mais do que sentida é imposta
8
. 

Foi assim que percebi que o “peso das tarefas fechadas, dos exercícios, das rotinas, por 

oposição às pesquisas, às situações abertas, aos projetos, à criatividade (atividades consideradas 

demasiado pesadas, demasiado arriscadas, demasiado difíceis de avaliar)” teimam em não 

emergir (Perrenoud,1995:16). É assim que quem está no contexto escolar sente que “empurram 

a expressão artística para uma área marginal dos currículos escolares e desvalorizam as práticas 

artísticas” (Nóvoa citado em Santos,1996 14). Parece que tudo leva a crer que diversos anos de 

prática num tipo definido de organização arrastam consigo um conjunto de esquemas de acção, 

de pensamentos, de avaliação, de antecipação, daquilo a que se chama, em sociologia, um 

habitus (Perrenoud,1995).  

O conceito de habitus, introduzido por Bourdieu (1991b), situa-se no princípio de 

estratégias de reprodução que tendem a conservar as diferenças, “as distâncias, as relações de 

ordem, concorrendo assim na prática (e não de modo consciente e deliberado) para reproduzir 

todo o sistema de diferenças constitutivas da ordem social” (1991b 115). É deste modo que a 

escola garante a “perpetuação da ordem social” (Bourdieu,1982 345) e se legitima a si e à 

hierarquia de saberes que é suposto ensinar. Daí que ainda hoje se ouçam frases que tendem a 

desvalorizar o ensino artístico e as práticas aí desenvolvidas, referindo que estas “apenas servem 

para passar o tempo”, que “através delas pouco ou nada se aprende”, ou ainda “que não serão as 

                                                           
8 Sobre o assunto Sérgio Niza afirmou, na sessão de apresentação do seu livro “Escritos sobre a educação”, no dia 12 

de outubro de 2013, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, que estava na 

altura de deixarmos de vender esta mentira. 
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aprendizagens aí desenvolvidas que servirão para ganhar a vida” (Fernandes, Ferreira & 

Ó,2007:34). Deste modo, como nos diz o Estudo de Avaliação do Ensino Artístico: 

 

algumas das consequências daquele tipo de perspectiva são muito simples e bem 

conhecidas: a) impedem o desenvolvimento e a consolidação de cursos e de disciplinas 

cuja pertinência e relevância deveriam ser equiparáveis a quaisquer outros; b) criam uma 

ideia de que as disciplinas e os cursos de artes se fazem sem quaisquer dificuldades, 

gerando uma concepção de que o “facilitismo” faz parte integrante do seu ensino e da sua 

aprendizagem; c) desmotivam professores e alunos que estão realmente interessados no 

ensino e na aprendizagem artística; e d) chegam a encaminhar para outras áreas alunos 

fortemente vocacionados para as artes (Fernandes, Ferreira & Ó, 2007:34-35). 

 

Ora esta imagem pode facilmente ser cruzada com situações do meu dia-a-dia escolar, como: i) 

interrupções letivas para se realizarem atividades como o Halloween, o Dia dos Namorados, o 

Carnaval ou Magusto em horário de aulas de EVT; ii) a determinação hierárquica do papel, sob 

o ponto de vista da relevância, que cada disciplina assume no desenvolvimento destas 

atividades e onde, quase sempre, a educação visual e tecnológica se resume a um papel 

ilustrativo (Fróis et al,2000:204); iii) o encaminhamento de alunos com ‘dificuldades de 

aprendizagem’ para o curso de artes visuais no ensino secundário, por este possuir dentro de 

todos os outros cursos as disciplinas ‘específicas’  mais facilitadas.  

Mas para que melhor se perceba esta realidade, trarei para aqui uma situação que se 

passou durante uma atividade de comemoração do dia de Halloween.   

Foi solicitado em conselho de turma, a mim e ao meu par pedagógico, para 

participarmos nesta atividade através da realização de uns cartazes em tempo de aula. O intuito 

era que estes fossem leiloados durante uma apresentação aos pais. Mas por cartazes posso dizer 

que nos pediam a conjugação de desenho, cores, colagens, etc., sempre respeitando a liberdade 

e autonomia dos alunos. Para lá deste pedido, o mais curioso foi a forma como decidiram a 

nossa participação com base no que para eles era o comum, o habitual e o evidente. Expliquei-

lhes então que um cartaz era uma forma de comunicação visual que obedecia a determinadas 

regras de composição e que, quanto muito, faria mais sentido para publicitar o evento do que 

para ser objeto de leilão. Mais acrescentei que a nossa participação tinha mais sentido se 

passasse por um estudo, e uma reflexão prévia do espaço e da especificidade da atividade em 
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causa. É claro que estas palavras para o conselho de turma estavam mais próximas do 

pensamento ‘científico’ do que do ‘artístico’, pelo que a resposta - “então não são vocês os 

criativos!” - não se fez esperar, como se a criatividade fosse uma erupção espaventosa do 

inconsciente e as artes visuais não apelassem precisamente ao pensamento crítico, reflexivo e 

complexo. Todavia, este rogo de espaço para refletir, inesperado para eles, foi gerante de uma 

primeira linha de resistência ao pensamento natural e evidente, abrindo uma fenda que os levou 

a compreender que em vez de decidirem o nosso papel numa atividade escolar, talvez fosse 

mais produtivo perguntar primeiro de que forma poderíamos participar e até se a nossa 

participação faria sentido. A nossa resistência à resposta estereotipada permitiu abrir um espaço 

na instituição para repensar a sua prática quanto à presença e ao papel das artes visuais na sua 

organização.  

Foi deste modo que me fui apercebendo que as mudanças dentro de uma instituição são 

complexas, relativamente aos seus processos e estruturas, pois a “sua própria resistência é uma 

fonte, desejável ou não, de estabilidade social (Hall,1984:14). Daí que como salienta 

Perrenoud, embora referindo-se à aprendizagem do ofício de aluno dentro da organização 

escolar, se perceba que a escola “atribui mais valor à ordem e ao esforço que ao espírito crítico 

ou à criatividade, podendo até abster-se destas últimas aprendizagens e acomodar-se muito bem 

a alunos dóceis e desprovidos de imaginação” (1995:64); e aqui eu acrescentaria também os 

professores. E digo isto porque parece-me importante, por uma questão de honestidade mental, 

referir que eu enquanto professor estou contaminado pela minha experiência e memória de 

aluno. Passo a explicar. Se no final da tecelagem me apercebi que a tinha lecionado da mesma 

maneira que a tinha aprendido há quinze anos atrás, e sabendo que entretanto o mundo mudou e 

as exigências que se colocam hoje são outras, então alguma coisa não joga. E se digo isto é 

porque de uma forma ou de outra me começava a situar de modo diferente daquele que tinha 

começado. Contudo, eu ainda estava a lecionar por imitação, por práticas pensadas por outros 

num dado contexto e do qual eu funcionava apenas como um reprodutor.  

Foi desta forma que me vi envolvido na rede de poder atuante da instituição escolar, 

sendo eu próprio objecto de discursos que visando ensinar os alunos me disciplinavam também 

mim enquanto professor (Popkewitz,2002). Assim, ao depreender que abordei a “Tecelagem” 

apenas pelo seu lado de adestramento manual, quando, como artista, isso está precisamente nos 

antípodas daquilo que faço, provocou-me angústia, tensão e dispersão, já que não consegui 

explorar o lado mental desta proposta de trabalho. O que quero dizer é que se os alunos 
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sentiram dificuldades no cálculo e medição, talvez a “Tecelagem” pudesse estudar essas 

mesmas dificuldades e não somente aquelas que a escola lhe atribui. Foi assim que 

 

percebi melhor as dificuldades de mobilizar as dimensões pessoais nos espaços institucionais, de 

equacionar a profissão à luz da pessoa (e vice-versa), de aceitar que por detrás de uma –logia 

(uma razão) há sempre uma –filia (um sentimento), que o auto e o hétero são dificilmente 

separáveis, que […] o homem define-se pelo que consegue fazer com o que os outro fizeram dele 

(Nóvoa,1995:25). 

 

Deste modo, a minha visão de artista dizia-me que talvez eu devesse ter parado e 

trabalhado essas questões de aritmética, centrando-me efetivamente numa aprendizagem e não 

tendo como fim último um produto “finalizado”; aliás, isto seria um processo que estaria 

inerente à minha própria prática artística. Porém, pela relação com a comunidade escolar, hoje 

sei que esta questão se encontra também refém de uma pressão social, que exige destas áreas 

um produto acabado como corolário de uma atividade (Wendt,2010). Mas neste caso não pode 

ser um produto qualquer. Tem que ser um produto que se identifique com aquilo que eles 

esperam do artístico.  

É então que perante esta realidade sou levado a questionar que representação do 

artístico povoa o imaginário escolar? Que lugar para as artes visuais quando qualquer objeto 

produzido pelo aluno, desde que ‘respeitando a sua espontaneidade e criatividade’, pode 

representar para a escola e a sua comunidade uma ligação ao artístico? A ideia de que há uma 

expressividade inata, uma inspiração como um dom e a noção associada que o professor só 

deve facultar o adestramento técnico necessário à revelação do pensamento, resulta na ideia de 

“que as artes são de alguma maneira intelectualmente pouco exigentes e emotivas”, produto de 

“operações realizadas com as mãos de alguma forma desprendidas da cabeça (Eisner, 2002 XI). 

Por isso a aprendizagem do cálculo e da medição não poderiam ter uma pertença ao artístico, 

pois eram produto de uma realização mental mais do que manual. 

Ora a relação que eu estabeleço com o campo artístico “faz-se” por preparação técnica 

e mental, acreditando também que 

 

trabalhar nas artes não é apenas uma maneira de criar performances e produtos; é uma forma de 

criar as nossas vidas através expansão da nossa consciência, moldando os nossos dispositivos e 
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satisfazendo as nossas buscas de sentido numa relação de contacto e partilha de cultura com os 

outros (Eisner,2002:3). 

 

Num texto do início do século XX, Herman Horne (1916) dizia que a didática deveria 

ser para o professor como um casaco que ele muitas vezes se esquece. Deixando para trás o seu 

casaco, o professor entraria despido na sala de aula como um ser humano num mundo de 

humanos. Uma espécie de ‘eterno estudante’, 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 

continuadamente que se aprenda através dele (1916:45).  

Esta bem poderia ser a busca de contacto e partilha que Eisner (2002) nos falava. Uma 

busca que nos devolvesse cada vez mais lucidez em torno dos campos e especificidades da 

prática artística, permitindo-nos evitar o erro fácil de reduzir o ensino das artes visuais ao 

domínio de técnicas, à formação do gosto e à aprendizagem de princípios estéticos em torno de 

binómios bipolares – belo/feio. Por conseguinte, teríamos que procurar no interior das práticas e 

dos discursos que as estruturam as “condições para despertar para o mundo que nos rodeia”, no 

sentido em que as “artes fornecem uma maneira de saber” e “exercitam a imaginação como 

meio de explorar novas possibilidades (Eisner,2002:10).  

Neste sentido, mais do que o saber-fazer, mais do que o domínio manual de técnicas, do 

fazer a mão, do disciplinar o olhar, eu acreditava como artista que a escola tinha manancial 

recursivo para desenvolver em alunos e professores as suas capacidades críticas, onde estes 

fossem capazes de fazer escolhas, pensar e agir (Craft,2004). Daí que do meu ponto de vista 

como artista sempre me pareceu que, apesar da flexibilidade com que se pretende revestir as 

aulas de artes visuais, estas ainda se encontram refém dos comportamentos dos professores que 

não procedem aos desvios necessários para que estas, efetivamente, se centrem no aluno. Fica-

se preso ao objectivo final tendendo-se a valorizar o resultado em detrimento do processo, e 

onde a busca e aquisição da “informação é entendida como um meio e não como um fim em si 

mesma” (Terrasêca & Paiva, 2009:171).  

Sendo o professor aquele que organiza as experiências, tendo em conta metas, objetivos 

ou o programa da disciplina, torna-se pertinente questionar o tipo de experiências que este 

proporciona aos alunos. É que se os sujeitos constroem a sua identidade através das experiências 

que efetuam ao longo da sua vida, logo, as experiências que lhes são proporcionadas no espaço 

escolar, durante o seu percurso de ensino-aprendizagem, são determinantes na produção da sua 
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identidade. Por isso, num processo autocrítico, também eu começava a estranhar como é que 

não ouvia os alunos na planificação das unidades de trabalho que preparava para eles. 

Gostaria então, mais uma vez, de cruzar esta ideia com a unidade de trabalho a 

“Tecelagem”, através dum acontecimento que ocorreu durante o corte de cartão para a 

realização dos teares. Um procedimento que como implicava o uso do x-ato teve que ser 

realizada pelos professores, pois o seu uso não era permitido a alunos com esta faixa etária. 

Então, que tipo de aprendizagem estaria aqui em causa? Que sentido tinha isto tudo?  

Quando confrontei o meu par pedagógico obtive o eco de um doce: é natural…é assim. 

Ao que eu me questionei como pode ser natural uma coisa que nasce de uma imposição. Quem 

define o que é natural? Será o habitus ou hábito da repetição ano após ano, sem qualquer 

esforço de crítica? Será isso o que consubstancia o seu é natural?  

Se à partida deste texto a diferença de formação académica se poderia revelar uma mais-

valia para o terreno escolar, a verdade é que se esta apresentou muitas vezes como um confronto 

de forças, nem sempre pacífico, onde reinavam noções do senso comum, estereotipadas e 

massificadas, sintetizadas por expressões como por exemplo: os miúdos quando desenham 

borram a folha toda. Será que o desenho só podia ser conjugado com higiene? Ou o desenho é 

uma forma de aprendizagem de hábitos de higiene? E o que dizer então, quando me afirmavam 

que o desenho deveria desenvolver a motricidade fina e a relação óculo-manual? O que 

significava tudo isto? É que enquanto artista ou mesmo aluno de belas artes não foi assim que 

explorei a prática do desenho. Aliás, o desenho na contemporaneidade nada tem a ver com 

aquilo que acontece na escola.  

Segundo Popkewitz (2002), estas alquimias em torno de um determinado saber ocorrem 

pelo facto de a escola submeter os saberes à sua organização temporal, teorias e modos de 

ensino (2002:263). E submete-os porque o seu objetivo é a “a administração da criança” através 

de “práticas pedagógicas sobrepostas na psicologia” (2002 262). É neste sentido que o professor 

deverá possuir uma Habilitação Profissional que o capacite, não só nas áreas de domínio 

específicas das artes visuais, mas também para se relacionar com crianças de uma determinada 

faixa etária e para lidar com elas de determinada forma. Deste modo, o próprio olhar do 

professor ao estar treinado para identificar alunos, interpretar reações, atitudes, a prever 

comportamentos, a definir e a separar o bom do mau aluno, a estabelecer contratos pedagógicos 

e a extrair confissões mais ou menos negociadas, adotando em cada situação a atitude 
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pedagógica mais correta (Ó,2003), está também ele a ver “governada a sua alma” 

(Popkewitz,2002).  

É perante esta imagem que me vejo inserido num sistema de relações que ao mesmo 

tempo que constroem a minha identidade, me permitem captá-las e questionar as práticas que 

desenvolvo em sala de aula. E se acredito nisto, é porque a minha mundividência artística me 

permite desenvolver um diário visual, numa relação de visualidade com o mundo e com os 

outros, que me possibilita num duplo movimento refletir sobre os factos e as vivências 

ocorridos, ao mesmo tempo que desencadeia em mim uma insatisfação que me desafia 

continuamente a pensar noutras possibilidades.  

Por exemplo, se existem “problemas com nossas atuais concepções de conhecimento 

disciplinado, como se justifica que os professores de arte continuem” a orientar as suas práticas 

perante currículos e programas que teimam em espartilhar saberes “concebidos num passado 

recente? Se o conhecimento artístico não é universal, principalmente no que diz respeito aos 

elementos do desenho” (especialmente a perspectiva), “por que é que tantos livros continuam a 

organizar o ensino em torno deles?” (Efland, Freedman & Stuhr, 1996 56).  

Num gesto de circuncisão talvez fosse interessante entregarmo-nos ao pensamento de 

Catarina Martins (2011), que nos mostra as possibilidades de descolarmos esta segunda pele que 

ao mesmo tempo nos cobre e protege: 

 

Não é natural a ideia de considerar as artes como uma área e um mundo à parte e culturalmente 

superior. Não é natural a ideia de que as artes, não servindo de forma objetiva para nada, 

adquiram e com elas o seus produtores, um estatuto especial e diferente. Não é, portanto, natural, 

a ideia de que as artes devem, obviamente, fazer parte do currículo escolar do aluno enquanto 

criança e jovem porque seriam investidas de poderes de ‘completude’ humana. Mas dizer isto 

não é sequer pensar que as artes não devam fazer parte dos currículos escolares. Muito pelo 

contrário, poderemos admitir a pergunta: porque não aprendemos todos arte? Ou porque o 

aprendemos como aprendemos? Que arte, - se é que o é -, se aprende nas escolas? Porque 

acreditamos que a arte é parte essencial do património cultural de um país e da construção da 

nacionalidade? Porque estabelecemos uma fronteira entre a arte como forma de ‘cultivo’ 

individual e a arte como profissão? Como se desencadeia o desejo de ser artista? Que tipo de 

práticas enforma a educação artística e o ensino das artes visuais na contemporaneidade? 

(Martins,2011:15) 
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Torna-se urgente proceder a uma revisão histórica que nos ajude a ver que muitas das 

práticas que exercemos foram pensadas e baseadas em “entendimentos universais da arte e da 

natureza humana”, assim como nas “particularidades de um determinado tempo e espaço” 

(Efland, Freedman & Stuhr, 1996:56). Como colocaria Barthes há que “filigranar” o discurso, 

pois a meu ver o professor de artes visuais enfrenta uma tarefa de desocultação e desvinculação 

das concepções e representações que prevalecem no social, relativamente ao domínio do ensino 

artístico e da sua prática; pelo que me parece importante uma tomada de consciência histórica 

dos conflitos entre o professor e o artista, no sentido de questionar esses mesmos discursos e 

práticas que vão promovendo a inércia e a impotência de um qualquer tipo de acção na prática 

efetiva, precisamente pela naturalidade em que se jogam.  

 

 

1.3. Como me situo como artista?  

 

Como artista assumo uma mundividência que se encontra no cruzamento das leituras 

que faço, com a tribo de autores que me servem de lentes para experimentar e me relacionar 

com os outros e com o mundo. Uma concepção impulsionada por uma espécie de visão 

quântica do mundo, onde o olhar se joga com o ver em três dimensões, em contexto, com 

espaço, tempo, em estratigrafia…com um certo erro de paralaxe, onde tempo, visão, sentido e 

contexto, moldam a percepção daquilo que vemos e moldam a nossa compreensão do presente 

num jogo de perpétuas dobras de evoluções e involuções.  

Um tipo de percepção gerada pelo meu trabalho artístico em torno dos processos 

fotográficos alternativos
9
, com especial relevo para a cianotipia que, como ferramenta 

conceptual, pode possibilitar uma visão crítica do mundo e das coisas. 

Isto porque na cianotipia não há topos, não há câmara, não existe um ponto 

matematicamente definido a partir do qual tudo se organiza. Ela é um espaço aberto, aonde a 

visão que se exerce é desterritoralizada, permitindo uma série imensa de posicionamentos, uma 

vez que não existe uma distância determinada por regras óticas e geométricas. Por conseguinte, 

gera-se um novo olhar móvel, livre de peso, e que vê em todos os sentidos. As imagens 

produzidas libertam-se das leis da perspectiva, não têm cima nem baixo. Nem o olhar nem o 

                                                           
9 Nome dado a um conjunto de processos fotográficos que não necessitam de uma câmara fotográfica para se 

realizarem. 
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mundo são fixos: flutuam, um em relação ao outro, numa nova liberdade e impermanência. 

Assim, as movimentações têm que ser constantes, pois não existe um ponto matematicamente 

definido a partir do qual se observa e se controla simbolicamente. As rupturas são constantes, 

pelo que não pode haver um único tipo de visão com respeito à realidade, mas múltiplos.  

Neste sentido, o tipo de visão deixou de ser monocular para ser binocular, pois a 

sobreposição das imagens que cada olho produz obriga ao erro de paralaxe. Assim a relação 

entre observador e objecto é multidirecional, pelo que a necessidade de classificação e 

catalogação deixa de fazer sentido, pelo menos conforme a conhecemos (Jesus,2011). É deste 

modo que a visão desterritorializada que a cianotipia permite experimentar, a meu ver, permite 

proporcionar aos sujeitos diferentes modos de interpretação a partir de pontos de vista diversos, 

enformados pelas experiências de cada um, favorecendo deste modo uma tomada de consciência 

do sujeito sobre si próprio e sobre a realidade em que se movimenta. 

Ora este entendimento parece-me importante para a construção dos sujeitos na relação 

com os outros e consigo próprios, ao mesmo tempo que lhes fornece ferramentas para 

questionar aquilo por que se torna natural e evidente. Por isso, enquanto artista visual, uma das 

questões que mais orienta o meu pensamento prende-se precisamente com o ver. E coloco este 

interesse no sentido em que aquilo que dificulta o entendimento dos dispositivos fotográficos na 

nossa maneira de ver, e portanto de pensar, é que estes ainda se continuam a percecionar como 

uma entidade separada do observador (Crary,1990,2001). Quero dizer, 

 

O que é ver? O que é compreender, quando a construção dos saberes passa por imagens, ópticas, 

máquinas que vêem aquilo que o olho humano nunca verá? Nunca procuramos senão no seio da 

mancha de luz. Vemos apenas pelo candeeiro, que decide a sombra e a luz. Só compreendemos 

através de aparelhos de visão técnicos ou instituídos, enfrentando um meio – o nosso – 

estruturado como um claro-escuro. De que modo estes aparelhos de visão orientam a construção 

dos olhares e, portanto, das ideias? (Sicard, 2006:16). 

 

Foi assim que comecei desde o fotográfico a questionar os alicerces das minhas representações, 

tentando perceber por que processos e meios uma imagem conseguia orientar as representações 

coletivas onde outras falhavam. Trabalhos como o que apresentei no museu D.Diogo de Sousa, 

no Prémio Casa da Galeria’10 ou no Centro Português de Fotografia, demonstram bem a leitura 

que fiz do meu trabalho fotográfico (Anexo,VI).  
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Leia-se por exemplo o texto de apresentação do trabalho exposto no Prémio Casa da Galeria’10   

 

Porque é que a fotografia é a impressão da luz e não da sombra? Como é que a sua visão 

monocular pode assumir-se fiel à visão binocular humana? Porque é que a fotografia tem que ser 

o produto de uma máquina? Certamente o espaço aonde estas questões colidem é o do já sentido 

de Perniola, ou do não-lugar de Augé; um lugar que gera espaços de interação com sujeitos que 

formam aí a sua identidade. Ora, uma questão que me parece situar-se no topo da lista de 

eventuais perguntas às imagens ou aos textos, é precisamente aquele que tem que ver com a sua 

verdade (Foucault,1997a). Que tipo de visão é suposto a fotografia permitir? Que representação 

lhe é impregnada de tal modo que se pretenda através dela fixar um olhar determinado sobre a 

realidade ou, que tipo de identidade é que esse objecto pretende fabricar no observador? O fluxo 

gerado pelo impacto do questionar as nossas próprias representações, resulta no trabalho que 

aqui apresento. Uma série de imagens (imagini) reais, binoculares, sem máquina, e que registam 

a sombra das plantas e dos seres que habitam os jardins da minha avó. Desenhos fotográficos, 

pinturas, fotografias, impressões…será a sua classificação essencial? Ou corresponderá mais um 

desejo nosso? Certamente, o confronto que estas imagens provocam, e o diálogo interior que daí 

advém, nos diz mais sobre a nossa natureza, do que sobre a natureza desta imagens. Inquietemo-

nos… (Anexo,VIb) 

 

Mas a este texto de apresentação juntava também no dossiê de candidatura uma breve descrição 

do projeto, acrescentando que a obra deveria permitir, pela sua disposição, “uma interação com 

o público, possibilitando ao observador questionar o lugar do olhar através da remoção dos 

alfinetes e consequente alteração da posição da(s) imagem(s)”. Assim, a acompanhar a 

exposição do trabalho estava afixada a seguinte frase  “Se as imagens não lhe parecem na 

posição mais correta, por favor, queira remover os alfinetes e alterar a sua posição” 

(Anexo,VId). 

Será perante esta realidade que o meu pensar e a minha produção artística se lançam 

num questionamento ao jogo relacional entre os aparelhos fotográficos e a visão, permitindo-me 

de ora em diante questionar o lugar do olhar diante das representações e das coisas que se me 

apresentam (Jesus,2011). Por tudo isto, a minha relação com o artista faz-se por preparação 

técnica e mental. 
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1.4. Tensões e conflitos. 

 

Do que temos vindo a discorrer penso que facilmente se consegue assinalar, do meu 

ponto de vista, alguns pontos de tensão em torno das movimentações que faço como artista e 

como professor. Esses pontos situam-se ao nível: i) da forma dissemelhante de ser e de estar, do 

artista e do professor, na sua relação com o mundo e com a sua atividade; ii) do uso que a escola 

faz do artístico sem a correspondente atualização dos campos por onde a arte e os artistas se 

movimentam; iii) da imagem que escola tem do artista como um prático que domina 

tecnicamente um determinado saber-fazer, afastando-o da produção teórica e do pensamento 

reflexivo do artista; uma alquimia que, por sua vez, acaba por determinar o tipo de experiências 

artísticas que a escola propõe aos alunos; iv) da negociação permanente entre a minha 

mundividência como artista e a gramática da “forma escolar”  a divisão dos saberes em 

disciplinas “ensinadas em unidades de tempo preestabelecidas” e “ baseada em processos de 

ensino simultâneo” que se resumem à “submissão de todos a um conjunto de procedimentos e 

regras impessoais, cuja realização se constitui como a sua principal finalidade, procurando 

eliminar tudo o que seja do domínio do imprevisível”, fabricando um espaço e um tempo 

“distintos das restantes atividades sociais” (Canário,2010 252); v) do controlo social do tempo a 

que está sujeito o professor e que claramente não se reflete no tempo do artista. Enquanto o 

primeiro se vê sempre em posição, tal como os alunos, de terminar um trabalho num 

determinado tempo e espaço, imerso por um determinado conjunto de procedimentos e 

organização, o artista, num trabalho contínuo de processos e reprocessos, pode demorar anos a 

terminar um trabalho ou simplesmente deixá-lo inacabado.  

Perante tudo isto, vai-se progressivamente gerando um sentimento dual e de tensão na 

minha construção identitária, pois não só me encontro cada vez mais afastado do campo 

artístico, quer ao nível das práticas quer ao nível do tempo que disponho para planear os meus 

trabalhos e exposições, como me sinto a fazer algo contrário a ela e àquilo em que acredito. 

Então, como posso eu continuar a resistir num meio que ao mesmo tempo me é hostil e é a 

minha sobrevivência? Que possibilidades de transformação se abrem?  

 

 

 

 



Página 40 de 260 

1.5. A formação do duplo e o conceito de professor-artista. 

       Como me situo perante este duplo. 

 

Foi num diálogo com Catarina Martins, em 2007, que ela me sugeriu a leitura do artigo 

de Alan Thornton (2005) - The Artist Teacher as Reflective Practitioner -, no intuito de situar a 

digestão destas tensões pela reflexão sobre a minha condição de professor e artista. 

Neste documento, o autor afirmava que a construção de identidade do professor-artista 

interrelacionava-se com três mundos distintos: o da arte, o da educação e o da educação 

artística, sendo que cada um destes detinha um conjunto de práticas, história, cultura e literatura 

que tinham que ser assimiladas pelo professor-artista através de um exercício de autorreflexão 

(2005:167). Neste sentido, Thornton (2005) apresentava o professor-artista
10

 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; iv) 

pode apresentar características paternais ou maternais que incitam os alunos a resolver os 

problemas por si próprios e a acreditar, tal como um progenitor, no valor da autoeducação; v) 

sente a tensão entre a função social da educação e a autonomia do artista; vi) encara o ensino 

como uma espécie de mecenato; vii) está sujeito aos mitos que povoam as representações em 

torno da profissão artista e da sua personalidade, mais concretamente na ideia que para se ser 

artista se deve ter um comprometimento assumido e puro para com o seu métier (Idem:167-

168). E a juntar a este rol de conceções o professor-artista surge também como alguém que 

traduz o mundo da arte para os estudantes, ajudando-os a compreender os seus métodos, 

                                                           
10 A ideia de professor-artista apresentada por Thornton (2005) tem a sua proveniência assinalada no Artist-Teacher 

Scheme (ATS), uma espécie de rede entre artistas, professores, escolas de arte e museus, do qual resultou o 

equivalente a uma pós-graduação no nosso sistema educativo.  

O Artist-Teacher Scheme (ATS) foi introduzido em Inglaterra, em 1999, pela National Society for Education in Art & 

Design (NSEAD) e com o apoio do Arts Council for England (ACE). “Os dois primeiros cursos desenvolveram-se 

em Liverpool e em Londres. Em 2004 existiam cerca de sete centros, sendo que em 2012 este número já havia 

crescido para dez. A isso ficou a dever-se as parcerias que os departamentos de arte de ensino superior começaram a 

desenvolver com galerias, passando também a oferecer um curso em regime de tempo parcial, o Master of Arts (MA), 

que abriu caminho hipotético para a formação de mais professores-artistas” (Thornthon,2012 39). Como se podia ler 

num folheto de apresentação do Artist-Teacher Scheme  “por professor- artista queremos dizer artistas que mantêm 

uma prática continuada com a arte e o ensino” ( imbledon School of Art, 2001 citado em Thornthon,2012 39). Mas 

sobre isto debruçar-me-ei mais adiante, pois o que agora me interessa é pensar com Thornton os pontos de tensão 

assinalados. 
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filosofia, história e linguagem, ao mesmo tempo que demonstra respeito pela linguagem pessoal 

do estudante, cultura e interesses, entendendo como este relaciona e interliga com o mundo da 

arte.  

Ser professor-artista é uma maneira de estar na vida, assim como uma prática 

profissional. O professor-artista encara a sua prática artística como um aspeto importante para a 

sua prática docente e vice-versa (Thornton,2005:169).  

Ora perante uma imagem tão sedutora que ideias podia eu retirar daqui para aplacar os 

pontos de tensão entre a minha atividade artística e docente? Para isso continuei a ler um pouco 

mais na tentativa de lhe encontrar alguma falha em tamanha blindagem. Mas sobre isto o texto 

apenas esclarecia que “os problemas e dificuldades em manter uma prática dual são bem reais” 

(2005:171), dando a entender que os professores-artistas ainda não produziram literatura 

suficiente para tornar “explícitas as dificuldades sentidas” (2005 171).  

Como consequência, parece que Thornton inicia o gesto a partir das teorias de Schön 

(1983), dizendo que a reflexão em acção - antes, após e durante -, é uma das formas de resolver 

as tensões e os conflitos de identidade que advêm da prática dual do professor-artista. E neste 

sentido, as práticas dirigidas a fomentar esta autorreflexão baseiam-se em “instruções para que o 

professor se observe a si mesmo no seu trabalho, assim como em questionários para o registo 

dessas auto-observações”, às quais eu acrescentaria também o diário de bordo, as entrevistas e 

os vídeos utilizados por mim (Larossa,1994:64).  

O que aqui está em jogo não é transformar “o que o professor faz ou o que sabe, mas 

fundamentalmente a sua própria maneira de ser em relação ao seu trabalho (Idem:49-50). Por 

isso a autorreflexão, a autoavaliação e o autocontrole são “práticas pedagógicas” que se podem 

assumir como “espaços institucionalizados” de mediação, nos quais os sujeitos encontram 

ferramentas para o desenvolvimento pleno da sua “autoconsciência e autodeterminação, ou para 

a restauração de uma relação consigo mesmo” (Idem:44-45).  

Todavia, estas “práticas pedagógicas” mais do que oportunidades favoráveis para o 

desenvolvimento da autoconsciência, autonomia e autodeterminação, devem ser vistas como 

mecanismos de produção de experiência de si” (1994 44). Uma combinação que promove um 

desdobramento entre a própria pessoa e uma imagem exterior especular, formando um duplo 

que se faz visível por uma vontade de autoconhecimento do próprio. 

Será diante desta imagem recém-criada que o meu sistema de representações reagirá a 

esta autonomeação, pois a escolha de uma identidade profissional é uma etapa importante na 
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“afirmação do eu”; contornar essa escolha pode levar a uma “dispersão do sentimento de 

identidade pessoal” (Huberman,1995 40).  

Assim, aprender a nomear-me, “a fabricar um duplo discurso mais ou menos estável”, 

estava a reduzir a minha própria “indeterminação” e tensão, já que ao dizer-se a pessoa 

tranquiliza-se” (Larossa,1994:81). Todavia, é quando o sujeito aprende a  

 

dizer-se na temporalidade de uma história, ao narrar-se, a pessoa aprende a reduzir a 

indeterminação dos acontecimentos, dos azares, das dispersões. A pessoa aprende a ter um 

passado e a administrar um futuro. A saber o que lhe acontece. A fazer-se inteligível na sua 

própria história, dando-lhe uma origem ou um destino, uma trama, uma série de transformações 

controladas, um sentido. […] O duplo da autonarração permite estabilizar e racionalizar o tempo 

na medida em que é um eu convenientemente temporalizado (Ibidem). 

 

Deste modo, se me dizia professor-artista tinha que examinar o conceito um pouco mais. Tinha 

que procurar na literatura uma trama de sujeitos que historicamente se tivessem assumido como 

tal, de forma a saber o que tinham feito, experimentado e com que problemas se tinham 

deparado. Por enquanto, tinha a autorreflexão como origem para produzir esta observação de 

mim próprio. No entanto, necessitava de pensar como iria fazer uma série de transformações de 

forma a localizar em mim um sentido para o professor-artista, mas acima de tudo por que meios 

iria conseguir ver-me e registar-me no processo desta metamorfose. Com que sentido e por que 

processos poderiam eu captar o desdobramento em professor-artista? 

Vejamos primeiro o sentido que encontrei para vestir o casaco de professor-artista. 

Enquanto artista, como já tive oportunidade de referir, as questões sobre o ver eram um 

dos assuntos que mais me interessava explorar através dos dispositivos fotográficos. Por isso, 

através das experiências (Anexo,Ia;Ib;Ic) que propunha aos alunos, comecei a equacionar 

problemas em torno de uma desterritorialização do olhar, pensando o professor como 

potenciador duma visão quântica no ensino em artes visuais (Jesus,2011).  

Essa visão, que passava por um entendimento do mundo em três dimensões, através da 

tomada de consciência de uma outra realidade - o estado T - (Nicolescu, 2000)
11

, seria  

transplantada para a minha relação diária com o mundo, instigando-me a uma atitude 

descentralizadora no entendimento da minha atividade docente, alargando-a ao campo da minha 

                                                           
11 Esta ideia será retomada e desenvolvida no quarto capítulo. 
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prática artística. Contudo, aquilo que à partida numa lógica de relacionamento poderia ser 

entendido como um par de contraditórios, através desta visão ou deste estado T, passaria para 

uma lógica de interação entre o meu eu artista, e o meu eu professor.  

Fruto deste outro olhar sobre as experiências e projetos que propunha aos alunos em 

sala de aula, bem como do registo visual e escrito dessas performances (Anexo,I e IIIa, 

respetivamente), ia apurando que o professor em ensino em artes visuais, enquanto artista,  

 

poderia ser um autêntico gestor de projetos individuais; um diplomata que percorre a sala de aula 

de aluno em aluno, tentando, dentro do possível nos seus diálogos, ser o mais justo, imparcial, 

equilibrado, disponível, atento, generoso, exigente, informado, entusiasta, apaixonado...e o mais 

imaginativo de todos (Jesus, 2011:168).  

 

Isto quereria dizer que ao longo das coreografias de contextos de aprendizagem, 

nenhum lugar, no limite, seria privilegiado em relação ao outro (Anexo,Ia;Ib;Ic;Id;Ie;Ig;Ih;Ii). 

Ora o entendimento de visão quântica, aberto pela minha investigação durante o mestrado e 

ampliado pela minha prática enquanto professor-artista, devolveu-me a imagem que, para 

qualquer professor, a objetivação enquanto postura imprescindível à produção de conhecimento, 

produz-se na inter-subjectivação, na troca de olhares e não no desenvolvimento de um olhar 

unidirecional. A troca de olhares corporiza o olhar, subentendendo uma visão quântica: uma 

visão múltipla, em contexto, com espaço, tempo, em estratigrafia e com um certo erro de 

paralaxe, como assinalava Hal Foster, em The return of the real (1996).  

Deste modo, enquanto habitante nesta topografia dominantemente disciplinar, esta visão 

quântica trazida pela minha experiência artística parecia-me possuir elasticidade suficiente para 

contaminar outras áreas do saber na “persecução de uma escuta plástica, dum pensamento 

plástico, duma visão plástica, na procura da convivência de outros pontos de vista dentro da sala 

de aula, de outros modos de ver e de dizer, encontrando nesta vontade em receber e dar forma 

uma possibilidade de escuta do outro” (Jesus,2011 164).  

Mas dar-se a escutar o outro é encarar o processo de ensinar como uma experiência 

onde se dá uma constante excitação, como numa relação parental, um processo de maternagem 

(Barthes,1987) onde aluno e professor-artista trabalham juntos, embora com objetivos 

diferentes, na procura de uma forma de ser e de estar na construção de sentido(s) para as suas 

representações.  
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Neste caso, o sentido dava-se ao metamorfosear as minhas aulas numa espécie de 

laboratório, onde para os cientistas em causa o resultado final seria imprevisível, facto que 

transfigurava o processo de aprendizagem, embora sempre controlado pelo campo disciplinar 

em que se situava (Anexo,I;II;III;Vb;Vc). Mas sobre isto e ainda antes das teorias sobre a 

“reflexão em acção”, advogadas por Sch n (1983), já Stenhouse (1975) falava das 

potencialidades da sala de aula como laboratório ou como locais para se realizarem experiências 

de investigação através do ensino (Kushner,2009:14).  

Dito isto, gostaria de deixar claro que quando me refiro à realização de experiências, 

situo o pensamento nas ciências do particular e não nas do geral, no sentido que estas raramente 

podem ser replicadas de forma a extrair-se delas uma lei geral, e produzir uma teoria que possa 

ser aplicada de forma uniforme a todos os alunos (Anexo,III). Trata-se de uma aprendizagem 

heterogénea e plural, por tentativa e erro, em que se vai ganhando à vontade para questionar os 

‘factos’ do professor (Glazek & Sarason,2007). 

Será através deste olhar que irei propor contaminar a minha maneira de pensar, 

organizar e gerir as minhas tensões, pela forma de ser e de estar como artista. Serão os campos 

distintos por onde se movimenta o professor-artista que, enquanto geradores de tensões e 

conflitos interiores, se revelarão propensos para a realização de experiências
12

 e produção de 

saberes em torno de si, no sentido em que todas as situações de vida, segundo Vermersch 

(1996), contêm em si uma dimensão experiencial e uma dimensão de formação.  

Porém, a aprendizagem com a experiência apenas ocorre se conseguirmos explicitar o 

que a constitui, isto é, se tomarmos consciência e refletirmos sobre ela, permitindo assim a 

transformação de acções futuras. É por esta acção de autoconstrução “que o mais importante 

não é que se aprenda algo do ‘exterior’, como um corpo de conhecimentos, mas que se elabore 

ou reelabore alguma forma de relação reflexiva” consigo mesmo (Larossa,1994 36). Neste 

contexto de procura de sentido, torna-se pertinente perceber que a experiência “é o que nos 

passa, o que nos acontece, o que nos toca” (Larossa,2002 21), pelo que não pode ser confundia 

com informação.  

Um sujeito que tem muita informação sobre muitas coisas, que é obcecado pela 

informação não consegue que nada lhe aconteça, nem que nada lhe toque, pois aquilo que ele 

tem é uma opinião sobre as coisas e não um conhecimento sobre as coisas. Deste modo, aquele 

                                                           
12 Cf. Anexos, I, II e III. 
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que se sujeita à experiência, neste caso o professor-artista, percorre um “território de passagem” 

que é ao mesmo tempo espaço de acontecimentos e ponto de chegada. Ao contrário do sujeito 

da informação, o sujeito da experiência não se define pela sua atividade mas pela sua 

“passividade, recetividade, disponibilidade e abertura” (2002 24). E aqui passividade coloca-se 

para além da oposição ativo/passivo, situando-se como “uma passividade feita de paixão, 

padecimento, paciência e atenção” que lhe dá um disponibilidade fundamental para a abertura 

(Ibidem). Por assim dizer, o sujeito da experiência ou, neste caso, a minha imagem como 

professor-artista torna-se num sujeito exposto, em tudo aquilo que o que nele existe se relaciona 

com uma abertura ao exterior, mas não num movimento que se define por uma projeção do 

interior, mas antes “por uma interiorização do lado de fora” (Deleuze,2012 132).  

Mas dizer que o sujeito da experiência é um sujeito apaixonado, não significa dizer que 

ele está tolhido das suas capacidades de conhecimento. O que se coloca é que o saber da 

experiência é um “saber particular, subjetivo, relativo, contingente e pessoal”, pois se a 

experiência é o que nos acontece e não o que acontece, ele não se situa fora de nós, como o 

conhecimento científico, mas sim na interação com que configura uma forma particular dos 

sujeitos encararem o mundo.  

De facto, a experiência é uma espécie mediação entre o conhecimento e a vida humana 

(2002:27). E neste caso, entre o professor-artista e a minha visão quântica, aquilo que resulta é 

um conjunto de experiências realizadas com os meus alunos do terceiro ciclo do ensino básico e 

secundário, no ensino das artes visuais (Anexos,I,II e III). Experiências, essas, que de agora em 

diante passarão através de um arquivo a jogar-se com a literatura sobre o professor-artista.  

Mas chegado até aqui, vejamos agora os meios que encontrei para me narrar perante o 

meu duplo, no sentido em que é este descrever que lhe desenha a forma que situa o tipo de 

relação que estabeleço com ele. 

Ora os processos que me permitiram numa só jogada obter uma imagem especular de 

mim próprio e captar ao mesmo tempo essa transformação em professor-artista, foram os 

registos vídeo do meu diário visual, assim como as entrevistas aos alunos e aos artistas. Mas 

ainda que seja reservado um espaço próprio para explorar o vídeo, o diário e a entrevista, 

situando-os no seu próprio contexto, é importante neste momento perceber como é que eles 

interagem com o professor-artista, pois é através destas práticas que constroem e medeiam a 
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experiência que tenho de mim, que se elaboram os “dispositivos pedagógicos”
13

 através dos 

quais eu me regulo. E descrever esses dispositivos é descrever que “duplo produzem e como 

produzem”, aquilo que esse “duplo captura e como captura a si mesmo, isto é, que tipo de 

relações temos que estabelecer com o nosso duplo” (Larossa,1994 80). 

Assim, o diário é assumido como uma ferramenta que me permite estar num processo 

continuum de autoscopia. Baseado na escrita e na imagem, o diário permite-me “uma reflexão 

sobre o objecto narrado e sobre” mim próprio ( abalza,2004 45), proporcionando-me uma 

“actividade narrativa e reflexiva”, que contribui para a criação de uma “espécie de círculo de 

melhoria” que começa pelo desenvolvimento de uma “consciência” (Ibidem:11). E neste caso, 

da tomada de consciência da minha “relação pessoal com a profissão e das mudanças que 

introduzo nesta relação” (Terrasêca & Paiva,2009).  

Ora é precisamente com este propósito de reflexividade atuante que utilizo a fotografia 

e o vídeo como registo das minhas aulas. As suas possibilidades de manuseio, inventariação, 

manipulação e transporte de dados acionam e possibilitam novas paisagens de investigação que 

começam pela possibilidade de recordar o que se passou durante uma aula. Uma imagem que, 

enquanto objeto de análise, ao autorregular-me e autoavaliar-me na sua leitura, se apresenta 

como um conjunto de possibilidades de melhoria e refinamento da minha acção. E aqui não me 

interessa saber se a imagem diz ou não verdade, mas sim o que é que ela ao relacionar-se com 

um conjunto de discursos me permite pensar noutras possibilidades de intervenção.  

A utilização do vídeo e da fotografia é assumida na possibilidade de conectar e articular 

ideias com ‘saber de experiência’ e textos sobre o professor-artista
14

, na perspetiva esclarecer o 

tipo de duplo estou a produzir.  

Mas para que esta busca de esclarecimento sobre a minha autoconstrução como 

professor-artista se pudesse adensar, era necessário que eu estabelecesse uma relação de 

                                                           
13 Como digo, será reservado no ponto 1.8 deste estudo um aprofundamento destes meios de registo. No entanto, a 

sua abordagem neste momento faz-se pela justificação de os relacionar com a temática em estudo. 
14 Ao longo das aulas, quer fossem de educação visual, educação tecnológica, desenho ou geometria descritiva, tinha 

o hábito de filmar o desenvolvimento das propostas de trabalho para ficar com um registo pessoal do acontecimento. 

Registava o que dizia fixando a câmara ou solicitando a um aluno para me filmar. Depois fazia o mesmo com os 

comentários dos alunos. Por último, pegava na câmara e circulava pela sala com o propósito de captar as 

movimentações dos alunos, assim como os seus comentários (Anexos I, IVb e IVc). Neste aspeto, o diário de bordo 

era alimentado por estes registos de imagem assim como pelos comentários dos alunos, recolhidos por mim durante o 

processo de trabalho ou a apresentação final do projeto. Era a partir daqui que geralmente iniciava a minha escrita 

reflexiva e avaliava daquilo que tinha feito com os alunos. Este momento era sustentado pela leitura de determinados 

artigos ou temáticas que depois podiam dar origem a artigos concretos, como no caso do Estúdio pastilha elástica 

(Jesus,2012b) e o Processos em (re)processo (Jesus,2012a), ou apenas ao refinamento de determinados pontos na 

proposta de trabalho (Anexos II e III). 
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proximidade com alunos e artistas, assumindo com eles um compromisso mútuo na busca de 

informação (Bourdieu,2007). Foi assim que a entrevista se apresentou como uma ferramenta de 

articulação entre os textos e as observações no terreno, aonde as reflexões e os questionamentos 

que daqui adivinham me permitiram colocar em trânsito novas ideias a serem exploradas 

(Kaufmann,1996; Vermersch,1994). E aqui refiro-me a situações concretas presentes nas três 

entrevistas que realizei aos artistas, mas também às entrevistas que estabeleci com os alunos 

(Anexos,IVa e Vb, respetivamente)
15

.  

Serão estes instrumentos de registo que me irão permitir criar uma série de documentos 

que formarão uma espécie de “depósito ou armazém, um espaço físico que contém objetos e 

rastros ao qual é possível voltar de quando em quando”, de forma a estruturar a minha história e 

a demostrar que tipo de duplo capturo. Por isso se este arrastamento é articulado com um tempo, 

as experiências aqui guardadas encontram-se situadas, facto que implica composição, “implica 

um certo sentido do que somos, implica habilidade narrativa” (Larrosa,1994 68).  

Mas vejamos como se desdobram estas questões do arquivo e do olhar nas duas 

próximas linhas. 

 

 

1.6. Situar o arquivo. 

       A sua relação com o professor-artista. 

 

Segundo a Direção-Geral de Arquivos (2013), um arquivo é um “conjunto orgânico de 

documentos, independentemente da sua data, forma e suporte material”, e que podem ser 

“produzidos ou recebidos por uma pessoa singular no exercício da sua actividade e conservados 

a título de prova ou informação”. Ora o meu arquivo em particular é um conjunto de 

documentos criados ou recebidos por mim, de vários tipos e em vários suportes, documentos 

                                                           
15 As entrevistas aos alunos eram feitas durante a aula sob forma de memória descritiva da proposta de trabalho, 

assim como uma espécie de reflexão sobre a proposta, o processo de trabalho e o resultado alcançado. Enquanto o 

vídeo possibilitava um registo mais aberto, dentro deste contexto, a entrevista focava-se mais no aluno e no seu 

trabalho individual. Neste sentido, posso dizer que as entrevistas decorriam das conversas que iam tendo com eles ao 

longo do seu processo de trabalho, assim como no momento formal de apresentação do projeto à turma (Anexo I, IIIa 

e IIIb). As entrevistas aos artistas que mantinham uma atividade docente tiveram início durante o primeiro do ano de 

doutoramento (2010), e foram realizadas num espaço escolhido pelos mesmos. Após o furto de que fui alvo, a 

repetição de algumas entrevistas não fazia sentido para mim, pois muitos destes ex-estudantes de MEAV já tinham 

deixado a atividade docente (por opção ou falta de contratação), assim como outros, agora docentes, tinham deixado 

de ter uma atividade artística continuada. 
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escritos, entrevistas, fotografias, vídeos, etc., e que, mediante os dados que carregam em si, são 

organizados pela forma como se irão prestar a fonte de informação na construção da minha tese.  

Assim, tratarei de chamar arquivo somente àqueles documentos que resultaram das 

experiências realizadas com as minhas turmas do ensino básico e secundário, sendo que 

literatura que o interseta e dá corpo formará no limite, em conjunto e articulação, um outro 

arquivo – o bibliográfico. A função do arquivo será aqui, por um lado, garantir uma 

movimentação constante entre o fluxo de pedidos de documentos para a estruturação da minha 

análise e, por outro, reconstituir e escrever “uma vontade de proceder a um acto de 

documentação e de construção de memória”, de forma a reviver pelo “contar da(s) história(s) 

que nos liga(m) a todos, uma leitura possível para a minha imagem como professor-artista 

(Monteiro,2012:25).  

Uma leitura que transporta consigo as inquietações que me movem, bem como as 

dúvidas e estranhezas que alimentam o desconforto destas revisitações que derivam de um mal 

de arquivo. O que quero dizer é que:  

 

A perturbação do arquivo deriva de um mal de arquivo. Estamos com um mal de arquivo (en mal 

d’archive). Escutando o idioma francês e nele, o atributo de ‘en mal de’, estar com mal de 

arquivo, pode significar outra coisa que não sofrer de um mal, de uma perturbação ou disso que o 

nome ‘mal’ poderia nomear. É arder de paixão. É não ter sossego, é incessantemente, 

interminavelmente procurar o arquivo onde ele se esconde. É correr atrás dele ali onde, mesmo 

se há bastante, alguma coisa nele se anarquiza. É dirigir-se a ele com um desejo compulsivo, 

repetitivo e nostálgico, um desejo irreprimível de retorno à origem, uma dor da pátria, uma 

saudade de casa, uma nostalgia do retorno ao lugar mais arcaico do começo absoluto (Derrida, 

2001:118). 

 

Ora tendo como base leituras de autores como Jacques Derrida (2001), em Mal de arquivo: uma 

impressão freudiana, e Michel Foucault (2008) em a Arqueologia do saber, apercebemo-nos 

que a figura do autor, enquanto leitor de outras obras, ao estabelecer ligações com as suas fontes 

não se limita a uma atitude passiva diante do arquivo, pois quando se apropria de determinados 

itens para reinventá-los no pensamento da sua escrita, assume uma postura ativa. Neste sentido, 

o arquivo não é aqui percebido como um espaço de onde advém uma verdade, mas ele próprio é 

movimento na sua constituição, um corte duma “lei ali onde os homens e os deuses comandam, 
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ali aonde se exerce a autoridade, a ordem social, nesse lugar a partir do qual a ordem é dada 

(Derrida,2001:11 citado em Martins,2011:38).  

Mediante isto, estende-se a proposta de repensar a noção de arquivo, não sendo este 

encarado como um “lugar” fechado, mas como uma instância sempre em aberto e interação com 

os meus conflitos, sujeita a constantes visitações, modificações e acréscimos que permitam 

dizer que tipo de duplo produz.  

Como colocou Foucault, “o arquivo define um nível particular: o de uma prática que faz 

surgir uma multiplicidade de enunciados como tantos acontecimentos regulares, como tantas 

coisas oferecidas ao tratamento e à manipulação” (2008 147). Desta forma, quando olho para os 

documentos que compõem o meu arquivo, não estou preocupado em saber se dizem a verdade 

ou não, se são fidedignos ou não, pois sei que “a história mudou a sua posição acerca do 

documento: ela considera como sua tarefa primordial, não interpretá-lo, não determinar se diz a 

verdade nem qual é o seu valor expressivo, mas sim trabalhá-lo no interior e elaborá-lo” 

(Foucault,2008 7). Esta será então a dupla tarefa do escritor que, se por um lado deve “construir 

o seu próprio documento”, estabelecer as suas ligações e recortes, por outro também se deve 

questionar sobre as leis que permitem o acesso ou visibilidades desses arquivos 

(Martins,2011:38).  

Deste modo, posso dizer que este tombo se foi constituindo como resultado de um 

processo de autoscopia, registando cada passo do desenvolvimento das propostas de trabalho 

que endereçava aos alunos, de forma a ajudar-me a entender como é que eu próprio estava a 

estabelecer, dentro da escola, a minha relação entre professor e artista (Anexo,I,II,III,IV e V). 

Seria a partir do meu próprio discurso e do discurso dos outros que analisaria a construção da 

minha identidade como professor-artista, num campo interativo em que ao questionar o conceito 

com o qual me debatia, estava simultaneamente a tentar criar linhas de fuga em torno desta 

representação que criei, com o social, para mim próprio  

Então, como salienta Catarina Martins (2011), partindo de Derrida (2001), “é quando o 

arquivo se inscreve no corpo que menos compreendemos o quanto ele nos constitui” 

(Martins,2011:39). Só começamos a perceber a teia que nos conforta e sustenta quando, fio por 

fio, damos início a um gesto que questiona os “sistemas de racionalidade que originaram esses 

lugares como os espaços de uma ordem a proteger” (2011 39).  

Arder de paixão torna-se assim num buscar incessantemente “essa grelha de possíveis 

de uma época” (Ibidem) e cujo desejo segue, “evidentemente, por todas essas posições ou por 
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esses estados, ou segue, de preferência, todas essas linhas; o desejo não é forma, mas 

procedimentos, processo” e alguma paixão, que me permite a reconstrução permanente das 

minhas fontes pela viagem contínua que efetuo na cena da escrita para tornar visível este meu 

mal de arquivo (Deleuze & Guattari, 2003:26). E se digo paixão é por que não se pode captar a 

experiência numa lógica da acção ou da reflexão, mas sim da paixão. “Duma reflexão do sujeito 

sobre si mesmo enquanto sujeito passional” que vive na condição constante do seu próprio 

renascimento (Larrosa,1994:26). 

Ora este processo de (in)visibilidades permite que o arquivo não se feche mas que possa 

estar sujeito a diversas modificações, acréscimos de incorporação do saber, onde o “arquivista 

produz arquivo...o arquivo aumenta, cresce…o arquivo não se fecha jamais” (Derrida,2001:88). 

Por isso, se por um lado este arquivo será solicitado a aparecer ao longo da tese como forma de 

garantir o fluxo de escrita e pensamento da minha ideia, por outro, ao relacionar-se com o leitor, 

também não lhe será dado um lugar específico para que se fixar, estando em permanente 

abertura. Assim, os momentos de observação e reflexão do nosso arquivo irão por isso mesmo 

aparecer cruzados e intersetados, com o quadro de sustentação teórica elaborado pela revisão da 

literatura, possibilitando-nos a construção de uma análise argumentada em torno das tensões 

decorrentes duma escrita reflexiva. Contudo, há que referir que esta análise estará centrada num 

número limitado de contextos e sujeitos
16

 o que, não sendo estatisticamente representativo, 

procurará, pela sua diversificação, ser um corpus teoricamente pertinente para dar conta de uma 

pluralidade suficientemente ampla de lógicas de relacionamento, em torno das possíveis 

autonarrativas que o conceito professor-artista poderá estabelecer. 

Façamos um estudo de corpora
17

. 

Esse corpus é constituído, no Anexo I, por registos vídeo de um conjunto de propostas 

de trabalho endereçadas a alunos desde o pré-escolar ao ensino secundário, ao longo de sete 

anos, nas mais diversas disciplinas que constituem o ensino em artes visuais: educação visual, 

educação tecnológica, desenho e geometria descritiva.  

Este anexo tem por base o registo visual das performances e coreografias dos alunos e 

professor, no desenvolvimento dessas mesmas propostas, que se revestiam como espaços de 

questionamento ao desdobramento que estava a ser criado. Neste sentido, este primeiro anexo 

                                                           
16 O contexto situa-se numa instituição de ensino particular e cooperativo denominado Colégio Novo da Maia. As 

entrevistas decorrem com alunos do ensino básico e secundário, assim como com três artistas: André Alves, Cláudia 

Lopes e Dalila Gonçalves. 
17 Plural de corpus. 
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contém experiências mais gerais, mais coladas à imagem do professor-artista e menos focadas 

em assunto específicos. Será a partir delas, como efeito de autoscopia, que as mesmas se abrirão 

como possibilidades de questionamento à imagem do professor-artista, levando ao 

desenvolvimento de propostas mais concretas, essas sim, com uma incisão cirúrgica sobre o 

professor-artista, razão pela qual têm um anexo próprio. 

No Anexo II encontramos o projeto Miliário realizado em 2009. Um projeto da artista 

plástica Dalila Gonçalves endereçado a mim, como artista, e que me propus explorá-lo enquanto 

professor no meu espaço institucional, com os meus alunos do nono ano de escolaridade
18

. Este 

foi o primeiro projeto que me levou a questionar a minha autorrepresentação como professor-

artista, pelo facto de trazer para a sala de aula o meu estúdio, espaço aonde a minha prática 

artística se dá. Por conseguinte, comecei a questionar de quem seria a voz autorizada que falava 

em sala de aula.   

Nesta esteira, mas com uma outra densidade, o Anexo III é constituído por um conjunto 

de vídeos, fotografias e reflexões em torno da proposta de trabalho #011 “Práticas Artísticas 

Contemporâneas II. Esta proposta, ao ser pensada em colaboração com a Casa da Galeria – 

Centro de Arte Contemporânea e o Museu de Escultura Contemporânea de Santo Tirso (MIEC), 

pretendia ser uma aproximação da escola aos espaços onde se expõe arte contemporânea, 

experimentando-se a prática artística em contexto real, por justaposição às simulações 

hipotéticas que a escola potencia diariamente nos seus discentes, nos seus mais diversos usos.  

O resultado deste ensaio foi uma sala de educação visual doente, infetada pelos 

processos de trabalhos próximos da prática artística e que lutava de forma febril sob “processos 

em (re)processo”  -  (título da exposição).  

Mas chegado até aqui tenho que referir duas coisas. Primeiro, que todas estas 

experiências foram desenvolvidas enquanto professor ao serviço da instituição de ensino 

Colégio Novo da Maia. E, segundo, que a reflexão realizada é feita sobre os documentos 

registados em formato fotografia e vídeo.  

O Anexo IV reúne um conjunto de entrevistas a ex-alunos do MEAV que mantinham 

relações com a prática artística. Essas entrevistas foram realizadas com o intuito de perceber de 

que forma estes lidavam com a sua prática docente e artista, que tensões encontravam, como 

lidavam com isso, que resistências criavam. De sete entrevistas realizadas entre uma baliza 

                                                           
18 Este projeto contou apenas com a participação de dois alunos. 
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temporal que compreende o ano de 2010 até ao presente, apenas três sobreviveram ao furto que 

este arquivo foi alvo em 2011. Assim sendo, apenas trabalharemos com as entrevistas realizadas 

a André Alves, Cláudia Lopes e Dalila Gonçalves. 

O Anexo V surge na continuação destas entrevistas, já que se impunha que registasse as 

conversas que tinha com os meus alunos, no sentido de entender como é que eles viam as aulas 

de educação visual, desenho ou geometria descritiva; as propostas de trabalho, a organização 

dos espaços, as suas e as minhas performances, pelo que englobo aqui também os vídeos que os 

próprios alunos fizeram das aulas. Este conhecimento permitia-me jogar o ‘saber de 

experiência’ dos artistas e alunos, com o sujeito desta experiência, criando um plano para 

intersectar o professor-artista. Assim, ainda que num registo diferente das entrevistas realizadas 

aos artistas, estas ‘conversas amigáveis’ com os alunos enquadram-se também no formato de 

entrevista. 

O Anexo VI debruça-se sobre um conjunto de três exposições realizadas por mim 

enquanto artista-plástico. Aí encontramos os dossiês de candidatura, as sinopses dos projetos e 

as fotografias dos próprios trabalhos, para além de, como no caso do caso do Prémio Casa da 

Galeria’10, ter em registo vídeo o próprio processo de trabalho (Anexo,VIc).  

A ideia que preside a este anexo é dar a conhecer a minha atividade artística continuada, 

bem como os modos de ver e pensar o meu trabalho artístico. Não nos esqueçamos que o 

professor-artista, segundo Thornton (2005), exerce uma prática artística continuada ao mesmo 

tempo que exerce a sua atividade docente. 

O Anexo VII contém um relatório realizado para a disciplina “Atividades de Contacto” 

do primeiro ano do MEAV. Este relatório é um documento aonde se encontram registados num 

único momento relacional, a partir da unidade de trabalho a “Tecelagem”, os conflitos 

encontradas por mim na minha relação com a atividade docente. Neste ponto, incluem-se 

também as planificações das atividades referidas ao longo dos anexos, pois penso que a sua 

organização gráfica de algum modo se relaciona com a minha maneira, enquanto pintor, de 

conceber o mundo que me rodeia. 

Uma vez apresentada a constituição do arquivo, importa, por um lado, ainda antes de 

explicar o olhar com que o irei visitar, questionar como é que um conjunto de experiências 

pessoais se pode constituir como base para a exploração da minha problemática e, por outro, “o 

que justifica que eu use estas pessoas que tão bem conheço para um propósito que é pessoal?” 

(Monteiro,2012:1).  
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Ora esta vontade em nos focarmos em nós próprios, nas nossas acções e na nossa 

realidade, elegendo determinados “acontecimentos significativos e estabelecendo entre eles 

conexões para lhes dar coerência”, fazendo da nossa vida uma história, isto é, como salienta 

Bourdieu (1998a), “conformar-se com uma ilusão retórica, uma representação comum da 

existência que toda uma tradição literária não deixou e não deixa de reforçar” (1998a 184-185). 

Fazer coincidir o nome próprio com o mesmo lugar da assinatura, “autentica essa identidade” e 

torna visíveis os mecanismos da instituição, onde o estereótipo, a nomeação e a “classificação 

introduzem divisões nítidas, absolutas, indiferentes às particularidades circunstanciais e aos 

acidentes individuais no fluxo das realidades biológicas e sociais” (1998a 187).  

É nesta circunspeção que brota a ilusão da singularidade do biografado, perante as 

experiências coletivas compartilhadas com outros, dando origem à criação de figuras puras, 

onde esta mesma ilusão biográfica surge reforçada pelo discurso do investigado, que torna 

“explícito o que está implícito nos ‘já’, ‘desde então’, ‘desde pequeno’ ” ou, como eu próprio 

dizia anteriormente, ‘não fosse de espantar’, ‘começou muito antes’, ‘na altura’. Por isso, tentar 

compreender uma trajetória de vida como uma história coerente de acontecimentos “sem outro 

vínculo que não a associação a um ‘sujeito’ ” (1998a 189), é o mesmo que esquecer a rede 

social que nele habita, no sentido em que os acontecimentos biográficos se apresentam como 

um mescla ativa de “colocações e deslocamentos no espaço social”. O mesmo é dizer que não 

podemos compreender a minha construção identitária, como professor-artista, sem que 

“tenhamos previamente construído os estados sucessivos do campo no qual ela se desenrolou”, 

ou seja, o conjunto das relações e experiências que me uniram aos alunos e os diversos agentes 

“envolvidos no mesmo campo e confrontados com o mesmo espaço de possíveis” (1998a 190).  

Cruzando esta imagem com o artigo - Arts of the contact zone -, de Mary Pratt (1991), 

conseguimos conectá-la com a ideia de uma zona de contacto, “um espaço social onde as 

culturas se encontram, chocam e lutam umas com as outras” (1991 34). Na base da elaboração 

deste conceito - contact zone - está uma carta com cerca de quatrocentos anos atribuída a Felipe 

Guaman de Poma de Ayala, um indígena peruano que, numa mistura de Castelhano com 

Quechua, se dirige ao rei Filipe III de Espanha.  

Nessa crónica, Felipe de Ayala faz um retrato da sociedade Inca muito próximo do 

formato utilizado pelos europeus, levando Pratt (1991) a referir-se a ele como um texto auto-

etnográfico, no sentido em que Ayala se socorre de uma escrita que ao descrever-se a si e ao seu 

povo, se identifica com as representações que os outros criaram para eles. É assim que se 
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explica a pertinência do outro, do discurso dos alunos e dos artistas, mas também do discurso 

que produzo sobre as minhas práticas com a intenção de me devolver uma imagem especular de 

mim próprio.  

Se os textos etnográficos são aqueles que geralmente representam, sob o ponto de vista 

do conquistador, os outros, os conquistados; os “textos auto-etnográficos são representações de 

como precisamente esses outros se constroem em resposta ou em diálogo com esses textos” 

(Pratt,1991:35). Neste caso, podemos dizer que esta ideia atravessa o registo escrito, vídeo e 

fotográfico que faço das aulas, já que se cria uma zona de contacto em que os alunos ao se 

apropriarem destes instrumentos através dos quais os interpreto, abrem espaço para a 

apropriação de dinâmicas, expressões e posturas, onde ambos, numa relação de negociação e 

construção nos vemos representados (Anexo,Vb e Vc). 

É então que a minha história nunca poderá ser minha, pois constrói-se na relação com o 

outro. Por isso esta não é a história dos factos mas a estória do storyteller onde o registo 

autonarrativo, ao ordenar um conjunto de acontecimentos, dá um sentido à acção (Arendt,2005). 

Nesse sentido, podemos dizer que apesar destas autonarrativas se inserirem no social, elas têm 

um foco, alcance e limitações concretas que “refletem a singularidade de cada autor no que diz 

respeito às suas vidas pessoais e profissionais” (Bourdieu,1998a). Há que dizer e que contar 

essa história que se faz nas opções constantes que um professor-artista tem que tomar, cruzando 

“a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar, e que desvendam na nossa maneira de 

ensinar a nossa maneira de ser” (Nóvoa,1995 10).  

Ora esta prática reflexiva, no sentido que é “aquilo que os professores fazem quando 

olham para trás”, para o que aconteceu em sala de aula “e reconstroem, reinventam, e ou 

recapturam os acontecimentos, as emoções e os feitos” (Burnard,2009 9), poderia caraterizar-se 

como uma reflexão em acção, sobre a acção e para a acção, onde o professor é capaz de gerar 

conhecimento sobre a sua prática letiva, ao invés de ser um objeto do discurso dos outros 

(Demaily,1991; Nóvoa, 1999; Pacheco, Terrasêca & Caramelo,2008). A autorreflexão torna-se 

assim inerente dum trabalho que procura analisar a estória, procurando-lhe um sentido próprio 

que não deseje ‘traduzir’ numa “linguagem douta” um “discurso profano” (Correia,1998 73). 

Para isso, cabe ao sujeito mais do querer ser um intérprete entre “partennaires que falam 

línguas diferentes”, desejar ser um tradutor que se auxilie na leitura de si próprio, 

compreendendo a sua própria língua e colocando no “discurso da comunicação pública, os 
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símbolos de um discurso deformado na linguagem privada”. Por tudo isto, o intérprete deve ser 

capaz de incitar à autorreflexão.  

É deste modo que ao colocarmo-nos em posição psicanalítica procuramos, mais do que 

nos questionar, estabelecer conexões com outros discursos para a compreensão da nossa própria 

dinâmica. Tentamos produzir um discurso que já não seja o da construção de certezas, mas 

precisamente aquele que afirma para o sujeito e para os outros o “direito ao erro, à incerteza, ao 

insucesso, o direito a não saber tudo”. Esta atitude não só lhe confere “o direito de duvidar de 

tudo o que faz e de tudo o que pensa”, como num mesmo movimento também “reabilita aquilo 

que ele faz, aquilo que ele pensa, aquilo que ele diz” (Correia,1998 75). Na realidade todos nós 

nos descobrimos através das conversas reflexivas que estabelecemos no nosso interior. E para 

os artistas, como refere Grushka (2005), esta prática é essencial para a realização “entre 

autoconhecimento e o comprometimento com a sua prática”, bem como para a forma “como 

produzem conhecimento e se relacionam com mundo” (citado em Hennessy,2009:184).  

Assim, “aprender a ver-se, a dizer-se ou a julgar-se é aprender a fabricar o próprio 

duplo” e “a ‘sujeitar-se’ a ele” (Larrosa,1994 80). Esta fabricação (pelo arquivo) torna os 

sujeitos numa coisa exterior e aberta aos outros, já que este não se vê sem ao mesmo tempo ser 

visto e não de diz sem ao mesmo tempo ser dito.  

É então diante deste jogo entre exterior e interior, baseado numa lógica de interiorização 

do lado de fora, que o sujeito se torna fruto de um conjunto de relações que estabelece consigo 

mesmo em relação com certas problematizações e no interior de determinadas práticas. É por 

isso que esta ‘experiência de si’ se torna importante, visto que a experiência não depende do 

sujeito nem do objeto, pois é o que “ocorre ‘entre’ e o que constitui e transforma ambos” que 

nos permite resistir ao duplo e ensaiar outras possibilidades de devir. 

 

 

1.7. Bússola conceptual.  

       A escrita e o olhar na orientação do pensamento. 

 

Roland Barthes (2009) afirmava que o que mais apreciava numa narrativa não era tanto 

o seu assunto ou a sua estrutura, mas sim as “esfoladelas” que esta lhe permitia fazer no “belo 

invólucro  corro, salto, levanto a cabeça, torno a mergulhar” (2009a 136). Esta é a viagem que 

um texto pode permitir. Este é o convite que faço ao leitor. De pensar que “toda a obra é uma 
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viagem e deslocamento, mas que apenas percorre este ou aquele caminho exterior em virtude 

dos caminhos e trajetórias interiores que a compõem, que constituem a sua paisagem” 

(Deleuze,2000:10).  

É neste sentido que gostaria que esta tese fosse entendida como uma viagem. E uma 

viagem não percorre apenas vários lugares e espaços. Neste caso, ela é o efeito da própria acção 

gerado pelo deslocamento entre vários pontos nodais  o ‘saber de experiência’ do professor-

artista e a literatura que o interseta.  

Se numa viagem temos os mapas e as bússolas que nos orientam. Nesta tese tenho um 

conjunto de autores e conversas amigáveis, a experiência do dia-a-dia, o diário de bordo, a 

memória, os vídeos e as fotografias que compõem o arquivo. O terreno ou a arena será 

composto por um conjunto de experiências levadas a cabo por mim, no campo da minha 

atividade docente. Contudo, bem sei o quão difícil será para mim sair do meu local de conforto, 

questionando as minhas representações, desterrando-me da minha cultura. Levo na bagagem 

muitas das referências ocidentais que me pertencem e me constroem. E aqui nada de mal, se 

eles muitas das vezes não cometessem o pecado de excesso de peso, impossibilitando-me de 

viajar, de ‘levantar voo’ e de ver o mundo como as aves em múltiplos sentidos…  

Mas estas dúvidas, hesitações, refúgios e familiaridades, próprios de uma escrita 

calcorreante, encontram paralelo nos registos de um conjunto de exploradores e navegadores 

como Marco Polo, Pêro Vaz de Caminha, Fernão Mendes Pinto, Frei Cristóvão de Lisboa, 

Charles Darwin, entre outros. Todos eles foram viajantes aventureiros que nos trouxeram 

através dos seus olhares uma visão do mundo por onde passaram. E tão diferentes como eles 

eram os seus olhares que “interpretavam o que viam  com ingenuidade, carregado de cálculo 

mercantil ou de vontade de poder” conquistador, “tanto do império como da fé, com frias 

observações de ciência pura ou interessada, na inventariação de novos mercados” 

(Cristóvão,2003:7). Poderia dizer-se que mundos visitados eram objeto de diferentes registos, 

consoante os agentes da escrita que se debruçavam sobre eles, ora com um olhar ingénuo, puro, 

autêntico e não escravo de preconceitos, ora através do olhar do poder colonizador, da 

desilusão, da má-fé e das utopias.  

São estes os espantos, os perigos e as alegrias de quem ao viajar se afasta da sua cultura 

e se tenta desfamiliarizar. É este o alarme que se sente e o preço a pagar. Então, se numa 

primeira imagem me aproximo destes exploradores naquela que é a sua intenção de uma escrita 

etnográfica, também me afasto a partir do momento que se instaura o desejo de uma narrativa 
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hegemónica ou colonizadora. Como podemos constatar, é difícil deixarmos para trás o olhar 

domesticado, normalizado e pré-concebido a ver o que dele se espera. Por isso podemos dizer 

que apesar de todas as estratégias de escrita, este tipo de textos denunciava aquilo que mais se 

queria evitar entre narrador e agentes enunciados  “a ausência de qualquer modalização de 

querer, saber ou poder perante o Outro” (Cristóvão, 2003 17). 

 Mas se esta ideia é importante reter, só o é porque todo este trabalho percorre na sua 

construção a (co)implicação do Outro para uma escrita de mim. Daí que pensar o olhar como 

uma bússola seja importante, na medida em que “assim o olho, assim o objeto” ( illiam Blake 

citado em Crary,1990:70). É que nestes escritos a descrição, como primeira operação 

etnográfica, constitui uma intensa atividade que pouco a pouco se vai complexificando numa 

procura da comparação com o já conhecido, para que o descrito se torne mais compreensível e 

aceite pelo destinatário. Já dizia Pêro Vaz de Caminha que os bons ares do Brasil eram assim 

frios e temperados como os de Entre Douro e Minho. Por sua vez, também Fernão Mendes 

Pinto afirmava que os povos da Ásia “têm pontes muito altas, compridas e largas de cantaria 

muito forte, feitas ao modo das nossas” (Pinto,2008 65).  

Todas estas descrições são os vestígios a que um cronista de viagens se agarra para lidar 

com o desconhecido, trazendo para junto de si a sua zona de conforto, a sua cultura e as suas 

representações para que através deles se possa identificar com o novo e o inesperado. Neste 

caso, esta imagem é passível de ser cruzada com a relação que eu, enquanto artista, estabeleci 

com os discursos que encontrei na escola. Se num primeiro momento o meu olhar de explorador 

se aproximou do registo documental, do olhar limpo e transparente que apenas buscava registar, 

seguidamente deu lugar a um outro tipo de olhar infetado por determinações que se interpunham 

no contacto da minha cultura com o contexto encontrado. Ora esta situação se num momento 

inicial me levou à produção de uma zona de apaziguamento das tensões, como o caso da 

nomeação professor-artista, também no mesmo instante através da reflexão e da experimentação 

comecei a questionar o que pretendiam estas representações e que tipo de visão pretendiam 

fabricar nos sujeitos.  

Foi deste modo que o meu olhar de viajante se apercebeu que só pode verdadeiramente 

ver quando cruzado entre os que passam e os que estão, entre os observados e os observadores. 

É neste transpor das fronteiras do já conhecido que o saber se transforma e constrói, o que 

equivale a dizer que todo o mapa deste viajante se encontra permanentemente aberto às viagens, 

à experimentação de outros caminhos e à abertura de fendas, num movimento que se vai 



Página 58 de 260 

traçando no curso das articulações entre o artista, o professor, os discursos que (in)enformam as 

práticas e a estruturação da sua identidade. É assim que as viagens aqui reunidas se entrelaçam, 

fazem texto e tecido, desafiando e sobrepondo-se com as ideias e conformidades do gesto 

professor-artista.  

Dito isto, só posso desejar que esta escrita se apresente como linhas de articulação e 

linhas de fuga, intensidades, velocidades, movimentos que territorializam e desterritorializam o 

pensamento. Uma escrita que acompanha um pensamento instável, indefinido, inquieto, que vai 

e volta, que não pára, que busca pensar sempre de novo e, de novo, sempre pensar. 

 Parafraseando Gilles Deleuze e Félix Guattari (2007), deixamos para trás um espaço 

estrutural arborescente, onde mantínhamos bem estabelecido um tronco, à volta do qual tudo se 

organizava a partir de pequenos galhos e ramos, tal qual numa árvore, numa hierarquia bem 

estabelecida. Hoje, no entanto, vivemos mergulhados num espaço rizomático, num perfeito 

modelo em rede, distante de qualquer hierarquia, numa estrutura permeável e constantemente 

reformulável, onde vemos possibilitado o estabelecimento de todo o tipo de ligações, geradores 

de novo conhecimento. Da natureza de cada contacto, surgirão novos nódulos, que desde logo 

terão a necessidade de estabelecer novas correlações com outras estruturas, que até então lhe 

eram totalmente alheias. Neste caso escrever nada tem nada a ver com significar, mas com 

calcorrear e cartografar (Deleuze & Guatarri,2007:23).  

A ideia de escrita como rizoma implica isso mesmo. Ela não é feita de unidades, mas de 

dimensões, ou antes direções movediças. Não tem começo nem fim, mas tem sempre um meio, 

pelo qual cresce e transborda. Nesse caso, a vontade de desenlear as linhas em direção ao meu 

problema é querer desenhar um mapa, errar territórios longe da luz e instalar-me nas próprias 

linhas, sabendo que estas não param apenas na organização de um dispositivo, mas atravessam-

no em todos os sentidos.  

Então, a escrita é afim a um pensamento e inseparável de um devir. São as palavras que 

fazem o nosso pensamento, porque é com palavras que nós pensamos. “E pensar não é somente 

‘raciocinar’, ou ‘calcular’ ou ‘argumentar’, como nos tem sido ensinado muitas vezes, mas é 

sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece” (Larrosa,2002 21). Por isso esta 

escritura é entendida como um processo inacabado e como movimento constante, ligada a um 

pensamento que se está a construir pela autonarração. Ela não sabe onde vai chegar, mas sabe 

que não pode chegar a parte alguma porque não há onde chegar; porque o mais interessante está 
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sempre no meio, nos desvios da viagem e nunca no início ou no fim dela. De maneira que para 

nos movermos e pensarmos, escrevemos, e para escrevermos, pensamo-nos e movemo-nos.  

Ora as possibilidades de se construir uma escrita que tanto ilumina o objeto como o 

sujeito que se debruça sobre ele é, segundo Barthes (2007), uma escrita intransitiva em que o 

autor não escreve para dar acesso a algo independente de ambos, autor e leitor, mas escreve a si 

mesmo. Deste modo, podemos então dizer que esta escrita é um exercício no qual o sujeito da 

escrita, apenas escreve para “saber o que quer dizer (para dialogar com as ideias do seu corpo), 

para perder a sua consciência no ilimitado da significância (Barthes,2009a:121). O que ele 

procura saber é se esse diálogo com o seu corpo o faz pensar ou não, se faz sentido, colocando-o 

numa “posição de quem faz qualquer coisa, e não de quem fala sobre qualquer coisa” 

(Barthes,1987).  

Arrisco-me assim a “escrever como um cão que faz um buraco, um rato que faz a toca”, 

mas também a encontrar o meu “próprio ponto de subdesenvolvimento”, “patoá,” e “deserto” 

(Deleuze &Guattari, 2003:42). Aprender está para o rato no labirinto, está para o cão que escava 

o seu buraco, está para alguém que procura mesmo que não saiba o quê, ou para alguém que 

encontra mesmo que nada tenha perdido. Mas dizer isto não significa que 

 

recusamos a adesão a uma dada tradição do trabalho científico, nem rejeitamos inspirar-nos e 

inscrever-nos num desses sistemas de regras que definem um jogo de linguagem. Chamemos-

lhe, no nosso caso, jogo fenomenológico, hermenêutico, interpretativo. Dispensar-nos-emos, isso 

sim, de um grande trabalho legitimador de opções que parecem tomadas externamente e a priori, 

dado que para todo o jogo não se encontra legitimação senão no seu próprio campo (Fernandes, 

2002:17). 

 

É então que meditando entre as palavras que vemos e ouvimos, escavando buracos na língua 

para ver ou ouvir aquilo que está escondido, iniciamos um encontro lúcido para esta situação 

atlética, onde o modo de se lhe resistir criticamente, “o único modo de defender a língua” 

parece ser “atacá-la…cada escritor é obrigado a fazer a sua língua…” (Deleuze citando Proust, 

2000: 16).  

Barthes falava sobre a importância de ter autores estimados para escrever, aqueloutros 

que são modelo  “o que inspira o leitor-escritor (aquele que espera escrever) já é, para além de 

determinado autor amorosamente admirado, uma espécie de objeto global” (2005 22). E aqui 
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debruço-me sobre um conjunto de autores tal como Barthes, Deleuze, Foucault, Guattari ou 

Nietzsche, cujas vozes me permitiram construir ligações mais sustentadas para pensar aquilo 

que me interessava pensar. Neste sentido, Martins (2011) afirma que este tipo de perspectiva 

“toma os próprios textos como objetos que se inscrevem em grelhas de possibilidade, e que 

fazem derivar outras combinatórias no texto daquele que arrasta essas vozes para a sua própria 

escrita” (Martins,2011 11). É desta forma que a escrita, como pensamento, se pressagia como 

uma construção em permanente devir.  

Mas se “escrever é atravessar devires que não são devires-escritor, mas devires-rato, 

devires-inseto, devires-lobo, etc.” (Deleuze & Guattari, 2007 307) que hipóteses me restam? Tal 

como o feiticeiro, o escritor vive na fronteira dos campos, na orla da aldeia, ou entre duas 

aldeias e aí o “que importa é a sua afinidade com a aliança, com o pacto, que lhes dá um 

estatuto oposto ao da filiação com o anomal, a relação é de aliança” (Deleuze & Guattari, 

2007:315). Parece que uma escrita autonarrativa ao exigir-se pensar, tem que, por força deste 

entendimento, tornar-se animal. Mas não um animal qualquer. Tem que ser um desse seres 

híbridos que povoam os mitos, dos clássicos aos profanos: os lobisomens, os vampiros, as 

sereias, os centauros, os minotauros. Esses que habitam entre dois mundos. Mas sendo o 

professor-artista uma figura que vagueia por entre dois mundos será que podemos dizer que se 

assemelha a um lobisomem, um minotauro, um centauro, uma sereia? 

 Sendo que devir nunca é imitar ou copiar um modelo, então tornar-se animal não é 

tanto deseducar-se mas sim fazer a diferença, tornar-se diferente. Não se trata de evoluir, mas 

sim de involuir. E involuir aqui não é o processo inverso de evoluir, mas sim de “formar um 

bloco que corre seguindo a sua própria linha, entre os termos postos em jogo, e sob relações 

assinaláveis (Deleuze & Guatarri,2007:306). Isto significa que o que está “entre” não 

corresponde estritamente a um ou a outra, mas que de alguma forma diz respeito aos dois, 

possibilitando a criação de uma zona de contacto. Assim, que porvires poderão ser potenciados 

por, e neste espaço?  

Na sua “Lição” (2007), texto da aula inaugural da cadeira de Semiologia Literária do 

Colégio de França, pronunciada em 1977, Barthes declarava-se como um sujeito incerto e 

impuro, inclinado com frequência a sair de um embaraço intelectual através de interrogações 

dirigidas ao seu prazer. E este prazer que nos fala encontra-se bem patente na produção dos seus 

trabalhos, onde a escrita rivaliza com a análise.  
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É através desta lição que mais uma vez Barthes nos mostra que a linguagem é o objeto 

em que se inscreve o poder, refletindo a verdade para quem escreveu e leu. Mas a meu ver, é 

também a demonstração da tentativa de subversão do discurso. É um convite ao jogo…à caça 

do duplo, à fuga do estereótipo, ao logro do narrador. É neste ponto que o discurso é colocado 

como um desafio ao leitor, pois apresenta uma forma tanto de servidão, quanto de poder, onde 

“o corpo do leitor não é o corpo do escrevedor  um regressa ao outro” (Barthes,2009a 98).  

É assim que este estudo procura gerar uma leitura que anule as possibilidades de 

existência de um centro, de um lugar privilegiado de onde derive um significado único e 

fechado. E nesta opção de não querer encontrar um lugar para o olhar pode perceber-se um 

movimento duplo: uma leitura interior e implicada do texto, seguida de uma leitura exterior e 

desinteressada. Como assinalava Deleuze (2012), a constante obsessão de Foucault com o tema 

do duplo nunca foi uma projeção do interior mas, ao contrário, um interiorização do lado de fora 

(2012:132). Ora este é um tipo de pensamento que estará a oferecer ao leitor aquilo que se 

projeta nas margens do texto e que passa desapercebido como se fora escrita com tintas 

translúcidas e invisíveis aos olhares menos críticos. A minha postura, o meu olhar perante as 

fontes que apresento é a de um intérprete que diante de uma partitura a “sabe deslocar, agrupar, 

combinar, agenciar” e dar ao sujeito a possibilidade de leitura poética de si próprio. 

Simultaneamente, o convite que faço ao leitor “consiste em receber, em conhecer ou em 

experimentar esse texto, mas em escrevê-lo de novo, em atravessar a sua escrita com uma nova 

inscrição” (Barthes,2009b 252-253).  

Cabe ao leitor, a meu convite, tornar-se parte ativa na escuta desta autonarrativa sobre o 

meu devir professor-artista. Este é um projeto de devolver o devir à escrita. Entregar o texto nas 

mãos do leitor que escuta e que deixa que ele se vá fazendo. Daí os sucessivos convites para o 

leitor viajar até a anexos específicos do arquivo. Pois mais do que provas, descrições ou 

ilustrações de uma ideia, essas experiências devem ser lidas como textos e entregar-se às 

mesmas regras que um está sujeito. Deste modo, o lugar desta escrita do eu torna-se um jogo 

interminável de deslocamentos e transformações, experimentações, truncagens, secções, 

transplantações, samplagens.  

A ideia de samplagem passa por um dispositivo – o sampler – um instrumento que 

permite tratar e trabalhar bocados de som das mais variadas formas, “como um pedaço de barro 

que pode ser transformado numa bola ou num modelo à escala de Nova Iorque” 

(Fadigas,2003a:61). Este exemplo curioso mostra-nos como se pode criar uma imagem que nos 
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permite ver que “o texto não é duplo, mas múltiplo” e onde o “texto não é no seu conjunto 

senão uma multiplicidade de formas sem fundo” (Barthes,1987 113) que se incorporam e 

metamorfoseiam. É semelhante à planta daninha que preenche os vazios, que cresce entre e no 

meio de outras coisas como o rizoma (Deleuze & Guattari,2007:31).  

É graças a estas dinâmicas e intensidades que o leitor a partir desta tessitura se pode 

tornar um egiptólogo, um leitor das entrelinhas “porque o que com ele recolhemos da história 

não é algo para se tomar como definitivamente acabado”, pois “samplar é andar para trás 

seguindo em frente” e não mais aquela atitude de preservar em formol (Fadigas,2003a 63). Por 

isso ler é sempre compreender outros textos já lidos, mas situados em outros locais. A única 

coisa que pode revelar este sistema é o ato de ler, já que no plano do texto não há um sujeito 

ativo – o escritor –, perante alguém passivo – o leitor. O texto determina as atitudes gramaticais 

através das quais o olho indiferenciado “com que eu vejo Deus é o mesmo olho com que ele me 

vê” (Barthes,2009a 140).  

Sendo este o plano do olhar que instauro para esta tessitura, sabendo de antemão a 

infinita grelha de possibilidades de que disponho, julgo essencial esclarecer a bússola 

conceptual que orientará a sua elaboração, para que desta forma melhor se perceba como o meu 

pensamento irá atacar, a partir de um plano teórico de referência, os textos sobre o professor-

artista ou documentos armazenados no meu arquivo.  

Como nos alerta Deleuze, “não ousarás falar em teu próprio nome antes de teres lido 

isto e aquilo, e aquilo sobre isto, e isto sobre aquilo” (1990:14). Pretendo mais do que ir à 

origem, intersectar a proveniência e a linhagem de um problema, no sentido em que os factos 

não falam por si mesmos, colocando a ênfase num tipo de sistematização e conceptualização 

que se assume como continuidade interativa entre a elaboração das teorias e das hipóteses. Esta 

estratigrafia sugere-me que não há, pois, apenas um sentido único ou uma razão determinista, 

mas todo um ‘lado fluido’ (Nietzsche,1990,2000). Trata-se, numa palavra, de compreender o 

presente, a partir de um olhar para trás em direção a um objetivo que nos possa desinstalar 

relativamente às nossas próprias convicções, recordando que a inércia cultural faz com que 

demos como verdadeiro o carácter definido das coisas, afirmam-se diante de nós através de um 

carácter lógico e objectivo, e de modos de pensar que se apresentam como naturais. 

Mas dito isto importa esclarecer porque é não estou a fazer uma arqueologia e 

genealogia do professor-artista, embora aqui ou acolá isso possa parecer. É que embora procure 

descrever entre o enunciado professor-artista e a formação discursiva (os meus arquivos), as 
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condições de existência do discurso, do enunciado ou do conjunto de enunciados de uma 

determinada época, ou cultura, não iriei procurar as regras através das quais se estabelece o 

verdadeiro e o falso ou, se preferirmos, um determinado regime de verdade. Contudo, é no 

plano que tem por propósito descrever a constituição do campo de estudo, entendendo-o como 

uma rede formada na inter-relação dos diversos saberes ali presentes, que a ideia de arqueologia 

nos possibilita entender o professor-artista como construção histórica (Foucault,2008). É então 

que se a genealogia escuta a história para analisar a proveniência dos saberes e seus pontos de 

articulação, prestando assim atenção aos seus acasos e às suas descontinuidades, aquilo a que 

esta tese se propõe é questionar e reorientar as formas dominantes de escrever e pensar o 

professor-artista a partir de uma experiência que me atravessa, e não esgaravatar uma análise da 

formação efetiva do discurso em torno dele (Foucault, 2000). 

Indo buscar uma imagem ao pensamento de Jorge Larrosa (1994), aquilo que pretendo é 

algo semelhante ao trabalho que se impõe diante da organização de uma biblioteca. Isto é, 

colocarei juntos textos e ideias que à partida nada tem a ver uns com os outros, no sentido de os 

articular e produzir um novo sentido. Como diria Foucault 

 

 imagina que eu teria tanto trabalho e tanto prazer a escrever, acha que me teria obstinado em 

fazê-lo, sem olhar nem para um lado nem para o outro, se não preparasse – com a mão um tanto 

febril – o labirinto onde me aventurar, onde deslocar a minha posição, abrir-lhe subterrâneos, 

aprofundá-la longe de si própria, descobrir-lhe inclinações que resumem e deformam o seu 

percurso, ou perder-me e aparecer por fim diante de olhos que nunca teria de encontrar de outro 

modo? Há mais quem, como eu, escreva para deixar de ter rosto. Não me perguntem quem sou e 

não me digam que continue a ser o mesmo: tal é a moral do registo civil, que governa os nossos 

papéis. Que nos deixem em liberdade quando se trata de escrever” (Foucault 2008 20). 

 

Assim sendo, está subjacente a este trabalho também uma certa ideia de ‘profanação’ 

dos textos e dos seus autores, já que “liberta dos nomes sagrados é a coisa devolvida ao uso 

comum dos homens” (Agamben, 2006 104). Pensado assim, este olhar instalar-se-á no arquivo 

enunciado deixando o pensamento irromper, explodir, lutando contra o que nos impede de nos 

pensarmos e transformarmos a nós mesmos, de nos deixarmos arrastar pelos nossos devires. É 

assim que tentaremos produzir uma escrita de multiplicidades, provocando uma explosão 
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selvagem e canibal na utilização dos textos e das ideias dos autores, fazendo com que estas 

entrem em diálogo umas com as outras, “em paródia e em contestação”. Contudo, 

 

há um lugar em que esta multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, […], é o leitor  o 

leitor é o espaço exacto em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de 

que uma escrita é feita; a unidade do texto não está em sua origem, mas no seu destino, mas este 

destino não pode ser pessoal: o leitor é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia 

[…] para devolver à escrita o seu devir, é preciso inverter o seu mito: o nascimento do leitor tem 

de pagar-se com a morte do Autor (Barthes,1987:53). 

 

Desta forma os autores não serão apenas tratados, usados, discutidos e mexidos. Serão 

também, no limite, desfigurados, deformados e expandidos. O que importa é que a escrita me 

proporcione reflexões suspensivas ou, literalmente, questões a partir de um jogo nodal de 

deslocações em torno do meu arquivo, através dos autores que me servem de lupas e se 

intersetam continuamente nesta escrita, tentando apagar a minha voz para que o texto produza 

em mim “o melhor prazer quando consegue fazer-se ouvir indiretamente; quando, ao lê-lo, sou 

levado a levantar muitas vezes a cabeça, a ouvir outra coisa” (Barthes,2009a 147).  

O leitor poderá assim espessar, na leitura dos textos e do arquivo, o trabalho de tessitura 

e de análise reflexiva de que eles são produto, já que os autores aqui “mobilizados serão 

considerados unicamente a partir do seu lugar enquanto instauradores de um discurso que se 

torna produtivo porque o é na potência que oferece à sua transformação pelo exercício 

contínuo” com que (re)desenham o meu pensamento (Martins,2011:11). E essas transformações, 

segundo esta autora, não se dão “pelo princípio da originalidade do autor e da obra, mas antes 

pelas construções teóricas que aquele que escreve é capaz de empreender” (Martins,2011 40). 

Tudo o que queremos é experimentar com esta tribo de autores, é jogar com eles, com 

os seus pensamentos, movimentar as suas ideias. Tudo tem a ver com experimentação, acção e 

multiplicidade.  

Assim, mais do que justificar pretendo sugerir, mais do que comprovar, desejo incitar, e 

mais do que descrever tentarei analisar, pois “a escrita acontece sempre que as palavras tenham 

sabor”
19

 (Barthes,2007:19). E aqui quando se fala de escrita é, como já o dissemos, no sentido 

                                                           
19 “ (saber e sabor têm a mesma etimologia em latim: sapere, que significa ter gosto; exalar cheiro, um odor; fig.: 

conhecer, compreender) ” (Barthes,2007 19). 
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intransitivo; não para comunicar mas para fraturar, abrir sulcos. “Uma prática, sem intenção 

prévia de produzir um sentido para o leitor: a escrita, monumental exercício de repetição, 

vaivém comparável aos sulcos traçados pelo arado” (Barthes,2009a 13). É desta forma que a 

escrita se inscreve, num duplo movimento, numa possibilidade de pensar a imagem que criei 

para mim como professor-artista, esta auto-fabricação e autorrepresentação, ao mesmo tempo 

que me permite desenhar linhas de fuga que me auxiliem a pensar outras formas de ser e de 

estar. Assim, ainda que por momentos suspensos, desejo ser aquele peixe que saltou tão alto e 

caiu fora do seu aquário, pois só aí ele conseguiu ver a sua casa com a sua pequena alga 

artificial (Veyne,2009). E eu? Por que meios conseguirei ‘saltar’ e ver a ‘casa’ ou, neste caso, o 

casaco que fui tecendo para me vestir?  

 

 

1.8. Meios de registo para aprender a ver-me, a dizer-me e julgar-me. 

       A entrevista, o diário, a fotografia e o vídeo. 

 

Com efeito, depois de assinalar o problema e circunscrever os conceitos ligados ao 

campo em estudo, foi necessário pensar em meios de registo que me permitissem ‘saltar’ e 

aceder ao terreno da minha prática, constituindo um arquivo de experiências que me 

facilitassem ver-me a mim próprio. Para isso e ainda antes de as articular no meu estudo através 

daquilo que foram os documentos que eles criaram, é necessário primeiro situá-las nos 

diferentes contextos que as (in)enformam. E aqui convém destacar que à exceção da entrevista, 

todos os outros métodos já eram utilizados por mim antes de veicular esta investigação ao 

campo doutoral. Ou seja, a utilização da fotografia, do vídeo e do diário eram meios quotidianos 

de registo que já faziam parte da forma como me relacionava com os outros, com a minha 

profissão e com o mundo.  

Sendo este meu olhar subjetivo e pessoal “ao mesmo tempo um acto interventivo e 

político”, ele faz parte do meu modos operandi e da minha posição crítica perante o mundo 

(Monteiro,2012:IV). É assim que estes instrumentos assumem uma dimensão grafológica, 

vincada nas práticas significantes da auto-inscrição, e que se tornam em marcas distintivas 

enquanto ator da minha escrita. Daí que “o modo de fazer, mais o como do que o porquê, marca 

e sublinha a minha existência” como pessoa que tem uma determinada forma de ver o mundo 

(Monteiro,2012:25). É a partir deste olhar que se vai constituindo um arquivo.  
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Uma maneira de pensar e escrever que inflete forçosamente sobre o tipo de meios que 

escolhi para fazer perguntas ao meu diário e aos meus vídeos, aos alunos e artistas, permitindo-

me gerar um conjunto de documentos para melhor pensar o meu problema. Será à forma como 

inscrevemos os instrumentos que manuseamos na elaboração dos documentos que constituem o 

arquivo, que em seguida iremos situar cada um deles. 

 

1.8.1. A entrevista. 

Com o intuito de desbloquear esta autorrepresentação como professor-artista e ao 

mesmo tempo mapear um conjunto de conceitos, ideias, autores e bibliografia em torno do 

campo de estudo, iniciei um conjunto de entrevistas seguindo uma linha próxima da trabalhada 

por Bourdieu (2007), Kaufmann (1996) e Vermersch (1994).  

A entrevista constituiu um instrumento básico de recolha de dados, desenhando-se 

como uma situação de registo oral entre mim e os alunos, ou entre mim e um conjunto de 

artistas como André Alves, Cláudia Lopes e Dalila Gonçalves. Da imensa variedade de 

classificações que as ciências sociais têm atribuído às entrevistas, considerei particularmente 

útil e esclarecedora para este estudo a forma como foram colhidos os depoimentos que 

compõem La Misère du Monde, livro de Pierre Bourdieu (2007). Isto porque, como salienta o 

próprio autor: 

 

Muitas dezenas de anos de prática da pesquisa sob todas as formas, da etnologia à sociologia, do 

questionário dito fechado à entrevista mais aberta, convenceram-me que esta prática não 

encontra sua expressão adequada nem nas prescrições de uma metodologia frequentemente mais 

cientista que científica, nem nas preocupações anticientíficas das místicas da fusão afetiva 

(2007:693). 

 

A opção feita por Bourdieu neste livro foi a de intensificar a proximidade social e cultural entre 

entrevistados e entrevistadores (que teriam sido incentivados, inclusive, a entrevistar amigos e 

parentes), reduzindo, portanto, o distanciamento comum neste tipo de método. Esta postura 

permitia-me uma excessiva interferência no discurso do interlocutor, assim como inversões no 

meu papel que, ao colocar-me atrás da voz do entrevistado, ficava reduzido a um écrivan public; 

a quem cabe apenas apresentar, sem trair, as mensagens que lhe são confiadas. Ora esta era uma 



Página 67 de 260 

condição de aproximação que me possibilitava cercar tanto os discursos dos alunos como dos 

artistas.  

Na mesma linha de pensamento, também Kaufmann (1996), em L’entretien 

compréhensif, apresentava-me um tipo de entrevista envolto num método mole (por oposição às 

ciências ditas duras), empírico e subjetivo, propondo uma reflexão entre a teoria, o método e o 

campo de estudo. Neste sentido, a entrevista para Kaufmann assume-se como uma ferramenta 

de articulação entre a literatura e as observações no terreno, onde as reflexões e os 

questionamentos que daí emergem são constantemente confrontados com essa mesma realidade. 

É, portanto, um género de entrevista feito num de registro de conversa aberta e ‘compreensiva’, 

que exige uma proximidade entre o entrevistador e o entrevistado para um compromisso mútuo 

na busca de informação. Evita-se assim propositadamente a neutralidade comum e a distância, 

encorajando o entrevistado e o entrevistador a encadear a conversa e a informação no sentido de 

“expressar seu mais profundo conhecimento” sobre o assunto em questão. Nesse caso 

 

O sonho positivista de uma perfeita inocência epistemológica oculta na verdade que a diferença 

não é entre a ciência que realiza uma construção e aquela que não o faz, mas entre aquela que o 

faz sem saber e aquela que, sabendo, se esforça para conhecer e dominar o mais completamente 

possível seus atos, inevitáveis, de construção e os efeitos que eles produzem inevitavelmente 

(Bourdieu,2007:694-695). 

 

Deste modo o desafio não é apenas a forma de olhar, mas também a forma de apresentar os 

resultados colocando-os num terreno de discussão com os fornecedores da informação 

perscrutada. E neste caso esta situação aplicava-se mais aos alunos, pois a minha relação diária 

com eles permitia-me discutir várias vezes os vídeos ou as anotações que tirava das aulas.  

Mas no intuito de aprofundar os questionamentos e reflexões gerados nas aulas, resolvi 

entrevistar os primeiros graduados do curso de mestrado em ensino de artes visuais que se 

inseriram na vida docente, ou artistas que estabelecessem relacionamentos continuados com 

atividades escolares ou que, no campo do debate, se tivessem debruçado por estas 

problemáticas. E aqui convém relembrar que esta arena é composta por pessoas formadas em 

artes plásticas ou similares, alguém com ferramentas para desenvolver uma atividade artística, 

abrindo-se assim, hipoteticamente, uma arena de estudo que une o campo da arte com o da 

educação.  
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A ideia seria encarar estas entrevistas como conversas amigáveis, promovendo uma 

“escuta ativa e metódica” ao mesmo tempo que se reduziria a “violência simbólica” do discurso. 

Seria nestas condições que se esperava que surgissem situações de comunicação excecionais, 

livres de constrangimentos, principalmente temporais, abrindo ao entrevistado oportunidades 

que o incitavam a exprimir situações que geravam novas ideias provocadas pela interação do 

discurso
20

 (Bourdieu, 2007).  

Como forma de extrair ao entrevistado estas novas ideias e aplicá-las ou devolvê-las ao 

campo de acção da minha prática letiva, considerei incluir a entrevista de explicitação ao meu 

processo de pesquisa. Segundo Vermersch (1994), L'entretien d'explicitation (doravante 

designada como: a entrevista de explicitação), tem como objetivo a verbalização da acção. 

Através desta prática passamos em viés à pergunta ‘porquê’ (à espera de uma resposta para 

validar a compreensão de um problema), para colocar as questões da forma ‘como’ 

(compreender o funcionamento do entrevistado em situações de acção no terreno da sua 

prática). Esta concepção de entrevista centra-se na explicação da acção ao vivo e, mais 

especificamente, nas informações de natureza processual a fim de reconstruir a estrutura da 

acção. Este tipo de abordagem permite operar a reflexão desta informação a partir do plano do 

sujeito vivido, em termos da sua representação, conduzindo-o assim a um processo de análise 

próximo de uma autoscopia
21

 (Anexo,IVb,IVc,IVd e Va). 

Este tipo de olhar sobre a entrevista centra-se na explicação da acção dos sujeitos, 

implicando um questionamento da experiência passada (e aqui este método não é apenas 

aplicado ao conjunto dos artistas entrevistados, mas também ao conjunto/contexto de alunos 

com quem trabalho diariamente e do qual faço parte). Assim, a experiência da própria acção tem 

múltiplas facetas (emocional, visceral, disciplinar, conceptual), mas concentra-se 

especificamente no curso processual da acção, isto é, a execução das diferentes partes que 

compõem o todo. Todavia, é importante não entender este tipo de experiência como 

generalidades, opiniões, comentários ou conhecimento declarativo sobre a acção. Para isso é 

necessário recorrer a acontecimentos concretos, a memórias específicas, a experiências 

concretas. Esta é uma condição que permite o contacto do acontecimento passado com o tempo, 

coisa que aliás está presente nas entrevistas ao André Alves, à Cláudia Lopes e maior parte dos 

alunos (Anexos,IVa e Va).    

                                                           
20 Cf. com as entrevistas organizadas no Anexo,IV.   
21 Cf. com as entrevistas organizadas no Anexo,IV e Anexo,Va.   
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Em suma, podemos dizer que a entrevista de explicitação estabelece uma prática 

relacional entre o entrevistador e o entrevistado. Ela permite que cada destes atores entre em 

atividade e em auto-mobilidade, orientada por um objetivo próprio. Se por um lado, para os 

alunos as verbalizações provocadas na interação permitem um retorno reflexivo para o trabalho 

da sua acção, por outro, para mim a recolha da informação, muitas vezes desviante do meu 

percurso latente, também me permite reorientar a minha pesquisa.  

 

Deste modo sob risco de chocar tanto os metodólogos rigoristas quantos os hermeneutas 

inspirados, eu diria naturalmente que a entrevista pode ser considerada como uma forma de 

exercício espiritual, visando obter, pelo esquecimento de si, uma verdadeira conversão do olhar 

que lançamos sobre os outros nas circunstâncias comuns da vida. A disposição acolhedora que 

inclina a fazer seus os problemas do pesquisado, a aptidão a aceitá-lo e a compreendê-lo tal 

como ele é, na sua necessidade singular é uma espécie de amor intelectual […] (Bourdieu, 

2007:704). 

 

Ora encarar a entrevista nestes pressupostos faz com a que a parceria entre ‘entrevistado’ e 

‘entrevistador’ crie uma diferenciação ou uma não-simetria, devido às diferentes funções que a 

entrevista de explicitação cria para ambos os jogadores. Foi deste modo que as entrevistas que 

realizei seguiram um guião de perguntas que foram sendo sucessivamente alteradas no decorrer 

da própria entrevista, do mesmo modo que foram sendo alteradas de entrevista para entrevista 

(Anexo,IV). Como disse, o fito principal da utilização da entrevista era garantir, através de uma 

conversa amigável, residual, uma troca informal de ideias, um encaminhamento conceptual, 

bibliográfico, etc., moldando a minha compreensão sobre o assunto que me interessava. O que 

procurava, mais do que “a reflexividade que é sinónimo de método”, era “uma reflexividade 

reflexa, baseada num ‘trabalho’, num ‘olho’ sociológico” que deixa “perceber e controlar no 

campo, na própria condução da entrevista, os efeitos da estrutura social na qual se realiza” 

(Bourdieu,2007:694).   

Resolvi por isso, antes de partir para a escavação destes sedimentos, explorar um outro 

caminho revendo o meu diário gráfico e fotográfico, de forma a recolocar o meu problema no 

centro da minha investigação, sabendo que escolher um caminho é sempre uma opção política. 

Como salienta Luís Fernandes: 
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Quem tem, por obrigação profissional, de selecionar métodos e aplicar técnicas e de andar 

zelosamente à cata de razões teórico-epistemológicas que lhe fundamentem as escolhas, acaba 

por perceber que afinal a defesa de um método – de qualquer método – depende da 

argumentação. E da argumentação depende o consenso, que é um dos critérios principais de 

adesão dos cientistas às práticas que se entregarão. […] Assim como todo o objeto só existe 

no/pelo discurso (2002:17-18). 

 

1.8.2. O diário. 

A entrada do diário nesta investigação faz-se através duma construção dinâmica baseada 

na imagem e na escrita, exercício que se revelou fundamental para uma autoanálise da minha 

imagem como professor-artista, já que me capacitava para uma nova forma de encarar os 

problemas através de um processo continuum de autoscopia. 

A finalidade deste trabalho etnográfico era explicitar e interpretar as minhas 

movimentações como professor-artista, exigindo observação, reflexão, vigilância e autocrítica. 

Se todos nós quotidianamente refletimos sobre o que se passa à nossa volta, o meu olhar de 

fotógrafo tinha o papel de ler e interpretar a realidade de uma forma sistemática, intencional, 

estando atento particularmente aos pormenores aparentemente mais insignificantes. Mas a 

intencionalidade da observação atenta e o estabelecimento (des)interessado das relações 

humanas por parte deste olhar, levanta desde logo algumas questões de investigação. Como não 

me sentir, por exemplo, um espectador indiscreto a espreitar a intimidade alheia para a tornar 

pública, ou um fingidor a falsear amizades sinceras?  

Ora este obstáculo pode ser ultrapassado se a etnografia não for encarada apenas como 

um método de investigação, mas como uma forma de estar na vida através da observação, da 

curiosidade, da reflexão. Daí que quando liguei esta pesquisa ao fotográfico e o expliquei aos 

alunos as razões pelas quais iria filmar e fotografar as aulas, eles assumiram precisamente isso. 

Como uma curiosidade do artista em perceber mais sobre o seu trabalho; e uma vontade do 

professor em saber mais sobre aquilo que está a ensinar.  

Foi então que defini como estratégia desenvolver um diário no qual registaria os meus 

pensamentos, movimentações e reflexões, pois o recurso à escrita e à imagem, como registro da 

processualidade, interessava-me como ferramenta que acompanha o desfiar de certos mundos e 

a própria construção e formação de outros, como um mapa ou um puzzle que vai desenhando o 

caminho trilhado e direcionando a construção da sua própria formação. Esta prática permitia-me 
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estabelecer um jogo de reflexão entre mim, os alunos e as suas coreografias, permitindo um 

refinamento da minha prática.  

Mas neste sentido gostaria de aprofundar um pouco a noção de diário escrito ou 

desenhado, concebendo-o “como um adestramento de si por si mesmo” (Foucault, 2006 132). 

Uma “escrita de si”, associada a um exercício de pensamento e meditação, onde a escrita surge 

como a maneira de recolher a leitura feita. Para isso, recorri às duas formas consideradas por 

Foucault: i) como uma espécie de hypomnemata, um caderno diário aonde o indivíduo regista 

sua conduta, levando-o futuramente, graças a um exame de consciência, a corrigi-la através da 

“constituição de si a partir da recolha do discurso dos outros” (Ibidem:152); ii) como 

correspondência, já que serviu de meio para comunicar a alguém as imperfeições e vitórias 

quotidianas, recebendo em troca a crítica ou o incentivo desejados e, ultrapassando os 

constrangimentos da “manifestação de uma escrita íntima individual” (Vancrayenest,1990 5). 

Perante esta imagem situo o meu diário no primeiro formato, enquanto neste último 

integro as reflexões escritas pelos alunos em torno das propostas e das relações que se geraram 

(Anexo,IIIa e Va). Tanto num caso como no outro, mas sempre como meio de auscultação de si 

próprio 

 

O diário aparece como um espaço de reflexão escrita onde se integram e se misturam ‘narrador’ 

e ‘coisa narrada’, sujeito e factos, o si-próprio e aquele que se narra. O professor-tutor que vai 

trabalhar em seguida com o aluno-professor, a partir dos dados do seu diário, poderá abordar 

com ele uma ou outra destas duas dimensões. O autor do diário, tendo conseguido construir uma 

percepção mais realista do seu próprio vivido, tornar-se-á mais consciente do seu modo de se 

relacionar com o mundo e da forma como as suas próprias percepções intervêm na realidade 

profissional (Ibidem, 1990:4). 

 

Assim, a escrita desta investigação é entrecortada por momentos desse diário quase etnográfico, 

ora apresentando-se de forma direta no corpo do texto, ora através de convites e pistas para 

visitar ao arquivo.  

Nas palavras de  abalza, “escrever sobre o que fazemos como ler sobre o que fizemos 

nos permite alcançar uma certa distância da acção, e ver as coisas e a nós mesmos em 

perspectiva” ( abalza, 2004 136). A pertinência do diário, neste caso mais visual, impõe-se 

sempre que “queiramos ou necessitemos de ter um certo distanciamento das coisas que estamos 
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fazendo ou da situação que estamos vivendo”, o que nos permite um “certo controlo sobre a 

situação objecto da narração” (Ibidem:140), constituindo-se “como mais um processo de 

reflexão” que devolve um percurso através de uma quase “autoscopia” (Niza,1997 9). Deste 

modo, a intencionalidade narrativa de experiências profissionais configura-se como a “busca de 

lucidez”, de “uma reflexividade atuante”, que procura “orientar individual e coletivamente” as 

atividades do sujeito-investigador, “suas perspetivas e sua busca de conscientização” 

(Josso,1999:14).  

É neste processo de consciencialização que me pretendo mover graças às leituras e 

releituras das imagem que vou produzindo, permitindo-me deste modo operar deslocamentos 

diante da minha zona de conforto. Parto então da ideia que o campo por onde me movo é 

gerador de uma atividade reflexiva e cuja perspectiva se autoclarifica pela acção, verbalização 

oral, escrita ou visual. Daí o uso que faço da fotografia e do vídeo como forma de diário, já que 

“todo o objeto só existe no” ou “pelo discurso” (Fernandes,2002 17-18).  

 

1.8.3. A fotografia e o vídeo no registo visual de um diário. 

Relacionando o vídeo e a fotografia com a ideia de diário exposta anteriormente, 

facilmente nos apercebemos que neste estudo a imagem irá sofrer do mesmo tratamento que é 

dado ao texto, pois, como produção cultural que é, torna-se passível de interpretação como o 

texto. Neste sentido, qualquer pessoa que já tenha escrito “um trabalho académico ou relatórios 

de pesquisa sabe muito bem que as palavras e os números devem ser disciplinados para que 

estes possam fazer o que lhes é pedido”, podendo estes também e mais vezes do que parece, 

escaparem-se” do alcance do escritor (Newbury,2011 652). Assim sendo, o que me proponho 

fazer em linhas gerais passará por pensar a projeção que estas ferramentas de registo tiveram no 

campo das ciências sociais e humanas como metodologias de pesquisa visual, em especial, nos 

processos de pesquisa envolvendo acção no campo da investigação (Newbury,2011; 

O´Donoghue,2011). 

Ora uma passagem pela história das ciências sociais e humanas no século XX deixa 

claro que, em primeiro lugar, a imagem tem sido apropriada como meio auxiliar de pesquisa, 

tendo por tarefa aperfeiçoar ou complementar a observação científica, disponibilizando dados 

analíticos para a posterior produção do discurso científico (Freund,2001;Naranjo,2006; 

Newhall,2003;Sicard,2006). Este tem sido um terreno fértil para o diálogo com as tecnologias 

visuais, nomeadamente a fotografia, o filme e o vídeo, mas também o grande ponto de 



Página 73 de 260 

controvérsia relativamente à instrumentalização dos aparelhos visuais e ao estatuto dos dados 

produzidos através destes procedimentos. Em segundo lugar, a imagem tem sido tomada 

enquanto objeto de estudo, remetendo-a para um vasto espectro conceptual e empírico que 

abarca múltiplos fenómenos da visualidade humana. Os processos de comunicação não-verbal, a 

produção e consumo de artefactos materiais, de bens visuais e audiovisuais, são, entre outros, 

exemplos de tópicos amplamente estudados nesta segunda postura (Pink,2001,2006,2011; 

Prosser,2000; Rose,2001; Van Leeuwen & Jeuwitt,2001).   

Analisando as posições que norteiam alguns dos problemas apontados às metodologias 

de pesquisa visual, apercebemo-nos que a grande contenda que se coloca perante a utilização da 

imagem parece dividir-se em duas posições que, embora aparentemente díspares, são 

concorrentes na sua essência. De um lado temos a utilização analítica das fotografias; isto é, 

quando o investigador afirma que a imagem basta por si só como uma afirmação abstrata ou 

como uma representação objetiva de um meio ou de um assunto (Goffman,1979; Trachtenberg, 

1979,1980; Riis,1809). Neste caso, encontra-se a comum aceção de que uma imagem vale mais 

do que mil palavras. Por exemplo, os foto-documentários realizados pelo do sociólogo Lewis 

Hine, na captação do trabalho infantil nos Estados Unidos, foram muito influentes na introdução 

das primeiras leis e legislação sobre o trabalho infantil, mostrando também ao povo americano a 

pobreza do próprio país (Tagg,2005). Do outro lado, situam-se aqueles que entendem a 

fotografia como paradigma – Fotografia –, ou seja, como resultado de enunciações discursivas 

histórica e socialmente construídas, mais do que enquanto técnica – fotografia – como meio 

mecânico e neutro de fixar o real (Crary,1999,2000;Flores,2005;Newbury,2011;Sontag,1977; 

Tagg,2005).  

Perante estas posições muitas questões se podem colocar. Poderá a imagem captar a 

vida interior de uma instituição ou as coreografias de uma sala de aula? Poderão os fotografados 

encenarem a sua performance, dando uma perspectiva daquilo que é suposto mostrar? Que tipo 

de possibilidades se podem dar na relação entre o que se quer registar, o que é registado e a sua 

compreensão? 

Se utilizo as metodologias visuais para depois as poder utilizar como catalisadoras 

duma reflexão, iluminura de um texto, ou como forma de rever o que se passou durante a aula, 

para posteriormente analisar em que é que eu posso transformar as minhas acções, não me 

interessa para o caso a longa contenda em que a aplicação das tecnologias visuais, em ciências 

sociais e humanas, discute a veracidade das imagens. Pois enquanto autor destas imagens 
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fotográficas e vídeo, se o seu objetivo é captar o duplo pela reconstituição do discurso dos 

outros, por que razão haveria eu de mentir?  

Estas imagens não me interessam para saber se falam verdade, mas para através delas 

entender as linhas pelas quais projetei um duplo – o professor-artista. Neste sentido, o que aqui 

importa pensar são as possíveis articulações que posso fazer entre os métodos de pesquisa visual 

e a sua utilização na construção do documento, com uma argumentação sustentada em torno da 

minha imagem como professor-artista. Deste modo, um dos primeiros passos que realizei foi 

entender à luz das diversas interações, experiências e problemas que os métodos visuais 

aglomeram, os seus possíveis significados. A atitude de olharmos para as coisas e percebê-las 

no interior das práticas e dos discursos que as estruturam, é um primeiro passo no acto de 

desconstruir, ou antes, de neutralizar os significados; pois aquilo que nos impede de ver é o 

“encontro com as significações comuns […] que impossibilitam, mesmo que 

inconscientemente, o ver efetivo, aquele que não é conduzido ou manipulado pelas 

significações, mas que se consolida na criação do acontecimento” (Fadigas,2003b 198). O saber 

como, porquê e para quê que as imagens foram construídas pode alterar todo o seu sentido. Da 

mesma forma que ao revelar-me como autor destas imagens estou a esclarecer a minha visão do 

mundo, permitindo uma leitura autocrítica no sentido de questionar que tipo de identidade se 

está a cultivar nos sujeitos que interagem com, e nestas imagens.  

 

Definir métodos como esgrimi-los entre si são jogos de linguagem; tenhamos consciência que 

participamos do jogo, tornemos claro que aceitamos estar de um dos lados da agonística geral 

(Fernandes, 2002:18). 

 

Se por um lado as denominadas metodologias visuais, empregues em diferentes campos 

do saber, têm vindo paulatinamente a afirmar-se como vias credíveis e legítimas de exploração 

da realidade social e cultural foi, contudo, pela riqueza e extensão da informação prestada, 

assim como pela relativa facilidade de utilização, fruto de uma maior proliferação destes 

instrumentos no quotidiano das pessoas, que optei pela sua inclusão na minha investigação. E 

não é preciso pensar muito, basta olhar à nossa volta, para vermos que qualquer computador 

pessoal, telemóvel ou até mesmo automóvel (!) possibilitam ao seu utilizador o registo 

fotográfico, vídeo ou áudio do seu dia-a-dia, fazendo com que todos globalmente partilhem uma 

mesma gramática digital. É por isso que a fotografia e o vídeo adquiriram uma utilidade 
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crescente no estudo da minha representação como professor-artista, já que, enquanto elementos 

familiares aos alunos e de acesso generalizado não eram considerados como ‘intrusos’. Aliás, 

alguns alunos começaram, à minha semelhança, a registar o seu processo de trabalho e as 

coreografias da sala de aula (Anexo,Vb e Vc).   

É num ritmo sem precedentes e cada vez mais com uma diversidade de instrumentos 

digitais, imagens, sons, palavras, convertidos para formato digital em segundos, que se vêem 

colocados em causa os princípios capitais da objetividade e neutralidade do ato científico que 

tendem a omitir, por um lado, a natureza construída e contingente de qualquer interação que se 

estabelece entre indivíduos, e, por outro, a arbitrariedade dos processos semânticos e retóricos 

que presidem à fabricação dos enunciados científicos. Deste modo, as metodologias visuais ao 

abrirem uma série de novas possibilidades no manuseio, catalogação, manipulação e transporte 

de dados, promoveram uma maior reflexividade científica em contraposição a um modelo de 

inspiração positivista, permitindo projetos de pendor colaborativo e possibilitando novos 

cenários de investigação
22

 (Pink, 2001; 2006; Banks,1995;2000,2001; MacDougall, 1997).  

Mas por que exemplos posso eu esclarecer melhor esta ideia?  

Foi em 1998 que passamos a saber que podíamos ser mexidos, operados à distância, 

graças à primeira tele-operação de coração aberto. Foi desta forma que a imagem que tínhamos 

do nosso corpo mudou, assim como a nossa relação para com a medicina, a doença, a 

responsabilidade e o sigilo médico. Quando observamos as nossas imagens radiográficas não 

observamos um corpo, mas nós mesmos. E se a isto pensarmos que agora as imagens do nosso 

corpo, de nós, nos chegam através de ecografias, tomografias axiais computorizadas, 

ressonâncias magnéticas ou mesmo de endoscopias, apercebemo-nos de que os nossos órgãos 

passam a ser agrupados em torno da sua capacidade de criar imagens e não ao contrário. É 

assim que aos poucos a medicina do visível substitui a medicina do diálogo, da escuta do relato 

do paciente. O doente desaparece na imagem. Inscreve-se para além dela (Sicard,2006).  

Ora esta descrição só faz sentido para o nosso problema se formos capazes de pensar 

como é fácil para o ser humano se esquecer de si diante da sua imagem ou, pelo contrário, como 

                                                           
22 Irwin e Grauer desenvolveram estratégias de pesquisa onde utilizavam a imagem como base para as suas 

investigações (e.g. de Cosson et al, 2003; Grauer & Naths, 1998; Grauer et al, 2001; Irwin et al, 1997, 1998, 2000, 

2001; Rogers & Irwin, 1997). Irwin, Gouzouasis e Grauer também desenvolveram inúmeras investigações com 

recurso ao vídeo, enquanto Leggo tem uma longa experiência na pesquisa que envolve métodos poéticos ou 

narrativos (1997a, b; 1998a, b; 1999a, b, 2000, 2002, 2004a, 2004b, 2004c). 
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este só se pode pensar a si através de um duplo. Talvez seja através deste apagamento que o 

sujeito que se consiga, na visibilidade dos discursos que se constroem em torno dele e o 

fabricam, delimitar mais claramente o que fica e o que se exclui na sua imagem como professor-

artista. É então que mais uma camada de sedimento vem encobrir e delimitar um enunciado, 

levando-nos a questionar se num mundo social e académico com o nosso, dominado pelos 

computadores, pela comunicação instantânea e pelos suportes hiper/multimediáticos, continua a 

fazer sentido perpetuar uma suposta luta entre a palavra e imagem (Campos, 2007a e 2007b; 

Ribeiro,2005)?  

É que uma luta estabelece-se pela procura de um vencedor e de um vencido. De um 

dominador perante um dominado. Será isso o que se deseja trazer para esta escrita? Se 

pensarmos que as oposições nascem de um jogo de tensões conjugadas no seio de uma cultura, 

de uma organização material e de um desejo de leitura partilhada num determinado contexto, 

em que um fragmento de cerâmica só é documento se assim o decidirmos, torna-se importante 

pensarmos que leitura podemos e quereremos fazer das imagens que povoam o meu arquivo? 

Que tipo de leitor se deseja ser, ou poderemos ser perante estes documentos?  

Sabendo que os meios visuais ampliaram as nossas capacidades de manipulação e 

cruzamento de conteúdos, incentivando a criação de léxicos mais complexos e de produtos 

polimórficos, este estudo não as entende como substitutos da palavra, das suas tecnologias e 

convenções, antes procura potenciar as suas características como imagens. Por conseguinte, elas 

assumem-se numa contínua negociação do seu papel em função de uma economia de meios e de 

uma filosofia de pesquisa que vai convocando, a partir da leitura que vou fazendo do meu 

problema, os objetivos da sua integração para a investigação a que se propõe.  

Neste sentido, quando visualizava os vídeos realizados nas aulas, quando focava a 

minha atenção estritamente nas imagens vídeo “para lhe extrair informação, tornando-a objeto 

de estudo”, o meu objetivo era criar em mim aquilo que Sartre (2006) chamaria de ‘consciência 

refletiva’ da imagem (Sartre,2006 11 citado em Newbury,2011:654). Uma consciência que se 

revelava quando a produção da escrita se iniciava e a imagem fotográfica tomava o lugar da 

imagem vídeo. Um gesto que se traduzia quando “as imagens são utilizadas como explicação de 

um argumento ou discussão apresentada no texto”, sendo que aqui a argumentação se refere 

aqueles exemplos aonde a imagem, ou mais provavelmente uma “sequência de imagens está 

explicitamente projetada para transmitir um argumento” (Newbury,2011:654).  
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Um exemplo paradigmático desta situação são os diversos ensaios vídeo que se 

encontram no Anexo I, mas também os Anexos IIIa e IIIb, aonde o texto aparece de uma forma 

mínima ou simplesmente está ausente. Neste tipo de situação a imagem “faz-se um argumento 

por si próprio”, chegando mesmo a “reforçar aquilo que está presente no texto” 

(Newbury,2011:654-655). 

Mas se todas as questões que eu estou a lançar em torno da utilização da imagem são as 

que têm por base questões de produção de um autoconhecimento, então interessa-me saber por 

que processos e meios se consegue que uma imagem oriente as representações onde outras 

falham?  

Se pensarmos nas imagens captadas pelas sondas espaciais, - Pioneer 10, Pioneer 11 e 

Pathfinder - nas suas missões a Marte e que, quando rapidamente difundidas, nos deram a 

conhecer (?) um planeta rochoso, dotado de turbulências e estratificações, recheado de vastas 

planícies invadidas por poeiras alternadamente escuras e brilhantes, foi a partir daí que todos 

começamos a afirmar com convicção que conhecíamos Marte, a Terra ou a Lua (Sicard,2006). 

Mas como podemos afirmar que conhecemos Marte, a Lua, ou o nosso próprio planeta Terra se 

só os conhecemos através da interposição de uma imagem? Falarão elas verdade? Mas que 

verdade procuramos? Que articulação é essa que imagem estabelece connosco, ao ponto de 

conseguirmos através, ou em torno dela, criar e recriar uma narrativa, um discurso, um 

imaginário? E um imaginário diria aqui, coletivo e global, visto que a informação que 

guardamos sobre Marte transporta-nos quase sempre para um mesmo universo de imagens. Para 

um imaginário comum e partilhado.  

Ora este exemplo permite-nos refletir sobre o modo como as imagens nos permitem 

construir narrativas pessoais e coletivas, sem que sobre o que delas de vê se coloque para o 

narrador a importância delas falarem verdade ou mentira.  

A propósito desta questão, Martine Joly (2005) refere que se a especificidade da 

imagem é ser polissémica, é porque qualquer outra coisa que não a imagem não o é. Essa 

qualquer outra coisa, latente nos primeiros tempos da reflexão sobre a imagem, é a palavra. 

Implicitamente compara-se a imagem à linguagem verbal e, mais particularmente, à “palavra”. 

Mas como a mesma autora refere, a palavra também é polissémica e, não raras as vezes, essa 

polissemia é propositadamente estimulada para gerar sentidos complexos ou ambíguos.  

Para autores como John Tagg (2005) ou Monique Sicard (2006), as fotografias são 

práticas discursivas e, tal como Foucault (1997a) colocou, as práticas discursivas não são pura e 
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simples maneiras de produzir discurso. Elas estão entranhadas nos dispositivos técnicos, nas 

instituições, em padrões gerais de comportamento, em formas de transmissão e difusão de 

conhecimento, assim como em formas pedagógicas que se impõem com o objetivo de levar um 

sujeito a transformar-se na sua relação consigo. Por esta razão a fotografia não transmite uma 

realidade pré-existente, pois ela própria é criadora de realidades. E como em qualquer sistema 

discursivo, não nos interessa perguntar o que revela este tipo de discurso/imagem, mas sim que 

efeito gera. Como é que ele inflete no seu contexto, mais do que aquilo que ele reflete. Que 

conhecimentos se produzem da reflexão, mais do que descobrem.  

Neste sentido, as imagens, porque polissémicas, devem gerar reflexão tal como as 

palavras. E a reflexão, a agitação, o devir, é algo que nos move e interessa. Uma imagem não 

vale por mil palavras pois a sua polissemia além de permitir diferentes leituras, o que a torna 

subjetiva, obriga-a a interagir com outras, situando-as num determinado contexto para que tenha 

sentido e possa ser compreendida. Daí que, como apontou Susan Sontag: 

 

Qualquer fotografia tem múltiplos significados; na verdade, para ver algo sob a forma de uma 

fotografia é encontrar um objeto de fascínio potencial. A sabedoria suprema da imagem 

fotográfica é dizer  ‘Aqui está a superfície. Agora pense - ou melhor, sinta, intua – o que está 

para além dela, como é que a realidade pode ser se ela se apresenta assim’. Fotografias que não 

se podem explicar por si são inesgotáveis à dedução, especulação e fantasia” (1977  23). 

 

É no campo da esquizofrenia cultural e da invenção do quotidiano que a imagem se move cada 

vez mais, fazendo parte da nossa cultura visual, de um arquivo de olhares que se globalizou e 

que faz com que na cultura visual não existam “recetores nem leitores, mas apenas construtores 

e intérpretes” (Hernández,2003:144). Deste modo, o tipo de apropriação que convido o leitor a 

fazer dos meus documentos não se inscreve numa simples relação passiva de dependência, mas 

pelo contrário como o resultado de uma interação sintonizada com as experiências que cada 

indivíduo tem vivenciado. E isso, a meu ver, é a “grandeza e a limitação” deste tipo de 

investigações, mas “é esse o contexto de incerteza em que o investigador aceita situar-se” 

(Zabalza, 1994:189). 

Por fim, espero que ao longo das diversas secções que compõem este capítulo, tenha 

conseguido transmitir ao leitor os processos pelos quais passei até encontrar o conceito de 

professor-artista, vendo nele uma forma de me dizer e pensar, registadas nas diversas 
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experiências que realizei e que constituem o arquivo, mas também estabelecem a relação que 

produzo com o ele, assim como o tipo de duplo que crio. 
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2. VESTIR O CASACO? PORQUÊ? 

       Lugares de gestão social e política das narrativas pessoais: reflexão, prática, profissionalização e 

       investigação. 

 

 

 

Ao longo do primeiro capítulo estive a contar ao leitor o meu encontro com o conceito 

de professor-artista, mas também a mostrar os meios de pelos quais estabeleci ligações com ele 

e o projetei no meu espaço identitário. Contudo, compreender esta autonarração é, como já 

vimos, saber que estas histórias pessoais não são autónomas mas que se produzem na mediação 

do social e do político. Neste caso, e para a estória que me proponho contar, como social refiro-

me às relações que enquanto professor estabeleci com a comunidade escolar
23

 e, como político, 

ao conjunto de literatura que povoa as acções de formação profissional, salas de professores ou 

bibliotecas escolares que frequentei. 

Neste sentido, quero perguntar pelos lugares nos quais o “sujeito é induzido a 

interpretar-se a si mesmo, a reconhecer-se a si mesmo como personagem de uma narração atual 

ou possível, a contar-se a si mesmo de acordo com certos registos narrativos” (Larrosa,1994:72-

73). Para o caso, associarei os lugares da ‘reflexão’ e da ‘prática’ à gestão social da minha 

narrativa, enquanto a ‘profissionalização’ e a ‘investigação’ aos espaços de administração 

política dessa mesma narrativa.  

Mas para realizar estas intenções, começarei primeiro por situar no terreno escolar a 

minha relação com a ideia de ‘reflexão’ e de ‘prática’, sendo que aqui ‘prática’ se refere no 

sentido de um saber-fazer. Para isso necessito de mapear um tipo de pensamento que ao circular 

na comunidade escolar me intersecta nestes pontos precisos, e me provoca conflitos e tensões no 

meu sistema de representações.  

De seguida, irei localizar num conjunto de textos específicos os modos como a 

associação entre o professor e o artista tem vindo a ser pensada e trabalhada. Pois é através da 

produção desse discurso, que qualifica ao falar sobre os sujeitos que são seu objecto que, 

também eu, professor e artista exterior a esses discursos, sou falado e me represento a mim 

próprio como um sujeito de um determinado tipo na minha relação profissional com o ensino. 

                                                           
23 Como comunidade escolar refiro-me aos alunos, professores, encarregados de educação, auxiliares de acção 

educativa. 
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Contudo, antes de avançar, gostaria de referir que a divisão que aqui apresento entre 

gestão social e política, atribuindo ao social a ‘prática’ e a ‘reflexão, enquanto ao político a 

‘profissionalização’ e a ‘investigação’, faz-se com base, como disse, nos lugares através dos 

quais eu me sinto induzido a representar-me de acordo com certos registos narrativos. Deste 

modo, no espaço social em que me movimento com alunos, pais e professores, a ‘prática’ e a 

‘reflexão’ são locais de enervamento com os quais convivo todos os dias, mas que de certa 

forma não me dominam mais do que aquilo que a discussão e a troca de ideias conseguem 

permitir na minha relação diária com o outro.  

Já a ‘profissionalização’ e a ‘investigação’ são um discurso exterior e legislador que, 

fruto da profissão que exerço, determinam na minha relação institucional um conjunto de regras 

às quais como profissional me tenho que sujeitar, independentemente de concordar ou não com 

elas, pelo papel social que ocupo. Todavia, tratando-se de uma exposição da minha narrativa, 

esta divisão poderia muito bem ser outra ou então nem sequer existir. Esta apenas foi a forma 

que achei melhor para contar a estória. Pois no fundo, se formos a ver, no espaço que atribuo ao 

social está a minha intervenção política; e no espaço político, o papel que exerço no social. 

 

 

2.1. Lugares de gestão social das narrativas pessoais: reflexão e prática. 

 

O discurso daqueles que povoam a comunidade escolar tem sido responsável, em parte, 

por cultivar estereótipos em torno do professor de artes visuais, produzindo um determinado 

tipo de habitante que, quando dito e redito ano após ano num determinado contexto, se torna 

promotor de inseguranças entre os artistas que ao longo dos anos apostaram a sua carreira no 

campo da educação. 

António Nóvoa (1999) refere que se é certo que a “acção educativa” sempre se pautou 

por complexidades e “margens significativas de imprevisibilidade”, “estas características são 

ainda mais marcadas nos dias de hoje”, onde todo o género de instituições vê colocado em risco 

os seus arquétipos de acção, outrora bem definidos e delimitados, face a uma complexa mutação 

interdisciplinar de áreas e saberes num espaço altamente complexo. Então, consequência da 

impossibilidade de dominar todas as frentes de um objeto torna-se “grande a tentação de 

enveredar por uma planificação rígida ou por uma ‘tecnologização do ensino’ ”. Ora estes 

caminhos levam, inevitavelmente, a uma “secundarização dos professores, ora obrigados a 
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aplicarem materiais curriculares pré-preparados, ora condicionados pelos meios tecnológicos ao 

seu dispor”. Perante este cenário, o mesmo autor diz-nos que o “reforço de práticas pedagógicas 

inovadoras, construídas pelos professores a partir de uma reflexão sobre a experiência”, parece 

ser a única saída possível (1999:18).  

É diante desta imagem que os professores ao habitarem num terreno mutante, como é a 

escola, lhes é pedido para refletirem sobre a sua experiência, de forma a produzirem 

conhecimento que os ajude a lidar com essa mesmas mudanças. 

Trilhando o caminho por entre as teorias de Schön (1983), o professor que se debruça 

sobre um determinado saber-fazer pode experimentar a dúvida, o espanto ou confusão de estar 

perante uma situação inconstante e singular. Para isso deve entregar-se a uma reflexão prévia, 

durante e após o seu processo de trabalho, na procura constante dum refinamento das suas 

práticas que o possam levar, ou não, a alterar caminhos. Daí que quando alguém reflete em 

acção “torna-se um investigador em contexto prático”, estando habilitado para construir novos 

caminhos e outras possibilidades. A sua investigação não se limita a uma deliberação sobre os 

meios, que depende de um acordo prévio sobre os fins, pois ele não mantém os meios e os fins 

separados, antes os define interactivamente enquanto desenvolve ou constrói uma situação 

problemática (1983:68).  

Porém, este processo de reflexão ganha contornos interessantes se pensarmos na minha 

condição de professor e artista, no sentido em que “prática reflexiva pode ser uma maneira de 

realizar a identidade do professor-artista” (Thornton, 2005:173; Leite & Feitosa,2009). E 

vejamos porquê. 

Quem não (re)conhece, na sua comunidade escolar, o professor de artes visuais como 

aquele professor que todos os alunos gostam. Aquele que, aparentemente mais do que qualquer 

outro professor, monta um espetáculo, tem graça e tem carisma (Perissé, s/d). Aquele que tem 

sempre uma resposta de improviso para qualquer situação inesperada, combinando e 

recombinando um conjunto de processos. Aquele que relativiza normas e verdades. Espanta o 

medo porque não tem medo da punição  “sofre, mas não desiste de ridicularizar a idiotice 

humana, o sadismo humano que consiste em reprimir o humano que há em nós e nos outros” 

(Perissé, s/d). Por isso olha o mundo com uma visão crítica, lúcida e lúdica; não teme o ridículo, 

critica tudo e todos, partindo de si próprio. Como não cede da irreverência que possui, do 

político que habita em si, questiona as práticas pedagógicas institucionalizadas, a vida 

burocrática e as rotinas.  
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Tudo isto são “ingredientes das narrativas profissionais tributárias do voluntarismo 

inspirado” e que contribuem para a construção de um palco, onde a atividade do professor se 

desenrola como uma espécie de espetáculo, podendo, ao contrário do que lemos nesta descrição, 

serem aplicados a qualquer outro professor (Correia & Matos, 2001:17). Contudo, quando as 

comunidades escolares como aquela em que habito se tendem a se fixar neste tipo de descrição, 

associando a ideia de voluntarismo inspirado ao professor de artes visuais, ao mesmo tempo que 

me aproximam duma concepção social de artista, também me afastam duma ideia social de 

professor criando dispersão e conflitos no meu espaço identitário (Anexo,If). Daí que diante 

desta ideia de um sujeito voluntarista, mais reativo do que pensativo, eu me veja na necessidade, 

como professor de artes visuais, de me pensar a mim e às minhas práticas pela reflexão, 

tornando-me num prático reflexivo.  

É então que enquanto professor com uma formação artística sou levado a questionar-me 

se o que se pretende quando me penso, me digo, me regulo e me avalio, é dizer-me prático 

reflexivo, como se de alguma forma esta nomeação concedida pela reflexão criasse uma bolha 

no meu espaço identitário, uma personagem que me permitisse circular de cabeça erguida pela 

comunidade escolar, porque de alguma forma a minha condição ‘artista’ ao narrar-se como pura 

e reativa não poderia ser reflexiva.  

Mas então coloco duas questões. Se enquanto artista reflito constantemente sobre a 

minha atuação, antes, durante e após a minha atividade, já não estarei a ser endogenamente 

reflexivo? Ou, pelo contrário, se tenho uma atividade como artista que se centra num 

determinado saber-fazer só poderei ser entendido como um prático? Quero dizer, se o professor-

artista, entendido como um prático reflexivo, poderia criar cenários que lhe permitissem operar 

deslocamentos no seu posicionamento de modo a pensar as suas práticas num processo de 

transformação permanente, permitindo-lhe um afinamento progressivo das mesmas e a 

construção de uma identidade estruturada (Thornton,2005), isto não é o mesmo que falar do 

meu modus operandi como artista?  

A meu ver, a forma como o conceito de “prático reflexivo” é exposto por Thornton 

(2005) parece provocar uma certa gaguez no conceito de artista. Pois ainda que ao primeiro 

impacto esta ideia faça sentido, por tão próxima e naturalizada que está no tecido social, parece-

me uma visão produzida num campo exterior ao da arte e ao entendimento daquilo que, pelo 

menos desde o renascimento, tem vindo a caracterizar o seu espaço de acção. Leonardo da Vinci 

já afirmava que a pintura era cosa mentale e Francisco de Holanda dizia “declaração de 
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pensamento” (Sabino,2000). Por isso, parece-me que implicar um artista que tem uma prática 

continuada num campo da reflexividade, é algo que, pela sua natureza, se torna redundante. 

Deste modo, poder-nos-íamos questionar sobre os olhares e os discursos que pretendem marcar 

um determinado contorno fixo para o campo artístico e, neste caso concreto, para o professor-

artista e para o ensino das artes visuais. O que se pretende com esta dupla reflexividade? 

Desconhecimento ou intenção deliberada? 

Tendo em conta o panorama traçado no primeiro capítulo, o modo e os meios que 

possibilitaram a minha reflexão assumem-se como uma visão interessante para um artista que 

entra pela primeira vez na profissão docente, deixando-se ir nos mecanismos bem estruturados e 

reprodutores da escola na busca de uma suposta identidade profissional, de modos de lidar com 

esse sofrimento e de “assegurar uma proteção subjetiva contra a transformação deste sofrimento 

num sofrimento pessoal” (Correia & Matos, 2001:22).  

Daí que, e numa posição inversa, me interrogue também sobre o porquê de um 

professor de artes visuais ser adjetivado de artista. Será que o professor de artes visuais tem 

sempre que ser um artista? Não pode ser apenas professor de desenho ou de educação visual, tal 

como um professor de matemática ou português, por exemplo. Será um ramo específico da 

profissão como existe o engenheiro civil, o engenheiro informático, o engenheiro eletrotécnico, 

o engenheiro mecânico, etc.. É que quando colocado desta forma o artista mais parece uma 

caracterização de “modos de ser e de estar” na profissão professor, do que um conceito onde a 

“multiplicidade” surge como sentido da sua existência (Deleuze & Guattari, 2007).  

Descrito assim, o artista parece ser um adjetivo possuidor de saberes globais e 

globalizantes, experienciais e secundarizantes da habilidade docente (Terrasêca,1996). Liga-se a 

um nível da formação que pode ser do tipo experiencial, longa/contínua, formal/informal, 

assumir uma orientação emanada do mestre, da autoformação ou da apropriação de técnicas. 

Torna-se ainda sinónimo de muita autonomia, ausência de supervisão e de regras, onde a sua 

atividade se caracteriza por relacionar concepção e execução, fazendo uso de processos 

originais e técnicas específicas de forma criativa e divergente. Contudo, ainda que nem sempre 

a execução lhe possa ser imputada, o tipo de produto que produz é único e individualizado, 

sendo avaliado pelo seu grau de originalidade (Terrasêca,1996). Deste modo, a atividade do 

artista aproxima-se da imprevisibilidade das suas tarefas, reforçando a ideia de ‘voluntarista’  

espontâneo e espírito livre ‘inspirado’, mais do que reflexivo. 
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Ora “esta tendência para povoar o universo escolar de entidades que se definem 

exclusivamente pelas propriedades que este mundo lhes atribui” onde parece que é “o mundo 

escolar que habita os seres e não estes que o constroem e produzem”, contribui “também para 

que o mundo escolar viva na ignorância dos mundos de vida dos seus habitantes” (Correia & 

Matos,2001:11). Assim, poderíamos perguntar-nos qual o sentido e os efeitos desta 

caraterização ou adjetivação na prática de um artista, enquanto professor de artes visuais no 3.º 

Ciclo do Ensino Básico e Secundário? 

É então perante um espaço de diluição e fusão de fronteiras que se espera que a cidade 

escolar aclare e ateste o motor da sua existência, enquanto “construção social e discursiva”, 

promovendo a todo o momento uma atualização direta de saberes a práticas próximas de uma 

cultura investigativa, onde as “gramáticas das formas de vida e acção social” se conjugam com 

a “racionalidade comunicacional e o interesse emancipatório, no procedimento de uma 

“epistemologia da escuta (interpelação entre sujeito e objeto)” com os seus habitantes, 

impulsionando todo o tipo de estratégias que assegurem um espaço identitário e “de 

compreensão argumentada” na geração de novos horizontes de autoconhecimento (Correia, 

2001a:39).  

E aqui escutar diferencia-se de ouvir. Beethoven não ouviu a sua nona sinfonia, 

escutou-a. “Ouvir é um fenómeno fisiológico; escutar é um acto psicológico” 

(Barthes,2009b:235). É querer ouvir conscientemente espaços vazios que percorrem o 

inconsciente e o estranho, mas também “o implícito, o indirecto, o suplementar”, dando-se “a 

abertura da escuta a todas as formas de polissemia, de sobreposições” que apagam “a escuta 

reta, única” (Barthes,2009b 246-247). Dá-se assim a hipótese duma investigação/acção gerada 

na interatividade performativa entre o professor e o artista, num campo em que ele, enquanto 

ator, estabelece as condições para a produção de um autoconhecimento pela posição crítica e 

reflexiva que assume perante um quadro de referência experimental.  

É nesta atividade colaborativa, aonde a autoanálise conflui para a resolução de 

problemas do dia-a-dia das escolas e dos seus agentes, que permite aos sujeitos endereçarem as 

suas dúvidas e confrontarem as suas experiências entre pares, iniciando assim um processo de 

transformação em torno do seu campo de acção. É nesta escuta fronteiriça que a meu ver existe 

reverberação, uma espécie de estado latente causado por um estado de inflamação, em que a 

situação parece que “fala de volta” quando uma atitude curiosa “tenta resolver o problema que 
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criou, procurando ao mesmo tempo não só resolver o problema, como dar-lhe um novo caminho 

a partir das construções discursivas que empreendeu (Schön,1983:131-134).  

Ora este estádio favorece o “papel de intermediação, imprescindível à produção de um 

envolvimento numa auto-reflexibilidade partilhada” (Correia, 2001a 42). No entanto, a ideia de 

reflexão tem sido tantas vezes proclamada na formação de professores que a tem tornado refém 

de algo coisificado; algo como uma ferramenta básica de melhoria e não como um processo de 

pesquisa complexo e desafiador, que tem na busca de compreensão o seu fito.  

Face ao exposto, a reflexividade não deveria estar relacionada com objetivos ou normas, 

muitos menos orientada para metas externas, estabelecidas por outros exteriores à sua prática. 

Eu entendo a reflexão como a liberdade para criar conhecimento a partir de um quadro teórico 

existente, que nos permite questionar o que sabemos e por que processos chegamos a conhecer. 

Isto é assumir uma atitude autoscópica e autocrítica, perante a maneira como nos relacionamos e 

entendemos o mundo. E aqui a prática reflexiva e a reflexividade assumem-se como coisas 

diferentes (Campbell,2005).  

A prática reflexiva pode ser definida como o uso sistemático da reflexão, com o intuito 

de atingir uma maior autocompreensão através do relacionamento de experiências, objetivos, 

motivações e intenções em acção (Klein, 2003). Ao passo que a reflexividade leva em conta a 

presença da pessoa que está a refletir, e o efeito dessa pessoa sobre o que está a ser refletido 

(Ellis & Bochner,2000). Parece então que o que é necessário na prática reflexiva, é uma 

explicitação do plano discursivo ou do mapa cognitivo em que se alicerça; o seu campo de 

acção e o seu posicionamento político. Só assim pode existir um continuum ao longo do qual 

nos podemos mover do pensamento reflexivo, como comportamento desejado, à prática 

reflexiva como reconhecimento do lugar identitário do sujeito no diálogo relacional consigo 

mesmo e com os alunos.  

Deste modo, estabelecer pontes entre o artista e a prática reflexiva torna-se algo que não 

é casual para Thornton (2005), já que quando “geralmente os profissionais se referem a uma 

‘arte’ de ensino ou de gestão”, estes utilizam “o termo artista para se referir aos profissionais 

excecionalmente hábeis em lidar com situações de incerteza, singularidade e conflito”, 

decorrentes de situações fora da rotina que surgem durante a prática da aula (Jennings & 

Kennedy,1996:15 citado em Thornton 2005:172).  

Mas o artístico aqui, como vimos há pouco, não se liga às qualidades que emanam da 

totalidade do devir artista, da acção crítica em torno de um determinado saber-fazer, mas 
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somente daquelas que por obra de uma alquimia interessam à escola dentro do campo do 

artístico. Posto isto, vejamos então como 

 

o objectivo da educação deveria ser entendido como a preparação de artistas. E pelo termo artista 

[...] não queremos dizer necessariamente pintores, dançarinos, poetas ou atores dramáticos. Nós 

queremos dizer indivíduos que desenvolvem ideias, sensações, habilidades e imaginação para 

criar um trabalho que está bem proporcionado, habilmente executado e imaginativo, e que é 

independente do domínio em que um indivíduo trabalha. O maior elogio que podemos dar a 

alguém é dizer que ele ou ela é um artista, seja como carpinteiro, cirurgião, cozinheiro, 

engenheiro, físico ou professor. As belas artes não têm o monopólio do artístico (Eisner,2008:9). 

 

Ao contrário dos que afirmam, tal como Eisner, que a arte não pertence ao domínio exclusivo 

das belas artes, o que acredito quererem dizer é que a reflexividade não pertence ao domínio 

exclusivo da arte. Logo, não é necessário que um professor reflexivo tenha que ser 

forçosamente um professor de artes visuais, assim como um professor de artes visuais não tem 

necessariamente que ter uma produção artística. Daí que esta adjetivação – artista – da profissão 

professor, deva ser lida como algo que transporta em si inventividade, criatividade, 

reflexividade, pensamento divergente, etc., mas sem a isso estar ligada qualquer prática artística, 

qualquer saber-fazer no campo da arte.   

Por isso, inversamente àquilo que se retratava há pouco, um professor da área artística 

pode muito bem ser um  i) “professor-instrutor”, aquele que difunde ortopedicamente a 

aprendizagem, com respostas prontas e eficazes a serem assimiladas; ii) o “professor-capataz”, 

aquele que reparte tarefas, exige desempenhos, profere os seus protestos; o “professor-

treinador”, que torna o saber compreensível, assimilável, repetitivo e exequível; iii) ou 

aqueloutro “professor-sábio” distante, especialista, conhecedor imenso da sua disciplina e “cujo 

único objetivo é saber se alguém quer aprender ou não”? (Perissé, s/d).E por fim, por que não 

poderíamos ter também um lugar para o “artista-etc”, aquele que reúne e funde outras atividades 

à sua raiz de artista: artista-curador, artista-ativista, artista-produtor, artista-agenciador, artista-

teórico, artista-terapeuta, artista-professor, artista-químico… (Basbaum,2004). 

É desta forma que as comunidades escolares têm produzido e reproduzido uma imagem 

de ‘artista’ como alguém que se enquadra, do ponto de vista de uma racionalidade técnica, como 

um profissional com uma atividade instrumental em torno dum determinado saber-fazer prático, 
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excluindo desta adjetivação os professores de línguas, matemáticas e ciências, pois estes 

inscrevem-se no plano de um saber teórico.  

Para além dos pressupostos desta divisão bipolar, esta situação levanta a meu ver uma 

questão aparentemente natural, relativamente à forma como a escola na sua trama entrega o 

papel de prático ao artista. Se por um lado temos toda uma carga depreciativa construída em 

torno do campo da prática, encarada sob este ponto de vista de uma forma positivista, 

instrumental e dirigida à solução de problemas mediante a aplicação de regras que o 

conhecimento teórico produziu; por outro, apercebemo-nos que teoria e prática são assumidas 

como duas entidades com estatutos diferentes, distintos e hierarquizados, concebidas como 

diferentes perspetivas da realidade, tendendo-se para uma subordinação dos níveis mais práticos 

e concretos, relativamente aos mais teóricos e abstratos que fornecem os meios para o exame 

crítico e reflexivo das práticas. Como nos recorda Correia:  

 

As práticas que, no domínio da formação de adultos, procuram reabilitar as experiências visando 

explicitamente um reconhecimento que é também um auto-reconhecimento dos sujeitos em 

formação nos seus saberes experienciais, desenvolvem uma atitude pedagógica que não é uma 

atitude de observação mas de escuta. A ‘pedagogia da narrativa’ ou a ‘pedagogia da escuta’ 

supõe, com efeito, que os ‘mapas cognitivos’ que engendram e são engendrados pelos saberes 

experienciais não são discerníveis, nem tão pouco dizíveis, a partir dos ‘mapas cognitivos 

implícitos na duplicação e transmissão dos saberes transmissíveis. A exclusiva, ou mesmo 

excessiva, referencialização dos saberes experienciais aos saberes transmissíveis tende a 

caricaturalizá-los e contribui decisivamente para a cristalização de uma concepção de prática 

que é encarada como uma versão mais ou menos degradada de saberes que lhe preexistem 

(Correia:1999:24 o itálico é meu). 

 

Ora este posicionamento em vez de valorizar e de investir no terreno escolar os saberes 

experimentais e críticos de que eu, como artista, sou portador, desvaloriza-os face aos saberes 

‘científicos’ e técnico-burocratas que a instituição escolar traduz na figura do professor, 

dificultando o desenvolvimento de uma reflexão sobre a acção e em acção, ao mesmo temo que 

promove uma reflexividade de carácter instrumental (Terrasêca,1996:44; Correia & Matos, 

2001). Por exemplo, na entrevista realizada ao artista André Alves, o mesmo referia que  
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estou a dar aulas no ensino superior uma cadeira teórica que não é da minha área disciplinar, mas 

eu sempre escolhi as disciplinas pela sua dinâmica e versatilidade, e não pelo facto de serem 

disciplinas do meu plano de formação (Anexo,IVa e IVb).  

 

Mas é precisamente neste sentido que 

 

tenho uma situação engraçada para te contar; os meus alunos nunca foram visitar o meu ateliê 

nem os meus sites, pelo que desconhecem o meu trabalho como artista; isto porque, como sou 

professor das disciplinas teóricas, eles acham que eu não produzo trabalho... Apesar de eu ser o 

único professor naquela escola que mantém uma prática artística continuada... Acho curioso 

haver por parte dos alunos a assimilação desses estereótipos entre o trabalho prático e a teoria. 

Isto é também um reflexo da forma como os artistas encaram a educação e a diferença entre a 

prática e a teoria. Por exemplo, olhando para o contexto português, eu penso que os artistas têm 

pouca produção teórica. O estereótipo do artista não está adjudicado à teoria, isto reflete-se no 

choque que os alunos têm no secundário quando os professores lhes pedem para ler textos… Mas 

eu confesso que os artistas também vivem muito à sombra desse estereótipo produzido… 

(Anexo,IVa e IVb). 

 

Ao que parece, a cidade escolar embora habitada por “seres de vontade e capazes de se 

narrarem e de se transformarem nas narrativas que produzem sobre si próprios”, continua a ser 

geradora de homúnculos
24

 e transmutações estruturadas “por um conjunto de entidades ondes 

estes seres estão ausentes, ou têm o sentido da sua existência exclusivamente dependente das 

relações que estabelecem com estas entidades (Correia & Matos,2001:11). É neste sentido que 

se criam lugares pelos quais os sujeitos são levados a interpretarem-se a si próprios, quer seja 

pela ‘reflexão’ ou por um sentido de ‘prática’, porque de alguma forma se identificam ou se 

afastam com a personagem da narração.  

Em suma, estes estereótipos são lugares que ao mesmo tempo que estão a circunscrever 

um saber, estão também a apontar um caminho através do qual podemos realizar uma narrativa 

profissional, o que me leva a pensar “porque estabelecemos uma fronteira entre a arte como 

forma de ‘cultivo’ individual e a arte como profissão?” (Martins,2011 15). 

                                                           
24 Dos três objetivos que a alquimia possuiu, a saber: i) transmutar metais inferiores em ouro; ii) fabricar o Elixir da 

Longa Vida; iii) o terceiro diz respeito à criação de vida humana artificial a partir de materiais inanimados (um clone 

humano na concepção moderna), os homúnculos. Segundo a tradição judaica existe a possibilidade de dar vida a um 

ser artificial, o Golem. 
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Ora uma pista a esta questão poderia passar pela imagem da figura.1, pois ela de alguma 

forma retrata o tipo de pensamento divisor e classificador que temos vindo a descrever. Ela 

ilustra como circula na comunidade escolar um tipo de discurso que nos (in)enforma segundo 

“um conjunto de métodos, um corpus de preposições consideradas verdadeiras, um jogo de 

regras e de definições, de técnicas e de instrumentos” que constituem “uma espécie de sistema 

anónimo à disposição de quem quer ou pode servir-se dele” (Foucault,1997a 24). 

 

 

Fig.1 – Os ovinhos e o umbiguinho (Quino:2000:332). 

 

Eu sou o Joaquim, certo? Mas também sou o professor Joaquim, o Quim, o Jacotas, o 

artista Joaquim Jesus…mas então por que não suspendo o pensamento, permitindo-lhe uma 

certa gaguez e autorizo-me a pensar a quem importa se sou professor ou artista? Ou professor-

artista? É por ter nascido de um ovinho que já me foi criada uma narrativa? Onde se situa este 

tipo de pensamento que cria para nós a necessidade de nos inscrevermos num grande grupo de 

coisas, segundo categorias e características específicas, criando redes que nos confortam no 

sentimento de pertença mas nos impedem de pensar e agir? 

É desta forma que o pensamento de Carlos Lineu decorre de uma “economia do 

pensamento” (Sicard,2006 92), arquitetando o mundo para uma investigação científica onde 

cada espécie é membro de um género, “cada género é membro de uma ordem” (Ibidem:93), e 

cada ordem é membro de uma classe”, abandonando-se o particular pelo geral e o individual 

pelo universal, “contra tudo o que possa haver aí de violento, descontínuo, de combativo, de 

desordem e de perigoso, contra esse zumbido incessante de desordenado do discurso” 

(Foucault,1997a:38).   
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É com base nesta forma de pensar que o mundo ocidental sempre demonstrou uma 

tendência generalizada para representar o mundo em função de oposições binárias, originadas 

na lógica, como é bem evidente na divisão cartesiana do corpo e da alma, na separação entre 

natureza e ser humano, e no consequente afastamento entre as ciências naturais e as ciências 

sociais.  

O pensamento científico (das ciências duras) apresenta-se sob a forma de conteúdos 

logicamente estabelecidos, contendo as suas verdades num simples pressuposto de que a 

realidade apresentada é, de acordo com os princípios da lógica, coerente e por isso verdadeira. 

Neste sentido, o ser humano é considerado um ser superior, racional, autónomo, orientado por 

leis morais, produtor de cultura, ciência, tecnologia e arte, mas também construtor de um novo 

mundo artificial que se coloca em tensão com a natureza, onde esta, na sua inferioridade animal, 

passiva e dependente, é regida por leis físicas e se encontra à disposição do ser humano cuja 

função é conhecê-la e dominá-la.  

É assim que rapidamente encontramos alguns dos pressupostos básicos da ciência 

moderna/iluminista/racional, cuja visão e concepção da realidade passam pelo princípio 

simplificador e instrumentalizado na relação com o mundo e com o outro, trazendo-nos à 

memória a descrição de Nóvoa (1999) com que iniciamos este capítulo. Neste sentido, 

 

A objectividade, instituída como critério supremo de verdade, teve como consequência 

inevitável: a transformação do sujeito em objecto. A morte do homem, que anuncia tantas outras 

mortes, é o preço a pagar por um conhecimento objectivo. O ser humano torna-se objecto: o 

objecto de exploração do homem pelo homem, objecto de experiências de ideologia que se 

anunciam científicas, objecto de estudos científicos para ser dissecado, formalizado e 

manipulado. […] No fundo, além da imensa esperança que suscitou, o cientismo legou-nos uma 

ideia persistente e tenaz: a da existência de um único nível de Realidade, na qual a única 

verticalidade concebível é a da pessoa ereta numa Terra regida pela lei da gravidade universal 

(Nicolescu, 2000:13, o itálico é meu). 

 

É então que somos levados a pensar, tal como nos coloca Bourdieu (1998b), que “vinte séculos 

de um platonismo difuso e de leituras cristianizadas do Fédon inclinam a ver o corpo não como 

um instrumento, mas como um impedimento para o conhecimento prático, tratado como um 

simples obstáculo ao conhecimento, ou como uma ciência incipiente” (Bourdieu,1998b 121). 

Ora ao dar-se início ao discurso verdadeiro, “a prodigiosa maquinaria da exclusão” transforma o 



Página 92 de 260 

corpo, assim separado da mente pensante, não só incapaz de produzir qualquer tipo de 

conhecimento, como se torna um obstáculo inclusive para a produção, através da razão, do 

único conhecimento válido e verdadeiro (Foucault,1997a:17-18). Apesar da impossibilidade de 

conhecer sem ser por intermédio de um corpo material, esta descorporização torna-o apenas 

reconhecido enquanto objeto de conhecimento
25

 e desprezível enquanto criador de 

conhecimento. Daqui se intui como o saber-fazer e a ‘prática’ se afastam e se dividem de um 

saber teórico, ocupando um papel de menoridade relativamente a este último. 

Pierre Bourdieu (1998b) critica esta negação do corpo como instrumento intelectual e 

reabilita-o como operador de conhecimento, concedendo-lhe um papel preponderante 

relativamente à razão. Critica também o pensamento racionalista, o grande cerne do paradigma 

moderno, não o considerando inválido mas simplesmente insuficiente para dar conta da 

explicação ou da percepção da realidade. Por isso propõe uma unidade da alma e do corpo (do 

entendimento e da sensibilidade), considerando que a racionalidade não reflete a realidade mas a 

reduz, e que a acção não é o resultado do pensamento mas que, pelo contrário, a prática 

antecede a razão  “as nossas acções têm por princípio mais vezes o sentido prático que o cálculo 

racional” (Bourdieu,1998b 54). 

 Tendo esta frase em mente, bem podemos pensar que a maneira como nos 

comportamos em cada situação do dia-a-dia satisfaz um conjunto complexo de regras implícitas, 

incorporadas e não conscientes, que estão naturalizadas por nós e por todos, fazendo com que o 

nosso mundo funcione em aparente harmonia natural, por mais absurda que essa possa parecer 

para quem – como estrangeiro – observa o que está à sua volta com sentido crítico, procurando 

uma compreensão do sentido intrínseco deste “arbitrário”. Mas Bourdieu (1998b) continua, 

salientando que mais importante do que o pensamento reflexivo e explicitamente conceptual, é a 

existência humana enquanto corpo, expresso no conceito teórico de habitus. Mas este “habitus 

clivado, fruto de uma ‘conciliação dos opostos’ e que induz à ‘conciliação dos opostos’, nunca 

                                                           
25 O hospital de Salpêtrière, através da criação do primeiro serviço de fotografia próprio no mundo, cria a primeira 

grande cartografia visual do Homem agora tornado objecto. A pessoa é esquecida, o que facilita os processos de 

captação da ortopedia do rosto e o do corpo do homem para ser estudado em função da sua patologia. 

Cf. CRARY, Jonathan (1990). Techniques of the observer: on vision and modernity in the nineteenth century. 

Cambridge, Mass.: MIT Press. 

Cf. FRADE, Pedro Miguel (1992). Figuras do Espanto – A fotografia antes da sua cultura. Porto: Edições ASA. 

Cf. SERÉN, Maria do Carmo (2002a). Murmúrios do Tempo. Porto: Centro Português de Fotografia/Ministério da 

Cultura.   

Cf. TAGG, John (2005). The Burden of Representation. Essays on photographies and Histories. Minneapolis: 

University of Minnesota Press. 
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se manifesta tão claramente” senão “na ausência de qualquer menosprezo pela empiria” ou na 

atenção dada aos “objetos humildes” (Bourdieu,2005). Uma ideia que passa por um 

conhecimento que nos atravessa o corpo, de algo que tenhamos vivido ou mesmo sido.  

Dito de outra forma, mais tipicamente humana do que a razão pensante é a emoção, a 

sensibilidade, o sentido prático (Bourdieu,1998b 21). Segundo António Damásio (1995), “o 

nosso próprio organismo, e não uma realidade externa absoluta, é utilizado como referência de 

base para as interpretações que fazemos do mundo que nos rodeia e para a construção do 

permanente sentido de subjetividade que enquadra as nossas mundividências” (1995 18).  

Desta forma, Damásio (1995) considera que a inteligência é extremamente emocional, 

nasce da intencionalidade, mais do que racionalidade, sendo que é a comunicação emocional 

que permite a manutenção de uma certa harmonia social. Por isso a realidade, “aquilo que 

resiste às nossas experiências, representações, descrições, imagens ou formalizações 

matemáticas” (Nicolescu,2000:18), apresenta-se-nos como um campo complexo e em 

permanente mutação, onde as coisas, os seres e os fenómenos ao estarem em constante interação 

connosco, se tornam impossíveis de apreender de forma isolada, fragmentada e 

compartimentada.  

Nós vivemos inseridos numa rede de relações extremamente complexa. Somos – ou 

tentamos ser – o profissional bem-sucedido, o bom pai ou a boa mãe, o filho dedicado, somos 

namorado ou namorada, marido ou mulher, amigo ou amiga e tantas outras possibilidades de 

existência, mas somos isso tudo simultaneamente ao mesmo tempo. No dia-a-dia vivemos a 

nossa existência cumprindo – ou representando – todos esses papéis sociais juntos. Ninguém 

chega ao local de trabalho e diz: bom, agora vou deixar de ser fulano de tal e passarei a ser 

somente o profissional tal. Nós mesmos, embora sejamos únicos – irredutíveis na nossa 

individualidade –, somos também múltiplos!  

Neste caso, para mim, torna-se difícil entender o conceito de professor-artista como um 

campo de opostos em permanente tensão improdutiva e dúbia, pois se se está a esquecer 

deliberadamente do sujeito ou a torná-lo objeto, esta leitura está então a ser feita por olhos 

turvos que não vêem o poder produtivo da tensão que resulta da acção experimental entres os 

sujeitos, bem como das múltiplas figuras que daí podem advir. Ora isto leva-me a perceber que  

 

A ciência moderna nasceu de uma ruptura brutal em relação à antiga visão do mundo. Ela está 

fundamentada numa ideia, surpreendente e revolucionária para a época, da separação total entre 
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o indivíduo conhecedor a Realidade, tida como completamente independente do indivíduo que 

observa. […] ao mesmo tempo, a ciência moderna estabelecia três postulados fundamentais que 

prolongam, a um grau supremo, no plano da razão, a busca de leis e de ordem: 1) A Existência 

de leis universais, de carácter matemático; 2) A descoberta destas leis, pela experiência 

científica; 3) A reprodutibilidade perfeita dos dados experimentais.  

Uma linguagem artificial, diferente da linguagem da tribo – a matemática – era assim 

elevada por Galileu, ao nível de linguagem comum a Deus e aos homens (Nicolescu, 2000:10). 

 

É então que a ciência clássica assente no determinismo e no mecanicismo, sobre a 

rubrica de ‘científico’, dominaram e impuseram uma visão do mundo fundada na ordem - uma 

visão onde cosmos, universo, planeta, natureza e, por extensão, a sociedade e o ser humano 

seriam todos regidos por uma ‘ordem natural’. Mas como temos vindo a ver, uma harmonia 

predeterminada por ‘leis naturais’ não pode dar conta do inesperado, dos incidentes e do acaso 

do (e no) real, das ruturas e fissuras da própria lógica e das incertezas do conhecimento racional. 

A cultura ocidental ao colocar o pensamento racional acima de tudo, trabalhou no 

sentido de substituir os saberes na persecução de um saber único, neutro, cientificamente 

comprovado, sem margem para dúvidas e detentor de toda a verdade. É assim que a ciência 

racionalista impera enfim face à alquimia e se estabelece progressivamente como coisa 

luminosa e racional, serviçal do cartesianismo.  

É também neste sentido que o positivismo forçando o esquecimento do sujeito, através 

de processos objetivantes e arquivísticos com uma consequente divisão do mundo em 

generalidades e particulares, “transforma os saberes experienciais em opiniões e crenças” 

(Correia, 1998:48), edificando o discurso científico como o único e legítimo depositário do 

conhecimento, uma vez que afirma limitar-se aos factos, não tomando posição quanto aos 

valores. Deste modo, associa-se a experiência vivida à empiria enquanto “forma desacreditada 

da experiência marcada pela ausência de método”, dando origem a uma oposição entre 

experimentação e observação, pelo facto de fazer “depender o detalhe e a precisão da 

observação, da procura rigorosa da quantificação e da medida” (Correia,1998 45).  

Aos poucos vamos entendendo as razões pelas quais o artista ao se anexar ao professor 

se constrói pela ‘reflexão’, pela existência de um suposto método sobre a ‘prática’, mas também 

por que a ‘prática’ se situa num nível inferior relativamente a um suposto saber teórico. Este 

conflito não só dificulta o entendimento da tensão e dos opostos como espaços de troca de 
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saberes, como também o aumento da produtividade, do conforto, do domínio sobre a natureza, 

legitima a crescente dominação da racionalidade sobre o imaginário e a espiritualidade.  

É desta forma que a ciência positivista consegue construir ao longo de dois séculos uma 

visão apaziguante e otimista do mundo, pronto a receber, no plano individual e social, o 

surgimento da ideia de progresso. Neste sentido, o homem moderno foi portanto o novo deus. 

Não só porque matou o anterior, mas porque na tamanha vontade de saber, manifesta na 

elaboração de inúmeros instrumentos tecnológicos, como por exemplo a fotografia, foi capaz de 

criar o seu próprio mundo ou pelo menos, de o refazer à sua imagem. É assim que o 

determinismo da ciência positivista consegue a sua entrada triunfante na história das ideias. 

Contudo, perguntando de uma maneira, digamos, pós-moderna: 

 

Como se explica que quanto mais sabemos de que somos feitos, menos compreendemos quem 

somos? Como se explica que a proliferação acelerada das disciplinas torne cada vez mais ilusória 

toda a unidade do conhecimento? Como se explica que quanto mais conhecemos o universo 

exterior, mais o sentido da nossa vida e da nossa morte é deixado de lado como insignificante e 

até absurdo? A atrofia do interior seria o preço a pagar pelo conhecimento científico? A 

felicidade individual e social que o cientismo nos prometia, afasta-se indefinitivamente como 

uma miragem (Nicolescu, 2000:8, o itálico é meu). 

 

Perante esta realidade vimo-nos forçados a sair dum modernidade que impôs, “em nome 

do progresso e da lei, as mesmas regras e formas de vida a todos”, em que “o que era etiquetado 

como arcaico, marginal ou minoritário foi proibido, recalcado, inferiorizado” 

(Touraine,1998:217-218). Todavia, encontramo-nos agora numa nova fase paradigmática onde 

a complexidade não é vista como uma dificuldade para o conhecimento, mas como o seu 

próprio cerne. Se racionalidade da ciência nos deu algumas certezas sobre a verdade e a 

falsidade, não resolveu as nossas questões existenciais; pois a nossa ânsia de progresso, a 

melhoria das condições de vida foi paga por uma perda da identidade coletiva e pessoal 

(Touraine:1998).  

Se hoje somos portadores e reprodutores de saberes desunidos e compartimentados, 

fragmentados e fragmentadores, divididos e divisores que obedecem a um paradigma disjuntor e 

excludente, que determina uma dupla visão do mundo falsamente antagónica em todos os seus 

aspetos: sujeito/objeto, corpo/alma, quantidade/qualidade, certeza/incerteza, razão/ilusão, 
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real/imaginário, professor/artista, professor/investigador, etc., é porque fomos regidos por uma 

ciência e uma razão que se nutriam de verdades, de leis, de ordens e de certezas demais. Essas 

divisões estanques e não comunicáveis geradas por uma lógica binária – lógica que por sua vez 

é também gerada pelas divisões que gera – criaram e sedimentaram verdades e esquizofrenias 

que se impuseram como marcas da nossa civilização, contribuindo para esse mal-estar coletivo 

que nos impele a formar pertença com um determinado conjunto, ainda que por mais artificial 

ele seja, como no caso do professor-artista.  

Mas para que se compreenda melhor o que quero dizer é necessário trazer a mais radical 

dessas cisões – vida/morte – e veremos com ela não é verdadeira. Vivemos morrendo; 

morremos vivendo. Neste instante milhões de células estão a degenerar-se e outro milhar a 

multiplicar-se no nosso induto corporal. Neste instante, ideias que pareciam absolutas e 

incontestáveis estão a padecer e acabarão por morrer, e outras, até então intoleráveis, tomarão os 

seus lugares. Assim é também com nossos desejos e vontades. Todos nascem, todos morrem. 

Poderemos, a partir de agora, conceber um pensamento apto para lidar com realidades e 

problemas multidisciplinares, multidimensionais, transversais, globais, enfim…complexos. 

Como salienta Morin, é realizável  

 

através das disciplinas actuais, reconhecer a unidade e a complexidade humana, reunindo e 

organizando conhecimentos dispersos nas ciências da natureza, nas ciências humanas, na 

literatura e na filosofia, a mostrar o vínculo indissolúvel entre a unidade e a diversidade de tudo 

o que é humano (2002:17-18).  

 

Como possibilidade de convivência entre iguais e diferentes, Alain Touraine (1998) 

propõe a “recomposição do mundo”, onde a sua finalidade seja recuperar e reinterpretar tudo 

que a modernidade racionalista tinha excluído como discordante à razão, ao seu universalismo 

e, depois, ao seu instrumentalismo (1998:239).  

Este autor equipara a comunicação multicultural à vida conjugal. Se a comunicação e a 

convivência entre homens e mulheres é possível apesar dos seus objetivos de vida, desejos ou 

aspirações, das suas diferenças sociais, culturais, identitárias e até mesmo biológicas, será 

sempre possível a ligação entre eles. A chave de uma união bem-sucedida é que cada elemento 

do casal não queira ser igual, ou ocupar o mesmo lugar do outro, mas ocupar um lugar que não 

seja subordinado; não procurar a igualdade mas a paridade, enquanto respeito pela diferença, o 
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que exige responsabilidades partilhadas e abertura ao outro criando “zonas de contacto” 

(Pratt,1991).  

Ora procurar a paridade com outros lugares de entendimento é saber que “a diferença e 

a igualdade não só não são contraditórias como são inseparáveis uma da outra” 

(Touraine,1998:230). E se cruzarmos esta imagem com o pensamento guattaro-deleuziano 

saberemos que teremos sempre que opor mapa a decalque, espaço liso a espaço estriado 

(Deleuze & Guattari, 2007).  

É neste campo de resistência que o pensamento é produtivo e se pode tornar cada vez 

mais lúcido. Por isso posiciono-me tranquilamente no conforto das incoerências e das 

indefinições da existência humana, pois sei que não há conhecimento que seja espelho fiel dum 

mundo universal, no sentido que este é sempre transplantação e construção a partir da 

observação dum sujeito em contexto. Daí que não há conhecimento sem autoconhecimento, 

onde num duplo movimento observo que o “permite o nosso conhecimento limita o nosso 

conhecimento e o que limita o nosso conhecimento é que permite o nosso conhecimento” 

(Morin,1995,173). E integrar estes diferentes estratos e paradigmas, abandonando as visões 

simplistas aparentemente universais onde “nenhum saber nas condições da modernidade é saber 

no sentido antigo, onde saber é ter a certeza”, que acredito que se possa potenciar o 

aprofundamento de uma mestiçagem epistemológica que extraia benefícios das suas próprias 

tensões e contradições onde a ‘prática’ e a ‘reflexão’ possam ser reequacionadas 

(Giddens,1995:27, citado em Correia, 1998:50). 

 

 

2.2. Lugares de gestão política das narrativas pessoais: profissionalização e investigação. 

 

Mas conforme me propus no início deste capítulo, é chegada a agora a hora de ver de 

que forma o discurso político se constitui também como um lugar onde sou levado a interpretar-

me, como profissional e investigador, perante a comunidade escolar. 

Tendo como ponto de partida o texto de Alan Thornton (2005), comecei a analisar um 

conjunto de outros textos com os quais este fazia ou apontava ligação (Adams,2003,2005,2007; 

Byrd,1963; Cole,2010; Daichendt,2009a,2009b,2010; Hall,2010; Hyde,2007; McCracken,1959; 

Page,2012; Stanhope,2011; Thornton,2005,2011;2012; NORTHUMBRIA UNIVERSITY,2009; 

Upitis,2005,2009), inseridos em publicações como a International Journal of Art & Design 
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Education (IJAED), a Teaching Artist’s Education ou a Studies in Art Education, e que, 

excetuando as revistas Noésis e Imaginar, eram as que mais circulavam nas acções de formação 

de professores, palestras, bibliotecas escolares ou sede de departamento do grupo de artes 

visuais.  

Por ser esta a literatura com que mais convivi a partir a minha entrada na docência em 

2005, e também desde que li o texto de Thornton (2005), posso dizer que foi ela que mais 

norteou a minha atividade de professor, pelo que será sobre ela que irei dirigir o meu olhar. Por 

isso, a estória que aqui me importa fazer é aquela que tal como colocou Bourdieu (2005), se 

dedicará a coisas que “conhecia profundamente, que ele mesmo tinha vivido e que, até certo 

ponto, ele mesmo tinha sido?” (2005 109). 

Assim sendo gostaria de falar, através destes textos, de duas escolas e de dois projetos 

que levaram a identificar-me como professor-artista. Se por um lado, escolas como o Teachers 

College e o Pratt Institute me situam relativamente ao que se faz em termos de certificação 

profissional da relação professor e artista, por outro, programas como o Artist-Teacher Scheme e 

o Learning Through the Arts mostra-me em contexto escolar, e por exemplos concretos, como 

se dá efetivamente esta relação entre professor e artista no campo da investigação em educação 

artística. Por conseguinte, é quando estas duas imagens se revelam e intersetam com a 

representação que eu tenho daquilo que faço, que se começará a esboçar no meu espaço 

identitário outras possibilidades de construção de uma narrativa profissional, a partir de uma 

cultura investigativa baseada numa autoanálise. 

Ora o Teachers College da Universidade de Columbia oferece, dentro do programa do 

curso em educação artística
26

, módulos de pintura, gravura, desenho, fotografia, escultura, 

cerâmica, teatro, dança, etc., em regime de workshops
27

, no sentido de cruzar teoria e prática de 

estúdio na formação dos seus alunos como “artistas, investigadores, pensadores reflexivos e 

criativos profissionais da educação”, podendo para isso “estender-se este curso a outros 

programas dentro da escola de forma a usufruir das contribuições das suas disciplinas” 

(TEACHERS COLLEGE,2013). 

                                                           
26 Acedido em 22 de outubro em: http://www.tc.columbia.edu/a%26h/ArtEd/ 
27 Optei pelo estrangeirismo porque o equivalente em português remeter-nos-ia para oficina, estúdio ou ateliê. Esta 

opção deve-se ao facto de a tradução não remeter diretamente, como no original, para uma prática enquadrada num 

espaço com duração e objetivos definidos, não se diferenciando da oferta do Pratt Institute, em Brooklyn. Esta 

informação pode ser confrontada em http://www.tc.columbia.edu/a%26h/ArtEd/courses.asp 
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Por sua vez o Pratt Institute, em Brooklyn, oferece formações mais propensas para um 

desenvolvimento artístico, onde a missão do curso é a “preparação de artistas e designers como 

educadores” para trabalharem de “forma eficaz com os alunos em diversos contextos culturais, 

aplicando perspetivas interdisciplinares numa variedade de ambientes educacionais, incluindo 

escolas, museus e organizações comunitárias” (PRATT INSTITUTE,2013).  

Contudo, e em ambos os casos, estes cursos necessitam de uma formação suplementar 

que certifique profissionalmente os graduados para exercer a docência. Neste ponto podemos 

também situar o que se passa na realidade de portuguesa, aonde o Mestrado em Ensino de Artes 

Visuais no 3º. Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (MEAV), criado em 2008 na 

Universidade do Porto, também surgiu como forma de conferir habilitação profissional para a 

docência a licenciados em cursos de artes plásticas, ou comparáveis, através de: 

 

um projecto de formação académica e profissionalizante de professores, abrangendo as áreas 

científicas de Artes Visuais e de Ciências da Educação, incidindo especificamente na Formação 

Educacional Geral, na didática específica da área de artes visuais, na iniciação à prática 

profissional e na formação na área da docência [...] (FPCEUP:2013). 

 

Diante deste quadro aonde eu próprio também estou sujeito, como artista, a certificar-me 

profissionalmente para a docência, apercebo-me que de certa forma os “países com mais 

expoente económico ao exportarem o seu know-how através das revistas da especialidade, 

acabam por regular os atores educativos” (Popkewitz & Pereyra,1992:36). Por isso, quando 

penso que estas revistas são provenientes do “Reino Unido e dos Estados Unidos da América”, 

países que “dedicam uma grande atenção à ideologia do individualismo” (1992 33), é provável 

que esta visão da profissionalização tenda a surgir sob o ponto de vista da especialização.  

Nesse sentido, a profissionalização apresenta-se como uma estratégia para melhorar a 

qualidade de 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 “descrever funções 

de uma dada atividade”, deve ele próprio ser compreendido à luz de um movimento histórico e 

cultural (1992:36), que se relaciona “com o esforço político de mobilizar a educação com o 

objetivo de regular as modernas transformações económicas e sociais” (Mýrdal,1992:111). 
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É assim que através deste lugar que é a profissionalização, sou levado a interpretar-me 

diante de um discurso semelhante ao de Carlos Lineu, que, dando seguimento ao bem comum e 

agrupando em classes, consegue transformar através de uma economia de pensamento os 

sujeitos em objetos. E dizer isto é colocar-me perante a profissionalização numa posição 

desconfortável de interiorização de um fora, e não como a projeção de uma vontade interior. Daí 

que tenha resolvido procurar alento noutras formas de relacionamento entre o ensino e arte, 

entre o professor e o artista. 

Analisemos os dois projetos. 

Em Inglaterra, por exemplo, existe desde 1999 um curso de professor-artista que 

funciona como pós-graduação, uma especialização na área educativa para alguém com um curso 

superior no campo das artes visuais: o Artist-Teacher Scheme (ATS)
28

. 

 O Artist-Teacher Scheme (ATS), implementado pelo Arts Council for England (ACE) e 

pela National Society for Education in Art & Design (NSEAD) em colaboração com a Tate 

Modern, tem como objetivo permitir aos artistas continuarem a manter a sua prática artística 

mesmo depois de se terem tornado professores (Daichendt,2010; NSEAD,2009; 

Thornton,2005).  

Segundo a NSEAD (2009), a razão para a criação do Artist-Teacher Scheme baseava-se 

na convicção de que os professores de arte que mantêm simultaneamente uma prática artística 

são significativamente mais eficazes em sala de aula, sendo mais propensos para estarem 

satisfeitos com a sua forma de trabalhar em educação. Deste modo, e como se podia ler num 

folheto de apresentação do Artist-Teacher Scheme  “por professor-artista queremos dizer artistas 

que mantêm uma prática continuada com a arte e o ensino” (WIMBLEDON SCHOOL OF 

ART, 2001 citado em Thornthon,2012:39).  

Perante este cenário, pergunto-me o que levará instituições como o Teachers College ou 

o Pratt Institute, mas aonde o MEAV a meu ver é apenas mais um exemplo disso, a separarem a 

preparação artística, da formação de professores e da educação artística (Daichendt,2010). E 

digo isto porque Margaret Yeomans (1996), ex-presidente da NSEAD, sempre insistiu na ideia 

de que o ATS poderia ser “um programa de expansão contínua de cursos de desenvolvimento 

profissional”, criando uma rede formada “em parceria entre galerias ou museus e escolas 

                                                           
28 Em 2004 existiam cerca de sete centros aonde era possível frequentar este programa, sendo que em 2012 este 

número cresceu para dez. A isso ficou a dever-se as parcerias que se começaram a desenvolver com galerias como a 

Tate Modern. 
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universitárias de arte e design”, de forma a “permitir aos professores recuperar ou desenvolver a 

sua prática pessoal como artistas, no contexto contemporâneo das artes visuais” (NSEAD, 

2009). Nesta esteira, o artista-como-professor tornar-se-ia também no artista contemporâneo-

como-professor, no sentido de ‘atual’, inscrevendo-se como um aprendiz contínuo tanto na vida 

como na educação.  

Ora esta ideia de processualidade faz-me sentido se através da visualidade da pintura, 

gravura, desenho, fotografia, vídeo, etc., que me dá uma determinada mundividência, eu 

pudesse estabelecer uma zona de contacto entre a sala de aula, a minha formação e o meu 

estúdio. E quando aqui falo de processualidade, estou também a referir-me à forma como o 

Artist-Teacher Scheme poderia contaminar a ideia de certificação profissional ou 

profissionalização.  

Wendy Hyde (2007), por exemplo, foi uma das estudantes do Artist-Teacher Scheme. 

Ela afirma que nos últimos a sua prática artística foi extremamente revitalizada pelo estudos 

teóricos e investigações que realizou, influenciado com isso a sua filosofia pedagógica, o que 

lhe permitiu estabelecer conexões entre o seu trabalho artístico e as propostas de trabalhos que 

lançava aos seus alunos. Como a própria afirma, é crucial que os professores de arte invistam no 

desenvolvimento do seu trabalho artístico e na inclusão de teorias renovadas sobre arte nas suas 

práticas; só assim, segundo ela, é possível permitir que a suas acções letivas reflitam formas 

relevantes de trabalho no campo artístico (Hyde,2007:306).  

Ora este posicionamento de Hyde só veio reforçar o estudo de avaliação efetuado ao 

Artist-Teacher Scheme, podendo-se ler aí que:  

 

Tanto a evidência quantitativa como qualitativa mostra que muitos professores-artistas têm 

fundamentalmente refletido e desenvolvido sobre a sua prática novas formas de trabalhar na 

escola. A sua prática tem sido reforçada, aprofundada e ampliada de muitas maneiras, estando 

também alguns a utilizar o seu próprio trabalho criativo na escola (Galloway et al,2006:65 citado 

em Hyde,2007:305).  

 

Contudo, continua a existir uma necessidade de mais trabalhos de pesquisa vindos 

destes estudantes, de forma a analisar o impacto específico deste curso na prática efetiva em sala 

de aula, assim como os efeitos desta relação entre a valorização pessoal e a prática profissional. 

Podemos dizer que há uma certa falta de diálogos sobre o vivido, sendo que neste momento os 
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sinais do Artist-Teacher Scheme são cada vez mais uma panaceia para a manutenção de práticas 

artísticas estruturadas entre professores de arte (Adams,2003:193).  

Por sua vez, também Alan Thornton (2005) nos diz que o relatório de avaliação do ATS 

não menciona claramente as dificuldades e tensões em manter esta prática dual, optando antes 

por ressalvar os seus benefícios (2005:170). Ora a avaliação do Artist-Teacher Scheme realizada 

pela NSEAD, em 2009, apontava como ganhos significativos o conhecimento gerado, a troca de 

ideias e a autoestima que os professores-artistas ganharam ao participarem nesta formação, pelo 

facto de poderem pensar e praticar como artistas, num contexto profissional de produção 

artística contemporânea, conferindo desafios e riscos para envolverem os seus próprios alunos 

nestes processos (NSEAD,2013).  

No seguimento desta ideia, gostaria agora de trazer para esta escrita um programa 

apelidado de Learning Through the Arts, que se desenvolveu no Canadá a partir de 1995. 

Este programa, patrocinado pelo Royal Conservatory of Music em Toronto, tinha como 

objetivo auxiliar os professores no ensino das artes e através da arte, interagindo nas suas 

práticas em sala de aula conjuntamente com artistas ou organizações ligadas às artes (museus, 

galerias, fundações, etc.). Este projeto não passava somente pelo ensino das artes, mas tinha 

também como objetivo usá-las para apresentar e reforçar a aprendizagem noutras disciplinas, 

como a matemática e as ciências.  

Convém referir que neste programa e nas palavras de Upitis: 

 

Por artista, eu refiro-me aos músicos, aos dançarinos, aos pintores e aos escritores que 

identificam o processo artístico como a sua principal fonte de rendimento, e para quem as 

parcerias educacionais são uma ocupação secundária. Por professor-artista, eu refiro-me aos 

professores com uma experiência profissional substancial em uma ou mais áreas artísticas e que 

mantêm uma relação com a prática em estúdio ou outra atividade relacionada com a prática 

artística mas cuja vocação primária é o ensino (2009:55) 

 

De uma forma ou de outra, o desenvolvimento deste programa nunca teve qualquer 

intenção de abrir as portas da docência aos artistas. Estes eram deixados na sala de aula com os 

professores e era através da sua prática diária no terreno que aprendiam a lecionar, como se de 

uma educação espartana se tratasse (Sylvia et al,2007:842). Uma ideia que poderíamos 

intersectar com um conjunto de entrevistas efetuadas a artistas, onde muitos deles referem não 
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precisar de ninguém que lhes ensine a ser professor de arte (Reardon & Molin,2009:8). Talvez 

seja por isso, então, que a seleção dos artistas que incorporavam estes programas canadienses, 

dada a complexidade do papel que iriam desempenhar e o sucesso que o programa teria que 

alcançar, deveriam ter bem resolvido as ‘contendas artísticas pessoais’, deixando “à porta da 

sala de aula o seu ego” (Upitis,2005 9).  

Perante esta situação fui levado muitas vezes a questionar-me diante da ‘forma escolar’, 

como poderia eu renunciar àquilo em que acredito? À minha forma de ser e de estar na relação 

com o mundo. Ao meu “andar solitário entre a gente”. À minha mundividência. Então, enquanto 

sujeito artista, que possibilidades de resistência se poderiam colocar à minha relação com a 

instituição escolar? 

Num estudo levado acabo por Upitis (2005), relativamente ao programa Learning 

Through the Arts, ela diz-nos que a maioria dos artistas sentiu que o seu campo artístico saiu 

refinado através destas experiências em que trabalharam conjuntamente com alunos e 

professores. Para um desses artistas, “trabalhar lado a lado com professores na mesma sala de 

aula transformou claramente a minha visão sobre o ensino” (Upitis,2005 5), sendo que a 

envolvência física no ato de ensinar, este aspeto relacional que as artes promovem, foram 

também um aspeto importante nesta corporização do ensino em geral (Upitis,2005:8). Outros 

artistas viram ainda uma crescente relação entre as experiências geradas em sala de aula e o 

work in progress dos seus próprios projetos artísticos (Sylvia et al,2007:842).  

Todavia, também não se pode dizer que não existissem sentimentos de desconforto em 

‘ser professor’, podendo assim assinalar-se alguns pontos de tensão. De acordo com entrevistas 

e observações no terreno, vários artistas assumiram que o ensino era uma coisa repetitiva, sem 

criatividade, racional, dogmática e preenchida por um conjunto de comportamentos rotineiros.  

Podendo entender-se isto de grosso modo como “forma escolar” (Canário,1996), o 

ensino era encarado por estes artistas como um lugar sem espaço para a imaginação e baseado 

em habilidades, ao passo que as suas próprias práticas artísticas eram vistas como abertas, 

corporizadas e criativas.  

Relativamente aos professores, estes estudos também nos dão conta que mesmo após a 

convivência com artistas ou instituições ligadas às artes, os docentes tendem a replicar os 

‘métodos’ aprendidos aplicando-os como receitas sem qualquer contextualização, discussão em 

turma, ou partilha com outros professores. Neste sentido  
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Os professores parecem não estar cientes das inconsistências e contradições das suas acções e 

reflexões, pois eles têm um interesse iminentemente prático e não teórico no seu trabalho diário. 

O seu interesse principal é, acima de tudo, ensinar os conteúdos das suas disciplinas a um grupo 

de alunos num determinado contexto e não questionar os constructos sociais que fundamentam e 

guiam as suas práticas pedagógicas e as suas reflexões em torno delas (Hentschke,2009:50). 

  

É deste modo que o trabalho dos alunos se reduz a uma superfície estética de qualidades 

e aptidões técnicas, onde parece que a arte como um lugar para a autoexpressão, terapia, dom ou 

habilidade técnica do aluno, é uma visão demasiada inculcada e que continua a enformar as 

práticas no campo do ensino em artes visuais (Amburgy, Bolin & Stankiewicz,2004; Fróis et 

al,2000; Sylvia et al,2007; Upitis,2005).  

Se por um lado é comum que os “educadores desconheçam o corpo teórico”, “as 

crenças e imaginários que orientam as suas práticas” assentes numa ideia linear de progresso 

não questionando, por isso, os sistemas de racionalidade que lhes conferem o seu estatuto de 

‘verdade’ (Carroll, 1997; Chalmers, 2004 citados em Martins,2011 15). Por outro, também é 

frequente ver que o discurso que as acompanha se organiza em torno de conceitos como 

‘criatividade’, ‘sentimento’, ‘expressão’, ‘liberdade’, dificilmente clarificando cada um deles e a 

sua aplicabilidade no contexto educacional (Bamford, 2009).  

Foi diante desta realidade que os artistas funcionaram no programa Learning Through 

the Arts como uma espécie de hóspedes, aonde apesar de encontrar nestas visitas uma receção 

hospitaleira por parte do professor, esta nem sempre foi pacífica na contenda com os próprios 

(Upitis,2005). Por isso, partindo de tensões que se articulavam entre duas pessoas distintas, o 

professor e o artista, este programa procurou intermediar esta relação através de uma terceira, 

um investigador, para que se pudessem extrair e registar os sentidos destas experiências de uma 

forma mais sistemática, como o caso de Rena Upitis. 

No dizer de Merleau-Ponty (1962) uma participação ativa sobre o fazer e o sentido 

desse fazer, através de uma prática escrita e fundamentada sobre a literatura existente, é uma 

forma de abrir espaço para novas formas de fazer investigação num espaço de pesquisa 

corporizada.  

Ora na vontade de desafiar as ortodoxias institucionais, no sentido de desenvolver novas 

possibilidades metodológicas que se baseassem na atualidade da prática artística (Adams,2005), 
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nasceu, no seio deste projeto e da vontade de mesclar os procedimentos de prática artística com 

o campo educacional, a a/r/tography
29

. 

A a/r/tografia brota do cruzamento da investigação acção com os métodos da art based 

research, propondo-se como uma prática metodológica sequencial de indagação do mundo, 

através de um processo de “fazer arte” e de escrita, reconhecendo os diferentes papéis do artista 

(a), investigador (r) e professor (t) – a/rtist r/esearcher t/eacher.  

É assim que eu, enquanto sujeito cujo olhar produz documentos visuais a partir das 

aulas e reflete a suas práticas sobre eles, encontro nesta metodologia uma forma de escrita da 

minha narrativa. Pois em vez de apartar o processo em três perspetivas diferentes, ela cria um 

processo de imagem dupla que inclui a criação de imagens e textos, agindo entre os papéis de 

artista/investigador/professor como uma metodologia de pesquisa que envolve simultaneamente 

arte e educação (Irwin et al, 2006).   

Através da investigação baseada nas artes – (art-based research) – ela utiliza o processo 

de indagar e saber-fazer da arte, transformando-os em ferramentas a serem utilizadas pelos 

investigadores nas diversas fases do processo de pesquisa, desde a recolha de dados à análise e 

apresentação (Leavy,2009; McNiff,1998; Sullivan,2010). A ideia é trazer aos investigadores 

uma nova perspectiva sobre o educacional através do acesso a múltiplos sentidos na 

interpretação das vozes associadas durante o decorrer da acção. Por isso estes processos e papéis 

não são ilustrativos ou separados uns dos outros, mas interligam-se rizomaticamente para 

criarem significados adicionais.  

É então que a artografia tanto emerge da art based research, como se baseia em 

conceitos provenientes da filosofia de Deleuze, nomeadamente do conceito de rizoma 

(Springgay et al,2008), razão pela qual se diz uma metodologia corporizada, visto que nunca se 

isola na sua própria atividade. Relaciona-se e cria ligações com o mundo que a rodeia, 

procurando entender num fluxo continuum as fronteiras da sua acção, ao mesmo tempo que 

procura escapar à demarcação de territórios disciplinares fixos. Autores como Alex de Cosson 

(2003), Rita Irwin (2003,2004) e Stephanie Springgay (2001,2003a,2003b) fornecem-nos vários 

exemplos de estudos baseados em artografia, partindo da relação artista/investigador/professor.   

Contudo, se artografia é também o resultado do encontro da arte com a grafia ou da 

imagem com a palavra (Mitchell,2005), é nesta dobra que os dois campos interagem, se 

                                                           
29 A partir deste ponto, e tendo em conta uma leitura mais escorreita do texto dar-se-á preferência à palavra escrita em 

português. Ou seja, encontraremos artografia em vez de a/r/tography. 
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ampliam, se rejeitam e/ou se subvertem um o ao outro. É nesta resistência que os modos do ver 

e do dizer podem ser relidos e rescritos no campo da experiência prática que a complexidade 

emerge (Aoki,2003). Neste sentido, a artografia compreende o entendimento da 

intersubjetividade num perpétuo movimento de interação corporizada, between arte e grafia. E 

esta relação é literalmente desenhada pela utilização da barra “/”, sendo deste modo que a 

a/r/tografia procura movimentar-se através dos espaços entre os espaços.  

A divisão das palavras com a barra “/”, segundo Slaterry (2003), não pretende criar uma 

fronteira definida ou uma categorização. A barra visível “/” pretende precisamente apontar para 

a natureza transitória desta relação, tornando visíveis os espaços in between – entre – a acção 

inerente à prática destes três papéis. São estas aberturas nos textos e nas imagens que podem ser 

comparadas metaforicamente aos espaços gerados pela trama de um tecido. Pontos nodais e de 

interseção, mas também espaços entre espaços vazios.  

Margaret Latta (2008) descreve este diálogo contínuo como uma experiência estética 

em permanente devir. Segundo esta autora, o diálogo é uma forma de descentralizar as 

narrativas curriculares, ao mesmo tempo que estabelece relações rizomáticas de poder nas 

relações de ensino-aprendizagem. Isto envolve uma compreensão da interdisciplinaridade não 

como uma colcha de retalhos de diferentes disciplinas e metodologias, mas como uma perda, 

uma mudança, ou uma rutura que na ausência produza novos cursos de acção (Springgay, Irwin 

& Wilson,2005).   

Mas se é por este jogo nodal que os artógrafos se diferenciam dos restantes 

investigadores – pelo uso de procedimentos e práticas artísticas nas suas investigações, assim 

como pelo recurso a uma escrita imagem nas suas comunicações –, parece-me então que estes 

têm vindo a iludir justamente os princípios de onde radicam. O que quero dizer é que se a 

artografia flui nos espaços híbridos, nas fusões, nas dobras, nas articulações epistemológicas e 

ontológicas existentes nos diferentes papéis do artista (a), investigador (r) e professor (t), torna-

se inadiável que se trabalhe de forma mais estimulante e esclarecida as práticas e teorias em 

torno deste saber-fazer – arte –, e das práticas e processos que os artistas desenvolvem.  

É que se o processo de saber-fazer da arte é visto na sua relação com a educação como 

um ato de investigação e a artografia como uma forma de reificação desta através da escrita, isto 

leva-me a questionar se um artista quando escreve em educação passa a ser artógrafo? Pelo 

contrário, também, poderão os procedimentos do artista plástico, o seu modus operandi, e toda a 

investigação de campo que gera a obra de arte ser passível de ser considerada uma artografia? 
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No limite, onde se situa a artografia diante do professor que, enquanto artista, deseja como eu 

fazer investigação no seu terreno de acção? 

Tudo isto são ironias, é certo, mas elas mostram que estes estudos geralmente não se 

referem ao professor, como artista ou como investigador, embora seja fundamental uma 

inscrição sua na categoria de professor reflexivo (Schön,1983). Igualmente, o artista pode não 

ser visto como investigador ou professor e isso em nada desvaloriza as suas criações. Aliás, nos 

diversos textos
30

 que analisei, aquilo que pude constatar foi quase sempre a colaborações 

exteriores de artistas ou investigadores com os professores; e uma coisa, como bem sabemos, é 

desenvolver propostas de trabalho explorando os processos artísticos e transformando a sala de 

aula em ambiente laboratorial, de transferência, de estúdio; outra, é querer comunicar os efeitos 

dessa mesma investigação no meio académico, acabando por a ‘coisificar’ e direcioná-la para 

um local onde o “discurso é sempre sobre («about»)  a obra e, portanto, indireto ou periférico” 

(Dias,2010:62). Daí que o que se sente muitas vezes nestes estudos é um movimento 

concêntrico em vez de excêntrico: quem escreve?  

Os autores que vêm identificados quando se publicam investigações artográficas são 

sempre os investigadores. E as vozes dos professores e dos artistas? Que tipo de relações são 

negociadas e estabelecidas, quando o que se propõe é um diálogo rizomático entre os vários 

aspetos que a informam - artista/investigador/professor?   

A maioria dos estudos artográficos que analisei apresentam-se como narrações 

descritivas e pouco críticas ao desenvolvimento de projetos artísticos em sala de aula, onde a 

acção, o in between não aparece, não se sente, não pulsa nos textos que precisamente se 

propõem ser in between. Do cruzamento, dos nódulos, nada se fala ou se entende. Não há 

poética. Existe sim uma vontade de realizar um discurso de tradução do que é intraduzível - a 

arte - (Paiva,2012), um fenómeno que inclui aspetos “percetivos interpessoais, afetivos e 

conceptuais, um fenómeno cognitivo e performativo que apela para as complexidades de um 

corpo sensível, pensador, falante, representativo, imaginativo… situando-se num ponto alto da 

complexidade estrutural e funcional” (Moraza,2005 91).  

                                                           
30 Cf. por e.g. de Cosson et al,2003; Grauer & Naths,1998; Grauer et al,2001; Galloway & Strand,2006; 

Gonçalves,2010; Irwin et al,1997,1998,2000,2003; Leggo,1997a,1997b,1998a,1998b,1999a,1999b; Meban,2002; 

Rogers & Irwin,1997; Sylvia et al,2007. 
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As barras “/” que simbolizariam graficamente o esquema em rede entre os diversos 

campos e que assinalariam também o seu foco de intervenção, assumem-se mais como pontes 

de ligação do que espaços entre os espaços. Ela não fala de planaltos, de lugares aonde cresce a 

erva daninha; salta por eles, pois toma-os à partida como entidades que necessitam de ser 

unidas; e é essa rede com que a artografia as querer interligar e que mais parece uma ‘economia 

de pensamento, que a mesma se começa a afastar daquilo a que se propõe. O devir é 

intraduzível. Então que opções restam à artografia? Como pode ela pensar esta relação entre 

artista/investigador/professor? 

A artografia poderia ser considerada mais como investigação informada pelas artes, do 

que uma investigação baseada nas artes ou na prática artística, visto que ela é uma forma de 

representar um trabalho que, no entanto, continua a estar fortemente enraizado em métodos 

qualitativos provenientes das ciências da educação (Rolling,2010).  

Na verdade, este tipo de pesquisa não está necessariamente voltada para as artes, antes 

reflete um investigador que foi insinuado por uma obra da arte, pelo trabalho de um artista, ou 

pela prática artística como forma de tentar vestir a estrutura da sua investigação com outras 

vestes (Eisner,1997). Não há aqui qualquer comprometimento com a prática artística, com o 

pensamento artístico, com a acção (Sullivan,2010:84). Ora isto não seria forçosamente um 

impedimento se a literatura artográfica não se assumisse como uma vertente comunicacional de 

uma investigação baseada em arte.  

Se por um lado se coloca a questão de como é escrever uma investigação que se faz na 

acção da prática artística com a educação, espaço recursivo, laboratorial e de transferência. Por 

outro, como se pode falar sobre ela sem a tomar como um saber instrumentalizado e, diria eu, 

normalizado?  

 

Entre a ‘vergonha epistemológica’ e a falta de vergonha do génio, derivado ‘da grande mania’, a 

arte protege o tipo de integridade que a criou como tal, e a dotou com os seus privilégios e os 

seus modos de legitimidade. Os maiores paradoxos surgem quando se converte a arte em objeto 

de estudo, pois confrontam-se aproximações diferentes ao conhecimento, num jogo que não pode 

ser inocente. Deveríamos pensar como é que a paródia foi tão longe, e mobilizada por interesses 

que não os do seu próprio meio, passando-se a integrar nesse campo cognitivo chamado 

Universidade: um contexto disciplinar que requer mais do que uma paródia, ou melhor, a 
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aceitação da paródia como formalidade…do relativismo e indeterminismo (fundamentalista) 

(Moraza,2005:10).  

 

Dadas as raízes da artografia, os seus investigadores não podem ignorar as práticas e 

processos que os artistas desenvolvem, continuando a gerar um número considerável de artigos 

e investigações que promovem discursos e práticas hegemónicas, próximas da racionalidade do 

discurso científico e verdadeiro, tão inculcado na área das ciências socias e humanas 

(O'Donoghue,2009). Existe uma grande contradição: se por um lado se aceita o campo artístico 

como ele é, incluindo até mais-valias para uma abordagem diferente ao campo educacional; por 

outro lado, podem-se mudar os métodos ou a abordagem ao problema mas o fim em si mantêm-

se: o do eterno horror ao campo da produção de incertezas.  

É assim que a maioria dos artigos ou investigações com que me deparei surgem 

revestidas por discursos aonde se procura uma narrativa unificadora para o campo da educação 

artística em geral, e do ensino das artes visuais em particular, fazendo-nos crer que seja pela 

aplicação dum método mais preciso e, por isso, clarificador, que as artes encontrarão o seu lugar 

por direito no pedestal do conhecimento humano (Viadel,2011). Então, sem querer 

 

desvalorizar o valor que as investigações trazem em si, e as teses desenvolvidas pelas ‘ciências 

da educação’ e pelas ‘ciências da arte’, mesmo se incapazes de quaisquer reconfigurações 

metodológicas perante a natureza do ‘fazer artístico’, defende-se aqui a concentração de esforços 

dos professores/artistas/investigadores na procura de outras narrativas que, alojadas nas 

possibilidades de acção experiencial, na dimensão em que o artístico implica sempre o ‘fazer’ e 

que o educativo representa de ‘movimento relacional’, evidenciem a imprescindibilidade da 

educação artística no deslindar das encruzilhadas do tempo, no reencontro das pessoas com o seu 

potencial crítico e constitutivo de outros tempos. Manter a ambiguidade de uma ‘educação 

artística’ fundamentada em premissas do modernismo e do racionalismo, em perseguições 

românticas do papel libertador da arte, e do valor dominante da expressão e da criatividade, não 

permite actualizar este privilegiado campo educativo aos conturbados tempos que vivemos 

(Paiva,2012:166). 

 

Num artigo intitulado “Processos de formação de professores artistas-reflexivos de 

física”, podia-se ler que enquanto a ciência tinha florescido pela pesquisa “de comunalidades e 

padrões”, a arte tinha praticado a “diversidade, resistindo a encapsular as suas atividades em 
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regras e fórmulas pré-determinadas”, um pouco à semelhança da ciência mal comportada que se 

dedicava ao estudo de “sistemas complexos e caóticos” (Queiroz,2001 116).  

À ciência mal comportada, a autora referia-se à física quântica. Mas estas características 

do ‘artístico’, segundo esta autora, parecem “frutíferas para a realização de pesquisas 

interdisciplinares fecundas de formação de professores artistas-reflexivos em física”. Porém, a 

autora adverte que da mesma forma que a ciência aprendeu e tirou partido da arte, esta também 

deveria “reconhecer as lições de regularidades da natureza, obtidas ao se buscarem 

comportamentos universais dentro da diversidade dos casos particulares” (Ibidem). Como 

podemos ver, estas linhas de pensamento demonstram não só a tão inculcada e confortável 

imagem do ‘artístico’ como um campo ambíguo, edificado nos pressupostos do modernismo e 

nos discursos românticos do papel salvador da arte, do valor inato da expressão e da criatividade 

(Fernandes, Ferreira & Ó,2007; Martins,2011), como também referem a necessidade da arte 

procurar comportamentos universais nas suas particularidades.  

Ora preferido seguir o exemplo de Nietzsche (1997b), no que diz respeito a pensar e 

escrever sobre a minha atividade, opto por conceber dois princípios fundamentais da existência 

e mantê-los juntos no seu pensamento  Apolo e Dionísio; poderia dizer “ciência” e “arte”, 

cruzando imagem e pensamento, estética e racional dentro de um mesmo plano interativo, 

produtivo e não contraditório. Mas para isso diria que era preciso ver a escrita como uma 

declaração do pensamento. Uma procura. Isto é, o pensamento é orgânico: vai e vem, segue pelo 

mesmo caminho, vai por outro, num continuum rizomático. Flui como a vida. Por isso temos 

que ver o mundo para além das evidências dicotómicas que nos são colocadas à disposição no 

mercado diário da vida. Um mercado de sobrevivência onde cada um antecipa o discurso do 

outro por forma a vencê-lo e submetê-lo a si.  

É o discurso do convencimento, da verdade e do poder, porque nos esquecemos que as 

respostas não extinguem uma pergunta. Como aponta Popkewitz, devemos é procurar perguntas 

(2002 265), no sentido em que se esquece “que nem o homem, nem a vida, nem a natureza são 

domínios que se oferecem espontânea e passivamente à curiosidade do saber” 

(Foucault,1987:87). A escola é que nos habituou a fazer coincidir uma pergunta com uma 

resposta imediata; e aqui, talvez, uma certa gaguez do pensamento fosse útil para criar fendas 

que nos colocassem em posição de estarmos abertos não só à cognição científica, mas também a 

imaginação artística fazendo com que quem nela vagueasse não se abstivesse de pensar pelos 

seus próprios meios e práticas. 
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Sustentando um uso mais crítico da forma como professores e artistas podem escrever e 

pensar sobre as suas práticas, dizer isto não é querer aqui salvar qualquer moral epistemológica 

ou um posicionamento superior ou alternativo às atuais metodologias de pesquisa como a Art-

Based Research, Art Practice as Research, Practice-led Research, Research-led Practice in 

Creative Arts, Research in Education in Art & Design, Artes y Educación, Arts-Based 

Educational Research, Metodologías artísticas de investigación en educación (MAIE) ou 

A/r/t/ography. O que aqui pretendo é contextualizar discutindo ideias, escritas e pensamentos, 

ao mesmo tempo que vou percebendo a narrativa de onde provém o meu exosqueleto de 

professor-artista e os efeitos gerados na fabricação da minha identidade.  

Por conseguinte, assentar metodologicamente uma investigação num qualquer destes 

campos deveria significar envolver a imaginação na formação de conceitos que levam a pensar 

melhor aquilo que queremos pensar; a nossa pergunta, a nossa angústia. É porque tenho uma 

pergunta que vou escrever; é porque estou a escrever que vou ler.  

Desta forma, autores distantes nas suas temáticas seriam convocados a intersetarem-se 

para adensarem a escrita, obrigando a deslocarmo-nos para fora do nosso pensamento numa 

espécie de escrita barroca. Amassar um papel e encontrar nessas dobras, colocadas num mesmo 

plano, linhas intersticiais que resignificam os autores que li para a construção do meu próprio 

pensamento, ajudando-me a pensar melhor aquilo que quero pensar.  

É assim que eu, na relação entre a minha profissão e a minha mundividência, quando 

quero investigar as práticas que desenvolvo em sala de aula me vejo constantemente na 

necessidade de ler, escrever, filmar ou fotografar, acabando por “viver em simultâneo duas 

angústias; ‘ruminar’ o mundo a dobrar; duplicar-me em duas esferas egológicas e inventar um 

terceiro ‘eu’  que religue e confira sentido à aventura investigativa” que desejo empreender 

(Quaresma,2010:282).  

É deste modo que o “sujeito individual” que se relaciona com o professor e com o 

artista desenvolve de “forma natural a sua autoconsciência”, ou “recupera a sua verdadeira 

consciência de si” (Larrosa,1995 3) através das práticas descritas nesta literatura artográfica, 

levando-o a “contar-se a si mesmo” de acordo com estes registos narrativos (Larrosa,1995 72-

73). Por isso, é bom que não nos esqueçamos que 

 

Diante da minha casa, do outro lado da rua, à altura das minhas janelas, há um apartamento 

aparentemente desocupado. No entanto, de tempos a tempos, tal como nos melhores folhetins 
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policiais, ou mesmo fantásticos, há uma presença, uma luz acesa já alta noite, um braço que abre 

e fecha uma porta de janela. O facto de eu não ver ninguém apesar de eu olhar (perscrutar) 

induzo que não sou olhado – deixando as cortinas abertas. Mas passa-se talvez o contrário; sou 

talvez, incessante e intensamente olhado por quem está escondido (Barthes,1982:302). 

 

Perante este apólogo o que eu quero dizer é que muitas vezes o sujeito se esquece que 

ele próprio também pode ser olhado, pois, neste olhar duplo, “as fronteiras do activo e do 

passivo são incertas” (Barthes,1982 302). Assim, parece-me que mais do que esgrimir 

metodologias e modos de estruturação e de explanação da acção que podem conduzir à criação 

de discursos hegemónicos, é numa atitude crítica, reflexiva e contextualizada que os sujeitos 

professores e artistas poderão ganhar espaço para se reescreverem. É neste processo de 

constante autoanálise sobre as suas práticas em sala de aula, a partir da exterioridade de uma 

“escrita de si” (Foucault,1994a,1994b), que acredito nos possamos pensar a nós próprios num 

campo aberto à investigação e à autorreflexão; podendo, através “da reflexão continuada e 

partilhada da atividade crítico e autocrítica da discussão em ambiente antidogmático, e do 

desenvolvimento do seu poder hermenêutico, conferir cada vez mais densidade, rigor, e 

dignidade investigativa” àquilo que nos propomos fazer (Quaresma, 2010 306).  

Ora o que aqui pretendo, num duplo movimento, é alargar a discussão a outros modos de 

escrever, ler e pensar sobre o fazer em educação artística e mais especificamente no ensino em 

das artes visuais, assumindo a premência do uso das linguagens que são próprias no terreno 

intersubjetivo e relacional por onde se move, anulando assim as possibilidades de se deslocar o 

discurso para a ‘tradução’ do que é intraduzível – a arte, espírito da educação artística 

(Paiva,2012).  

Numa entrevista concedida em 2009 ao programa Câmara Clara, Natália Pais dizia que 

interessa para a educação artística na expressão matemática – “2+2=4” não é o seu resultado, 

mas o que pode ser o seu resultado: aquilo que lhe dá origem, o seu processo (1+1+1+1; 2X2, 

etc). É neste espaço em que se pensa sobre o fazer e o próprio fazer, que se isolam as tentações 

de tradução e de interpretação ao mesmo tempo que se aceitam as demandas experienciais e 

especulativas que lhe são próprias. Ora como a maioria dos artistas que falam sobre o ensino 

referem, esse espaço físico ou conceptual aonde se dá a processualidade passa por uma certa 

ideia de estúdio (Davidts & Paice,2009; Graber & Jacob,2010; Reardon & Molin,2009).  
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Assim sendo, trata-se de pensar uma investigação que torna o estúdio na reflexão, num 

lugar de cumplicidade interativa e sempre tensa entre obra e discurso, um lugar aonde: 

 

o pensamento plástico não é redutível a metodologias científicas ou a cientificação dos seus 

conteúdos, pois o seu axis mundi é a própria existência do ser enquanto criador de mundos, é 

uma área específica do conhecimentos humano que pressupõe trabalhar inteligência, 

sensibilidade, intuição, razão e emoção, dando expressão ao homem na sua totalidade 

(Ferrão,2010:140). 

 

Assim sendo, gostaria de poder estabelecer conexões, redes, paralelos e ressonâncias 

entre a docência e a prática artística que me permitissem pensar a potência desta relação e as 

suas estruturas gramaticais, desenhando novas associações e articulações com o leitor (Latour, 

2004).  

Como?  

Escrevendo da mesma forma que labuto no meu estúdio, deixando que o pensamento 

me leve para onde a acção me levar. Transfigurando a formação do erudito da educação, 

constituindo-o menos como professor e mais como crítico da cultura. Como um artista que tem 

ferramentas para refletir, falar e fazer algo diferente, a começar por se questionar a si próprio 

que tipo de relação estabelece com o seu duplo. E aqui nada podia ser mais irónico se 

pensarmos que, tal como qualquer cientista das chamadas ‘ciência duras’, me estaria a colocar 

num circuito de testes permanente.  

Um sujeito assim, em busca de um autoconhecimento, poderia pensar uma prática 

docente que ao exercer-se criaria e inventaria outras possibilidades a partir da realidade 

existente. Reescreveria caminhos sedimentados por um longo hábito, proporia espaços lisos 

desenhando linhas de fuga que dispersariam a mesmice e fariam a diferença, ao mesmo tempo 

que potenciariam outros modos de ver e ser visto, dizer e ser dito, representar e ser 

representado, tendo o contentamento de nos criarmos sem nunca nos encararmos como obra 

acabada.  

É neste sentido que os sujeitos podem assumir o risco de educar-se para que o consenso 

nunca mais impeça os horizontes sociais de criarem espaços, recursos e sustentação para as 

distintas culturas que habitam o mundo e cada um de nós, consigam emergir e falar/pensar por 

si próprios. Pois num sítio aonde todos pensam o mesmo, é porque alguém não pensa. 
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Em suma, espero que ao longo destas linhas de texto o leitor tenha entendido de que 

maneira a ‘reflexão’, a ‘prática’, a ‘profissionalização’ e a ‘investigação’ constituíram para mim 

lugares de governo de uma narrativa pessoal, como professor e artista, levando-me a identificar 

com o personagem – artist-teacher – pela forma como me contava em relação com estes 

mesmos registos narrativos.  

Se por um lado a ‘prática’ era um lugar que me remetia, no contexto da minha 

comunidade escolar, para a imagem de um docente árido tendo em conta o saber que transmitia, 

por outro, era enquanto artista que o meu saber era fecundo. Isto acontecia não por um maior ou 

menor grau de ‘objectividade’, mas por ser uma espécie de lugar sagrado e misterioso que 

ninguém ousava profanar.   

É desta forma que a ‘reflexão’ começa a entrar na gestão da minha profissão docente, 

tanto para narrar e contar ao outro a minha atividade e torná-la o mais explícita e dessacralizada 

possível, mas também para a mostrar e mostra-me mais ‘racional’ e ‘objetivo’, através de uma 

prática de ‘investigação’ contínua. Ora a elaboração deste discurso diário, por uma espécie de 

prática artográfica, não só reforçou a construção de uma imagem exterior a mim próprio, como 

também, ao coincidir com o momento da minha certificação profissional, transformou a 

‘profissionalização’ num terreno movediço para a estruturação duma narrativa pessoal, visto 

que eu já era professor ainda antes de ser habilitado profissionalmente para a docência. 

Por tudo isto, estes lugares assumiram um papel fulcral na formação de uma estória que 

eu queria contar a mim próprio, levando-me a estabelecer, nesse conjunto de dobras e conexões, 

uma gestão social e política dum personagem exterior, agora interiorizado como professor-

artista. 
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3. USAR O CASACO? COMO? 

     Movimentação de ideias em torno do professor-artista. 

 

 

 

Mas chegado até aqui ainda não falei muito sobre o que é um professor-artista, nem 

muito menos por que é que me acho um. Apenas sabemos que a sua interseção provocou em 

mim uma série de acontecimentos e experiências que, para já, só podemos compreender se 

acedermos às minhas sugestões de viagem ao arquivo. Meras indicações, que por enquanto 

remetem para fora do corpo textual da tese, pois a maior parte destas encontram-se registadas 

em formato vídeo.  

Então, depois de num primeiro capítulo ter situado os meios através dos quais era 

levado a ver-me, dizer-me e julgar-me, passando por um segundo aonde descrevi os locais de 

gestão social e política nos quais me senti induzido a interpretar-me, resta-me agora dar a 

conhecer ao leitor o conceito a partir do qual se estabelece a interpretação: o professor-artista.  

Nesse sentido, aquilo que me proponho fazer neste terceiro capítulo é precisamente 

mapear essa imagem de forma a criar lentes que me possibilitem, conjuntamente com essas 

primeiras visitas ao arquivo, estabelecer um contexto para fabricação do meu espaço identitário 

como professor-artista. 

Mas antes disso é importante primeiro dar a conhecer os critérios que presidiram a este 

mapeamento. Assim, optei por respeitar a palavra “Artist Teacher” da forma como chegou até 

mim. Pesquisada em booleano na base de dados EBSCOHOST, encontraram-se 576 resultados 

no seio de uma baliza temporal que compreende o ano de 1904 até ao presente. Da totalidade 

destes resultados limitei a minha pesquisa a revistas académicas analisadas por especialistas, 

textos completos e referências disponíveis. Cada um destes critérios, respetivamente, permitiu-

me reduzir o arco temporal inicial para 1966 e depois para 1999, onde me surgiram somente 67 

resultados disponíveis para consulta
31

. Posto isto, impunha-se escolher que tipo de recorte podia 

fazer. Resolvi então centrar-me nestes 67 resultados que diretamente se ligavam ao professor-

artista em artes visuais, estabelecendo a partir deles novos encontros com outros textos e 

autores.  

                                                           
31 Tentei perceber esta redução substancial de literatura contactando alguns dos depósitos. A resposta que recebi foi 

que os documentos solicitados não se encontravam digitalizados ou estavam para recatalogação. 
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Assim, este capítulo passará por procurar as contiguidades que se estabeleceram 

historicamente nas relações entre artista e ensino; onde, desde a oficina medieval ao estúdio 

renascentista, passando pelas primeiras academias, percorrerei sucessivos espaços que ao se 

intersetarem criarão uma zona de contacto entre o artista e o ensino. Neste ponto, procuro ainda 

explorar a relação que artistas como Walter Gropius, Paul Klee e Josef Albers estabeleceram 

com instituições de ensino como a Bauhaus e a Black Mountain College, procurando encontrar 

nas suas palavras o modo como se representavam diante da relação dupla que mantinham. 

Não querendo fazer uma história do professor-artista o que procuro de seguida é traçar 

algumas linhas, sem pretensão a qualquer exaustividade, no sentido de esboçar uma imagem do 

que se entende por esta figura. Pequenos fatos, precisos, ligados, não fragmentados, mas 

susceptíveis de adensarem e aprofundarem o campo de estudo, através de um álbum de sujeitos 

que ao longo da história se dedicaram especificamente à prática desta relação e ao qual numa 

leitura cruzada, nas continuidades e descontinuidades de elementos nos seus discursos e nas 

suas práticas, vasculharei de que forma a nomeação interage com o nomeado, pensando este 

duplo ao nível dos discursos e das práticas que o (in)enformam. 

Apanhadas algumas ideias em torno desta imagem que se começa a desenhar e a ganhar 

corpo no cruzamento de algumas histórias entre o artista, o professor de artes visuais e o 

professor-artista, torna-se oportuno analisar as zonas de contacto e pontos de tensão existentes 

na imagem professor-artista, para depois situar ao nível das consequências a forma como 

professores e artistas se representam a si e à sua prática educacional. Neste sentido, para além 

dos exemplos que constam na literatura existente, convocar-se-ão três artistas para dialogarem 

comigo.  

A escolha destes artistas recaiu sobre um conjunto de ex-alunos do primeiro curso do 

MEAV que se relacionassem com a docência, e simultaneamente estabelecessem uma prática 

artística continuada. Neste caso, dum universo de cerca de dez estudantes, apenas cinco se 

inseriam nestas condições e, destes cinco, somente três entrevistas sobreviveram ao longo desta 

investigação
32

. Posto isto, estas entrevistas a André Alves, Cláudia Lopes e Dalila Gonçalves 

tiveram como intuito perceber de que forma estes encaravam a sua relação com a docência, 

como lidavam com isso, que espaços encontraram e que práticas promoveram.  

                                                           
32 As entrevistas em causa foram alvo de furto. Dadas as condições em que as mesmas foram criadas não senti que 

existissem razões para as realizar novamente. 
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Assinalados os pontos de tensão e conflitos encontrados ao longo deste capítulo, 

encontraremos uma zona de contacto que percorre transversalmente os diversos discursos em 

torno do professor-artista, assim como a forma como os artistas vêem e promovem a sua prática 

educacional. Esse espaço é o estúdio, local de captura do duplo mas também de sujeição a ele. 

 

 

3.1. Apontamento histórico das relações entre artista e ensino. 

 

Na antiguidade clássica a arte relacionavam-se convencionalmente com a manualidade. 

Arte era simplesmente habilidade ou técnica (techné), e o artista era considerado artesão ou 

artigiano. A pintura e escultura eram meras técnicas de reprodução, consideradas formas do 

‘fazer’ ars (arte). Por esta razão estavam excluídas dos ofícios liberais ou verdadeiras formas do 

saber (epistéme), nas quais se incluíam a gramática, a retórica e a lógica, assim como a 

aritmética, a geometria, a astronomia e a música, consideradas parte do sistema formal de 

educação.  

Deste modo, os indivíduos que ganhavam a vida através de um trabalho oficinal – 

oleiros, escultores ou pintores –, provavelmente teriam aprendido o seu ofício de artesão através 

de uma oficina de família, onde estes processos eram parte de uma disciplina com regras que 

poderiam ser ensinadas e aprendidas (Kristeller,1951). Assim, ao criarem artefactos, o que estes 

artesãos procuravam na realidade era ensinar habilidades e técnicas a uma geração mais jovem, 

no sentido de garantir a continuidade do ofício e a subsistência económica da família, mas 

também uma forma informal de passar geracionalmente o conhecimento sobre o comércio da 

família.  

Por isso a ideia de criar não era uma componente importante do ofício, o que não 

descurava que tivesse de haver uma reflexão sobre a acção, para que o saber pudesse ser 

transmitido e refinado ao longo do tempo, transformando o artesão também numa espécie de 

professor. Ainda assim, Platão entendia a arte como uma cópia mimética e ilusionista da 

realidade, pois apenas possibilitava a aparência das coisas e não a sua essência. Diria ele então: 

 

- Ora, achas que, se um homem fosse capaz de fazer indiferentemente o objecto a imitar e a 

imagem, preferiria consagrar a sua actividade à fabricação das imagens e poria esta ocupação no 

primeiro plano da sua vida, como se para ela não houvesse nada melhor? 
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- Não, certamente. 

- Mas, se fosse realmente versado no conhecimento das coisas que imita, suponho que se 

dedicaria muito mais a criar do que imitar, que procuraria deixar atrás de si um grande número 

de obras belas, assim como monumentos, e que estaria muito mais interessado em ser louvado do 

que em louvar ou outros. 

- Julgo que sim – respondeu –, porque não há, nesses dois papéis, igual honra e proveito 

(Platão,1987:350). 

 

Como podemos ver, a criatividade entendida como faculdade de criar está ausente do 

pensamento platónico. Para ele a produção artística não criava já que não acrescentava nada à 

realidade. A arte era entendida como reprodução mimética, somente suscetível de nos poder dar 

cópias passivas e representações irreais, ou fictícias da realidade.   

Também Aristóteles, na sua Ética a Nicómaco, como nos refere Peter Weibel (2006), 

faz claramente uma distinção entre techné (habilidade prática, arte) e epistéme (conhecimento 

científico, saber). A primeira, habilidade prática – arquitetura, pintura, escultura e agricultura –, 

diria respeito à educação dos servos, operários e artesãos, enquanto a segunda, o conhecimento 

científico – retórica, aritmética, geometria, astronomia, dialéctica, gramática e teoria musical –, 

estaria destinado à educação da comunidade dos homens livres. Neste sentido 

 

A posição dos artesãos equivale a uma escravidão limitada e, portanto, não gozavam dos direitos 

de cidadania. Aristóteles ensinava que os filhos dos ‘livres’ não deveriam dedicar-se demasiado 

a tarefas úteis [...], porque um trabalho manual impedia o livre exercício da virtude da alma e da 

razão. As artes manuais produziam uma aparência corporal nociva e afastavam o pensamento da 

contemplação necessária. [...] um adulto livre deveria ouvir música, única e exclusivamente, para 

se divertir, sem ser o próprio a produzi-la, uma vez que a interpretação seria algo do tipo manual 

[...] e assim imprópria para um homem livre (Weibel, 2006:6). 

  

Contudo, na sua obra mais conhecida – a Poética –, Aristóteles (1986) parece não 

subestimar a pintura. Para ele a arte imitadora que é a pintura extrai a sua origem da natureza 

humana, pelo que não podia ser considerada uma atividade enganadora. Assumindo a imitação 

como uma tendência congénita “no homem (e nisso difere dos outros viventes, pois, de todos, é 

ele o mais imitador e, por imitação, aprende as primeiras noções),” a mimesis artística é passível 

de gerar conhecimento (1986:106).  
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Assim sendo, entre uma forma do fazer, techné – manualidade, habilidade prática – e 

uma forma de conhecer, epistéme – conhecimento científico, saber –, em Aristóteles ao 

contrário de Platão desde cedo as duas se ligam, “sendo ambas modos de nomear, de alguma 

forma, a própria ideia de conhecimento”, onde “a techné é forma de criação porque dá a ver 

aquilo que está escondido através de um processo de revelação, porque é forma poética e forma 

de conhecimento” (Leal, 2006).  

Será a partir daqui que os romanos, ao continuarem a herança aristotélica, deixarão de 

fazer uma distinção entre forma de saber e de fazer, transferindo-a para o próprio conceito de 

arte. A divisão far-se-á entre artes liberais e artes mecânicas, onde as primeiras constituirão para 

os romanos os conteúdos de uma educação superior, digna de um cidadão livre (Flores,2005). É 

assim que as sete artes liberais constituirão o ensino das escolas e mosteiros, e, também, a partir 

do século XIII das universidades; enquanto as artes mecânicas continuarão a ser 

desconsideradas e destinadas aos servos, operários e escravos (Weibel, 2006:7), pelo que até ao 

renascimento não se concederá às artes mecânicas o estatuto de arte liberal ou ciência, facto que 

sublinha bem o contacto trémulo que as artes visuais mantinham no currículo educativo dos 

gregos e dos romanos.  

Porém, a queda do império romano e a ascensão do cristianismo na Europa teve um 

efeito profundo sobre a educação e as artes. Durante a idade média as artes visuais, e mais 

propriamente a pintura, eram principalmente praticadas nos mosteiros pelos dos monges 

copistas, enquanto a escultura, pelas suas possibilidades em ilustrar tridimensionalmente as 

mensagens da bíblia para os analfabetos, marcava lugar na pedra das igrejas aonde os fiéis se 

reuniam (Stalley,1999).  

Mas sob a autoridade dos mosteiros, desde logo começou o domínio da prevenção 

contra a falsa idolatria que o cristianismo receava que a arte grega e romana impusessem 

(Sabino,2000), mas também, porque dentro deste sistema de valores a faculdade de criar algo, a 

partir do nada (creatio ex nihilo), só poderia corresponder a Deus. Neste sentido, foi inevitável 

que a relação das artes visuais com a educação entrasse num período conturbado, pois se por um 

lado o ensino estava relegado aos mosteiros, por outro, o que aí se fazia estava sob o olhar da 

divina providência. 

No entanto, o aumento do comércio e as guerras na Terra Santa promoveram o 

desenvolvimento de corporações de artesãos, especializados num de determinado tipo de 

indústria de apoio direto ou indireto à guerra. Estas associações passavam as técnicas de um 
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determinado ofício utilizando um sistema baseado numa relação de mestre-aprendiz, iniciando 

os jovens do sexo masculino num ofício específico: ferreiro, carpinteiro, oleiro, curtidor, pintor, 

escultor, etc.. Os alunos poderiam passar vários anos como aprendizes, ascendendo a um posto 

mais alto dentro da sua especialização após demonstrarem um domínio apurado da técnica 

(Bell,1963; Serrão,1982,1983).  

O professor, nesta relação, era reconhecido como um mestre, sendo o único membro da 

associação capaz de formar os aprendizes. Porém, para aceder ao lugar de mestre, este tinha que 

demonstrar não só sua competência técnica, mas também a sua capacidade para abrir uma 

oficina própria. Só depois de ter a oficina, uma espécie de certificação profissional, poderia 

então este ser capaz de aceitar comissões e assumir aprendizes.  

O mestre era assim um homem de negócios, artesão, professor e administrador, 

garantindo clientes enquanto dividia a carga de trabalho da oficina pelos seus aprendizes. Aliás, 

durante a era medieval, não era incomum assinar-se um contrato entre mestre e patrono 

estipulando o tema, as figuras a serem representadas, os materiais a serem utilizados (incluindo 

a cor), e estrutura de pagamento (semanal, mensal) antes de um projeto ser iniciado. Alguns 

mestres seriam pagos de acordo com o seu tempo, enquanto outros poderiam cobrar com base 

no tamanho da comissão. Para isso a perícia técnica do mestre ou o reconhecimento da oficina, 

eram também uma forma de negociar o valor da comissão (Baxandall,1988; Daidchendt,2010; 

Serrão,1982,1983). Desta forma, um artesão via-se primeiro como um mestre do seu ofício, 

encarando o seu papel como um mentor ou professor de forma secundária.  

Mas a idade média, com a criação das primeiras universidades por toda a Europa foi, de 

outra forma, também a época em que os interessados em prosseguir estudos em línguas, 

matemáticas, medicina, advocacia, teologia ou estratégia militar se começavam a dirigir às 

universidades. Enquanto isso, pintores, boticários, escultores, ourives, ferreiros, arquitetos, 

pedreiros e carpinteiros, através da prática oficinal e do trabalho colaborativo, bem como do 

reconhecimento das oficinas, conseguiram transformar-se de simples artesãos em mestres, quer 

pelo refinamento reflexivo em torno das suas práticas, quer pelos seus métodos de ensino que 

lhe permitiam receber mais aprendizes e comissões (Serrão,1982 e 1983). 

 É sobre esta paisagem que o renascimento traz consigo uma atitude otimista, de 

confiança nas capacidades do homem, que acredita que o mundo é uma realidade mensurável e 

não infinita, como anteriormente se pensava. O Homem é, a partir de então, a medida de todas 

as coisas, interagindo objetivamente com a Natureza e acreditando “nos valores dos fenómenos 
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reais e presentes”, o que permitirá que estas associações de homens: pintores, carpinteiros, 

arquitetos, pedreiros, etc., ganhem cada vez mais solidez (Argan,1975:75-76). 

 Será neste terreno que a crença na objectividade e os seus pressupostos ganham espaço 

para florescerem, instaurando uma determinada maneira do Homem ver o mundo com o qual se 

relaciona. Neste antropocentrismo o observador detém uma posição fixa com a realidade, o que 

“pressupõe um ponto de vista único e uma visão monocular e abstrata, o que garante o carácter 

regulável e científico da visão do observador” (Flores, 2005 36).  

Ora o sistema de perspectiva teorizado por Leon Battista Alberti (1401-1472) 

materializa a coincidência e síntese de todos os fatores fundamentais desta equação, onde, por 

um lado, se encontra a harmonia da natureza expressa desde o tempo dos Egípcios numa 

proporção mesurável e, por outro, o carácter regulável e científico da visão do observador 

(Flores, 2005 36). Assim, com o advento da perspectiva, “deixamos de ver as coisas em si, 

vemos tudo através de ligações proporcionais: a realidade já não se apresenta como um 

inventário de coisas, mas como um sistema de relações métricas” (Argan,1975: 79-86).  

Segundo estes princípios Leonardo da Vinci encarará a pintura como ciência, e como a 

maior entre todas as artes, já que esta é fruto da observação direta e da experiência, fundada 

sobre a perspectiva matemática; ou seja, fazendo uso de métodos verificáveis pelo julgamento 

racional. Assim se: 

 

dizem que toda a forma de saber é mecânica se ela é produto da experiência, que ela é científica 

se tem seu princípio e o seu fim no espírito, e que ela é meia mecânica se nasce do puro saber 

materializado numa atividade manual. […] Mas parece que são vãs e cheias de erros as ciências 

que não nascem da experiência, fonte de todas as certezas, que não conduzem à verdade 

experimental e nas quais, portanto, os meios e os fins não dependem dos cinco sentidos. E se nós 

duvidamos de tudo o que nos chega pelo canal dos sentidos, como podemos não duvidar dessas 

coisas que não podem ser objeto de uma verificação dos sentidos tais como a natureza de Deus, 

da alma e de outras coisas parecidas (Sabino, 2000:35).  

 

É graças à racionalidade e ao mimetismo asseguradas pela perspectiva, que a pintura e a 

arte acedem ao estatuto de arte liberal (mental). Tudo deve ser submetido à razão do método, da 

imitação, da medida e da proporção, devendo o artista guiar-se pelas proporções geométricas e 

pelas “harmonias musicais, pois são as mais belas e as que espelham a ordem universal” 
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(Sabino, 2000:32). Contudo, se nos debruçarmos atentamente sobre os escritos de Alberti ou a 

teoria do decorum de Da Vinci, apercebemo-nos que a perspectiva ainda que seja encarada 

como um processo de revelação de algo que o pintor deveria dominar, para Alberti “o pintor 

completo é o que imita a natureza, conhece as artes liberais e exercita o engenho formado pela 

inteligência, julgamento estético e sentido de beleza”, devendo também “ser culto e apreciador 

de poesia” (Sabino,2000 32).  

Como podemos ver, a vontade de afirmar a pintura como arte liberal vai além do uso da 

perspectiva, já que existe a necessidade do pintor ser também um conhecedor das ‘artes’ do 

trivium e quadrivium, ou seja, das Letras e das Ciências.  

Claramente o que poderá apresentar-se para o leitor como uma oposição arte vs ciência, 

naquela época não era tanto assim: a pintura quanto mais científica (mais legítima), menos 

artesanal e manual se tornava, e mais ‘artística’ (racional, lógica, perfeita) se considerava. No 

entanto, ainda que para a pintura se colocar no campo das artes liberais se tenha tido que 

vincular a atributos ‘científicos’, rapidamente se desenvolverá, a partir da teoria de decorum, ou 

seja “pela conveniência em observar e respeitar em cada figura o que lhe é próprio” (Sabino, 

2000:36) – idade, posição social, etc. –, uma ideia ponte entre reflexão, pensamento e 

imaginação.  

Assim, sob a égide da observação, método (perspectiva), experimentação e decorum, Da 

Vinci afirmará que a pintura é essencialmente cosa mentale. Pelo que  

 

será a partir do Renascimento que a pintura (arte/técnica) passa a ser Pintura (Arte/paradigma) 

porque justifica ou valida o seu carácter metodológico e racional como disciplina 

epistemológica, apoiando-se, por um lado, num sistema de perspectiva central, e por outro, 

valorizando o imaginário-mental (criatividade) do trabalho do artista e não apenas a sua mera 

qualidade técnica (Flores,2005:74). 

 

Perante esta realidade nascerão duas figuras: a do artesão e a do artista. O primeiro 

dedicar-se-á a produzir mais do que a inovar, centrando-se na técnica mais do que na ideia. 

Enquanto ao artista caberá precisamente o papel de inovador, daquele que procura fazer algo de 

único e pessoal, porque apoiado segundo uma metodologia racional – a perspectiva – que valida 

o seu trabalho.  
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A segunda metade do século XVI, como relatado por Bell (1963), viu as oficinas 

assemelharem a instituições de ensino onde se ensinava perspectiva e anatomia a partir de 

modelos e moldes, bem como ortografia, gramática e filosofia. O artista preparava-se técnica e 

intelectualmente, e o estúdio – studere – era o seu local de labor. A pintura à medida que se ia 

considerando parte das artes liberais, incluindo-se na gramática, retórica, dialética, aritmética, 

geometria, astronomia e música, afastava-se cada vez mais da designação de arte mecânica e do 

local aonde ela ocorria – a oficina (Stankiewicz,2001). Como Francisco de Holanda (1984) 

intuiria: “a pintura diria eu que era uma declaração do pensamento em obra visível e 

contemplativa” (1984 20). A escultura, por sua vez, demorava mais a afastar-se da denominação 

de arte mecânica pois o seu trabalho físico, que produzia suor e cansaço, assemelhava-se mais 

ao trabalho do artesão (Pevsner,1973).   

Como podemos ver, dá-se lentamente a passagem da oficina para o estúdio, sendo o tipo 

de acção que lá ocorre que os define e não o contrário. Podemos então afirmar que é no 

renascimento que surge a noção de artista como um sujeito que se faz por preparação técnica e 

intelectual, mas também onde esta relação entre artista e ensino se começa a pressentir como 

uma relação cada vez mais metódica.  

É em finais do século XVIII que se institui em França o atual sistema de belas artes, 

onde se espartilha o termo arte por várias artes: pintura, escultura, desenho e arquitetura, 

procurando organizar as teorias e doutrinas da arte das academias italianas, num conjunto de 

regras para a sua prática e ensino (Tatarkiewicz,2007). Desta forma, um jovem que nesta época 

iluminista gostasse de prosseguir uma carreira artística como pintor deveria ingressar numa 

academia. E aqui, “os académicos, tal como os mestres artesãos do passado, levavam os 

aprendizes para o seu estúdio”; porém, a ideia de estúdio que se jogava dentro da “academia 

estava lá para incutir bons princípios, para purificar o gosto, para colocar os jovens em contacto 

com a filosofia” e história da pintura, mas também para fornecer boas ferramentas educacionais 

tais como modelos e figuras de gesso que, de outra forma, estariam em falta na oficina do 

artesão (Bell,1963:13; Daidchendt,2010).  

Neste contexto o pintor já não é visto como um artesão, nem como um artista universal 

renascentista, mas sim como um especialista na sua área. Ora isto é uma atitude em tudo 

moderna, fruto de uma revolução francesa aonde se proclamava liberdade, igualdade e 

fraternidade, mas também de uma revolução industrial aonde eram necessários trabalhadores 

especializados. É assim que estas necessidades se ligam ao governo de um Estado, intimamente 
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vinculado a um outro: o de nação. A isso se deve o positivismo da modernidade do século XIX 

que, acreditando no uso da Razão, levaria o Homem ao conhecimento do Universo e isto era, 

sem dúvida, uma forma de fazer evoluir as sociedades sob um ponto de vista linear e contínuo 

de progresso. Contudo, para se atingir esta meta-narrativa era necessário formar os indivíduos. 

Por isso, não foi de estranhar que se tenha assistindo ao nascimento de diversas academias com 

sede em Berlim, Copenhaga, Viena, São Petersburgo, Madrid, Cidade do México, Buenos Aires 

(Goldstein,1996), Porto e Lisboa.  

Perante isto, e não descurando o fim político destas mudanças, facilmente se percebe a 

necessidade em formar trabalhadores competentes e altamente especializados numa determinada 

área do saber, relacionando-se “a ligação das artes com a aprendizagem de uma profissão, sob a 

utopia do progresso industrial e as consequentes dificuldades em a operacionalizar” (Fernandes, 

Ferreira & Ó,2007:274). Mas uma imagem deste panorama pode-nos muito bem ser trazida 

através do estudo de avaliação do ensino artístico em Portugal, referindo-se à finalidade das 

recém-criadas Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto, nos anos de 1835 e 1836, 

respetivamente. Aí, podia-se ler que 

 

A nova agremiação teria por finalidade promover a civilização geral dos portugueses, difundir 

por todas as classes o gosto pelo Belo, e proporcionar meios de melhoramentos aos Ofícios e 

Artes fabris, pela elegância das formas de seus artefactos. Tentando ser mais específico quanto 

ao objecto das Belas Artes, o legislador sublinhava o princípio de que a Academia haveria de 

contribuir para a introdução e para o adiantamento das regras artísticas nas classes fabris, donde 

pudesse resultar a perfeição das manufacturas e o aumento da indústria nacional, tendo por isso 

no âmbito das suas atribuições o ensino. (…) Assim, ficou expresso em várias fontes que não 

bastaria ao aprendiz de uma determinada arte saber desenhar o ornamento, sendo explicitado que 

precisaria igualmente de poder desenhar a figura humana e a dos animais; não lhe chegariam, da 

mesma maneira, os conhecimentos do desenho propriamente dito, posto que teria também de 

modelar; a sua instrução prática não ficaria completa se não recebesse algumas luzes de história 

das artes e das regras da composição, sendo em conformidade preciso que aprendesse a história 

dos estilos para conceber e executar as suas produções. Havia, portanto, uma noção embrionária 

de educação geral e susceptível de tornar os operários mais aptos e a melhor conceberem os seus 

artefactos (Fernandes, Ferreira & Ó 2007:273-274). 
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Pegando neste exemplo português, gostaria de mostrar ao leitor como o ensino da arte 

nas academias se encontrava relegado para o desenvolvimento de destrezas manuais, 

procurando produzir sujeitos úteis e prontos a integrarem o tecido social, embora se pressentisse 

a necessidade de um conhecimento mais amplo de saberes.  

É nesta linha de pensamento que em 1831, em plena industrialização vitoriana, o 

Council of the Government School of Design anuncia a sua intenção de educar um grupo de 

alunos com a finalidade de os qualificar para se tornarem TEACHERS in British Schools of 

Design, ficando habilitados para se tornarem professores no campo das artes. Se por um lado 

esta deliberação consegue suprir as necessidades de formação duma Inglaterra industrializada, 

por outro, garante a renovação geracional dos seus mestres (Daidchebdt,2010; 

Hanson,1971:41). Assim, em vez de preparar artistas como nas academias, este curso procurava 

formar professores de arte, dando-se assim os primeiros passos para pensar a profissionalização 

do artista como professor, sob a utopia da “universalidade da arte”, importante sob o ponto de 

vista do governo das necessidades económico-politicas de uma nação (Efland, Freedman & 

Stuhr,1996; Martins,2011).  

Mas não nos esqueçamos que este século positivista da infância da fotografia foi 

também o da ‘morte da arte decretada por Hegel’, o de Baudelaire e o da atitude romântica que 

se insurgia contra a ordem social e a religião estabelecida, ou qualquer outro valor reconhecido, 

operando-se uma transformação em relação às qualidades objetivas dos conceitos de realidade, 

obra, ciência e arte, até um relativismo ou pluralismo em torno dos mesmos. Como salientava 

Baudelaire, “chamar-se romântico é olhar sistematicamente o passado, é contradizer-se” ou 

como afirma  alt  hitman, “Contradigo-me? Muito bem, pois contradigo-me (sou grande, 

contenho multidões) ” (Santos,1965: 214-216).  

É mergulhado neste contexto que os românticos fizeram oscilar uma ideia de arte 

baseada numa teoria racional e matemática, para o seu pólo oposto em que prevaleciam a 

vitalidade, a espontaneidade, o sentimento e a experiência pessoal. Ora esta ideia parece-me 

importante, pois é daqui que nasce a ideia do artista enquanto génio amargurado, que sofre com 

o dom da criação e que contém em si multidões. E isto, a meu ver, é algo que parece ainda 

pairar sobre as nossas representações em torno do que é, o que faz e o que pode fazer um artista.  

Tudo noções que foram ficando reféns das sucessivas movimentações que atiraram a arte para 

um ciclo sucessivo de vanguardas, sob que a ideia modernista de progresso, dificultado a leitura 
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antes clara do fenómeno artístico. Heinich (1998), citada por Sabino, sintetiza numa épica 

cavalgada wagneriana esse momento 

 

da transgressão dos cânones académicos da representação pelo impressionismo; da transgressão 

dos códigos de figuração da cor pelo fauvismo, depois da figuração dos volumes pelo cubismo; 

transgressão das normas da objectividade pelo expressionismo; dos valores humanistas pelo 

futurismo, dos critérios do sério pelo dadaísmo, ou do verosímil pelo surrealismo; transgressão 

do imperativo de figuração pelas diversas abstracções, depois do suprematismo ou do 

construtivismo até ao expressionismo abstracto (1998:19). 

 

E podíamos continuar constatando que de Malevitch para Duchamp se saltam dos limites 

mínimos da figuração, da composição, da perspectiva e da cor, para o uso literal de objetos 

industriais sem qualquer transformação plástica (ready-made), ultrapassando os limites do 

possível da própria noção de criação.   

A palavra-chave será apropriação, através “da transformação de objetos usuais em 

objetos artísticos, pelo simples acto de formular uma escolha, ou inversão do sentido prático em 

sentido metafórico” (Ferreira, 2002 156). Desta forma “o ready-made consolida o primado de 

que a arte pode ser dita e não feita ”, passando-se do objecto reduzido à sua eliminação e à arte 

como ideia, que usa a linguagem e o conhecimento dos factos do mundo (Ferreira, 2002:156). 

Assim, de um estilo que ‘elimina o assunto’ passa-se para outro que é ‘só assunto’ ” (Ferreira, 

2002).  

Imbricado nesta paisagem, o mundo da década de 60 já tinha passado de moderno a 

pós-moderno. São os tempos da politização, da democracia, da guerra-fria que culmina no maio 

de 68 e que preconiza arte como ideia, arte grátis para todos, arte feita por todos, e onde a 

pintura de cavalete se afirma como objecto obsoleto e supérfluo, numa sociedade cheia de 

objetos. Mergulham-se assim as representações antigas de arte, ainda muito marcadas pelo 

sistema tradicional das belas artes, na sociedade do consumo, da concorrência e da livre escolha, 

originando uma crise em torno do próprio conceito de arte (Sabino,2000).  

De facto, apesar destes impactos sucessivos gerados pelas novas linguagens terem sido 

aparentemente absorvidos, a verdade é que a sua digestão no padrão cultural dos povos nunca se 

chegou a realizar, estalando por vezes algum do verniz consensual com que as sociedades 

evoluídas e democráticas têm presenteado a pluralidade das posturas artísticas. Mas as crises, a 
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meu ver, não são senão um sintoma de perturbação do nosso sistema de representações perante 

novas experiências. Então, perante a polissemia da arte, pergunto-me ensino de quê, o ensino 

em artes visuais? Fará sentido arte na educação? Ou, pelo contrário, só fará sentido arte na 

educação? 

 

 

3.2. A relação de artistas como Walter Gropius, Paul Klee e Josef Albers com instituições 

de ensino como a Bauhaus e a Black Mountain College.  

 

John Dewey e a Educação Progressiva, por volta da década de trinta do século XX, 

tinham virado a sua atenção para os artistas e proferido que estes eram as pessoas mais 

adequadas para ensinar a temática da arte nas escolas, relativamente aos professores formados 

em educação (Efland, 1990).  

Começou então a adensar-se lentamente nos Estados Unidos um conjunto de artistas 

ligados à profissão docente, tais como Victor D’Amico, Natalie Cole Robinson, Florence Cane, 

Peppino Mangravite e Marion Richardson, que contribuíram gradualmente para a formação do 

conceito de professor-artista (Efland,1990). Porém, não nos podemos esquecer que os Estados 

Unidos tiveram um grande contributo dado pela emigração de artistas provenientes de escolas 

como a Bauhaus. E neste aspeto, a Bauhaus é um caso muito específico de uma instituição de 

ensino superior, que se por um lado retoma os princípios pré-renascentistas e renascentistas da 

oficina e do estúdio, do artesão e do artista, por outro é também depositária de um grande 

número de professores-artistas (Daidchendt,2010).    

Surgem a ela associados artistas como Walter Gropius, Johannes Itten, Mies van der 

Rohe, László Moholy-Nagy, Josef Albers, Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer, Paul Klee e 

Marcel Breuer, entre outros. Foram estes artistas e a sua prática nas artes e ofícios, que 

permitiram gerar uma forma de ensino diferente da tradicional organização curricular das 

academias de arte.  

Através das reflexões que deixaram sobre o ensino, bem como dos trabalhos realizados 

em sala de aula ou do depoimento dos seus alunos, conseguimos hoje compreender o processo 

de pensamento de cada um destes professores-artistas: deslocar o artista para a sala de aula, ao 

mesmo tempo que este interpreta o ensino como uma forma de entender a sua prática oficinal. 

Deste modo, a sala de aula como estúdio (do artista) é simultaneamente o espaço oficinal (do 
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artesão). Como colocaria Walter Gropius, considerado como um dos mais proeminentes 

professores-artistas por historiadores da educação artística (Logan,1955; Elkins,2001), durante o 

discurso de apresentação da escola em 1919: 

 

O fim de toda a atividade plástica é a construção completa. Adorná-la era, outrora, a tarefa mais 

nobre das artes plásticas, componentes inseparáveis da magna arquitetura. Hoje elas encontram-

se numa situação de autossuficiência singular, da qual só se libertarão através da consciente 

atuação conjunta e coordenada de todos os profissionais. Arquitetos, pintores e escultores devem 

novamente chegar a conhecer e compreender a estrutura multiforme da construção pelo todo e 

pelas partes; só então as suas obras estarão outra vez plenas dum espírito arquitetónico que se 

perdeu na arte de salão. 

As antigas escolas de arte foram incapazes de criar essa unidade, e como poderiam, 

visto ser a arte coisa que não se ensina? Elas devem voltar a ser oficinas. Esse mundo de 

desenhistas e artistas deve, por fim, tornar a orientar-se para a construção. Quando o jovem que 

sente amor pela atividade plástica começar como antigamente, pela aprendizagem de um ofício, 

o ‘artista’ improdutivo não ficará condenado futuramente ao incompleto exercício da arte, uma 

vez que sua habilidade fica conservada para a atividade artesanal, onde pode prestar excelentes 

serviços.  

Arquitetos, escultores, pintores, todos devem retornar ao artesanato, pois não existe 

‘arte por profissão’. Não há nenhuma diferença essencial entre artista e artesão; o artista é uma 

elevação do artesão, a graça divina, em raros momentos de luz que estão além da sua vontade, 

faz florescer inconscientemente obras de arte; entretanto, a base do ‘saber fazer’ é indispensável 

para todo artista. Aí se encontra a fonte de criação artística. 

Formemos, portanto, uma nova corporação de artesãos, sem a arrogância exclusivista 

que criava um muro de orgulho entre artesãos e artistas. Desejemos, inventemos, criemos juntos 

a nova construção do futuro, que enfeixará tudo numa única forma: arquitetura, escultura e 

pintura que, feita por milhões de mãos de artesãos, se alçará um dia aos céus, como símbolo 

cristalino de uma nova fé vindoura (Conrads,1971). 

 

Como podemos ver, pela palavras do seu fundador, a Bauhaus foi o resultado de uma 

tentativa incessante de superação da divisão entre arte e artesanato, artista e artesão, bem como 

da aproximação crescente entre a arte e a indústria, cujas bases já se encontravam na Deustcher 

Werkbund (Framptom,2000).   
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Na Bauhaus, cada estudante deveria trabalhar numa oficina escolhida por si, depois de 

haver concluído com êxito o curso preparatório – o Vorkurs. Este seria o local reservado para 

explorar a metodologia de projeto, etapa por etapa, sob a égide do funcionalismo, não havendo 

por isso qualquer mapeamento histórico para que não ocorresse uma ‘imitação’ de modelos 

estabelecidos. Após o término do Vorkurs, o aluno passaria a estudar simultaneamente com dois 

mestres, um artesão e um artista. Era preciso que passasse por dois professores diferentes, pois 

não havia artesãos que possuíssem suficiente imaginação para dominar problemas artísticos, 

nem artistas que possuíssem razoáveis conhecimentos técnicos para conduzirem uma secção de 

oficinas (Gropius,1965). Assim, 

 

Os estúdios eram como laboratórios e o espírito em que o ensino se realizava era mais 

importante do que o seu conteúdo. Walter Gropius, que instituiu o princípio de colocar artistas 

nas oficinas e estúdios, afirmou que o que definiu a Bauhaus foi a sua ‘atmosfera’ (Yeomans, 

2005:209). 

 

Neste sentido, estes artistas-designers-artesãos regiam-se por um pensamento 

semelhante aos das corporações medievais, produzindo projetos e objetos num espírito de 

partilha, mas agora para uma era de produção em massa (Gropius, 1965).  

Paul Klee foi também um dos professores mais conhecidos a ensinar na Bauhaus, tendo 

sido altamente produtivo como artista ao longo dos seus anos de ensino (Goldstein,1996). Como 

salientava o próprio: 

 

Aqui no estúdio eu trabalho em meia dúzia de pinturas, desenhos e vou pensando sobre o meu 

curso, tudo ao mesmo tempo. Tinha que ser feito tudo junto, caso contrário não iria funcionar de 

todo (Klee,2002:s/p). 

 

Mesmo já sendo um artista de renome internacional, no momento em que assumiu o cargo de 

professor, Klee não se absteve de procurar uma atmosfera, dentro do seu espaço de aula, que lhe 

permitisse fazer a sua arte e planear as suas aulas de forma fluida, porque de certa forma tinha 

interesse e fortes convicções a respeito de como comunicar a experiência artística 

(Goldstein,1996). Aliás, essas convicções por vezes eram causa de atrito entre alguns artistas na 

Bauhaus.  
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Ainda antes do seu fecho pelo regime nazi, em 1933, muitos destes professores-artistas 

tiveram que emigrar, sendo os Estados Unidos da América o destino de maior afluência. A 

maior parte deles aceitou cargos em universidades americanas, tais como: Harvard University 

(Walter Gropius, Marcel Breuer, Siegfried Giedion), Universidade de Yale (Josef Albers, breve 

passagem), Illinois Institute of Technology (Miles van der Rohe), Massachusetts Institute of 

Technology (Gyorgy Kepes), e a Black Mountain College (Josef Albers) (Daichendt,2010).  

Foi assim que a filosofia de ensino da Bauhaus se transpôs além-fronteiras, tendo nas 

figuras de Josef Albers e Anni Albers a principal ligação entre a Bauhaus e o modelo de ensino 

artístico norte-americano. Curiosamente, o ano de encerramento da Bauhaus coincidiu com a 

abertura de uma escola experimental de artes nos Estados Unidos – A Black Mountain College.  

Foi John Andrew Rice, ex-aluno de Dewey, que fundou a Black Mountain College com 

um grupo colegas que partilhavam ideias semelhantes quanto à centralidade do ensino das artes 

no currículo (Horowitz & Danilowitz, 2006).  

Gozando de autonomia pedagógica, esta escola funcionava com um sistema próprio de 

avaliação, estabelecimento de exames ou registos de assiduidade, procurando mesmo ser 

autossuficiente pelo trabalho que desenvolviam na agricultura. No que respeita ao seu 

envolvimento com a experimentação artística, combinava eventos de música, artes visuais e 

teatro num espírito de comunidade, mas também de incubação da arte americana pelo conjunto 

de artistas que por aí circulavam, tais como John Cage, Merce Cunningham, Robert 

Rauschenberg, Buckminster Fuller, Willem de Kooning, Cy Twombly, Robert Motherwell ou 

Franz Kline. 

Com o objetivo de estabelecer uma linha de ensino artístico para a escola, Rice recrutou 

Josef Albers para desenhar o seu currículo, aproveitando a sua experiência na Bauhaus para 

incorporar na escola um ensino interdisciplinar na abordagem às artes e ofícios, arquitetura, 

teatro e música. Perante esta proposta e o contexto político-social alemão, Josef Albers viu com 

bastante lucidez o seu cargo nesta escola (Horowitz & Danilowitz, 2006, Macdonald, 1970).  

Assim, desde o desenho à pintura, passando pela teoria da cor, quase todos os exercícios 

que Albers punha em prática com os estudantes eram ideias que ele estava a explorar no seu 

próprio estúdio. Dotado de uma constante insatisfação e de uma investigação contínua, 

costumava dizer muitas vezes a si próprio: nunca ensinar o mesmo duas vezes ou da mesma 

forma (Horowitz & Danilowitz, 2006).   
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Em suma, apesar da relação entre a arte e o ensino começarem a sua transformação 

durante o renascimento, com a aceitação das artes visuais como artes liberais, os sucessivos 

vanguardismos em que a mesma se envolveu emaranharam um aparente equilíbrio, mudando a 

ênfase do estudo na arte para o da educação, historicamente realçado pelo aparecimento das 

primeiras academias.  

Contudo, o sujeito que transforma a sua prática artística ou artesanal, numa experiência 

com o objetivo de ensinar, é, como vimos, uma situação válida através da história, assim como 

o facto de um artista ou artesão poder ensinar sem qualquer tipo de formação profissionalizante. 

Esta intenção começa a surgir sob a esteira de uma crescente industrialização, baseada numa 

ideia contínua de progresso e estandardização. Daí que profissionalizar os saberes do artista, 

pelo seu desenvolvimento como pedagogo, surge como um interesse mais voltado para separar e 

compartimentar a prática artística, diante da realidade de um ensino massificado, onde a 

linguagem própria e o universo único do artista, ou seja, tudo que é contrário à noção de escola, 

se tendem a jogar no plano das categorias, dos padrões e das (in)visibilidades.  

Por esta razão o termo ‘professor-artista’ é muitas vezes pensado como uma categoria 

superficial, que apenas serve para nos diferenciarmos entre colegas pela via artística, assim 

como uma espécie de adjetivação de um dom ou habilidade fora do comum. Todavia, o que 

aconteceria se endereçássemos a questão aos artistas? O que será que eles teriam a dizer? 

Poderiam as suas estórias contar-nos precisamente outra coisa? Escutemos. 

 

 

3.3. Calcorrear o conceito em torno de George Wallis, Arthur Wesley Dow, Richard 

Hamilton e Victor Pasmore. 

 

A palavra ‘artista-professor’
33

 é fascinante, pois a mescla híbrida que propõe é sedutora.  

Como já referi o meu primeiro encontro com o conceito foi num texto de Alan Thornton (2005), 

sendo que desde aí não deixei de querer perceber como é estes dois campos interagiam na 

minha vida, e na dos sujeitos que relacionalmente constroem o meu espaço identitário. Mas para 

isso necessitava dirigir o meu olhar a uma dessas figuras múltiplas, de forma a entender os seus 

                                                           
33 A hifenização da palavra ‘professor-artista’ não é assumida em toda a literatura. Mesmo quando, numa fonte 

secundária, surge a citação de uma obra original em que a palavra está hifenizada, muitas vezes isso não é respeitado. 

A minha opção pela hifenização justifica-se não tanto pela ideia de aglutinação que a mesma pode trazer, mas mais 

pelas pontes e contactos que se podem estabelecer, tendo em conta o programa Artist-Teacher Scheme. 
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discursos e as suas movimentações, e assim lhe poder desenhar outros devires.   

Ora a relação professor-artista é algo que em termos históricos está bem documentada 

(Byrd,1963; Daichendt,2010; Efland,1990; Elkins,2001; Logan,1955; Macdonald,1970; 

NSEAD,2009). Contudo, é no século XX e com Arthur Efland (1990) que começam a aparecer 

cada vez mais estudos sobre o assunto, sendo que o termo professor-artista é quase sempre 

usado como forma de sobrevalorizar a importância do professor pela adjetivação do artista.  

Georgia O’ eeffe, Hans Hofmann, Paul  lee, Josef Albers ou Joseph Beuys, são 

exemplos disso, já que embora reconhecidos no campo da educação, foi todavia pelo seu 

contributo para a arte do século XX que ficaram conhecidos como professores-artistas. George 

Wallis, Arthur Wesley Dow, Richard Hamilton e Victor Pasmore, são também outros artistas 

que a história e a literatura consagraram como professores-artistas. Certamente muitos mais 

devem ter havido… e muitos mais houve, principalmente aqueles que de uma forma ou de outra 

estiveram ligados a escolas como a Bauhaus ou a Black Mountain College.  

George Wallis (1811-1892) foi aquele que ficou nos registos da história como o 

primeiro a autodescrever-se como artist-teacher, tendo sido um dos primeiros alunos do curso 

TEACHERS in British Schools of Design (Daichendt,2009a,2009b,2010:77).  

O seu pensamento visual enquanto pintor paisagista influenciava as suas estratégias de 

ensino, pois ao utilizar composições horizontais e grelhas no seu ofício de pintor, transpunha 

para a sua prática docente esquemas semelhantes para delinear as aulas ou o currículo das 

disciplinas
34

. Perante isto, não é de estranhar que o seu processo artístico contaminasse muitos 

dos aspetos do seu ensino. Como diria Wallis 

 

Eu suponho que quando um aluno me traz um esquiço dum projeto eu devo tomar aquele esboço 

e redesenhá-lo sobre o quadro negro, mostrando-lhe onde acredito que ele esteja errado; mostrar-

lhe também o que deveria melhorar, se o grau de angularidade das linhas estaria certo ou violava 

alguns dos princípios da forma; em suma, o objetivo seria imprimir na mente do aluno tanto 

quanto possível esta forma de pensar, de forma a evitar tais erros no futuro” (Anon 1849, 282 

citado em Daichendt:2010,84). 

 

                                                           
34 Seria interessante cruzar esta ideia com a forma como também eu organizo as minhas planificações, sabendo 

também que a minha formação artística é de pintor (AnexoVIIb, VIIc, VIId  e VIIe). 
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Abraçando princípios de um ensino processual e projetual, Wallis utilizava o seu 

domínio do desenho para demonstrar de forma prática e crítica os erros ou as aplicações 

alternativas ao projeto proposto pelo aluno. E enquanto tecia as suas críticas pediria ao aluno 

para se chegar para o lado, de forma a conseguir expor o trabalho à turma e assim dar a 

conhecer ao aluno o grau de comunicabilidade do seu projeto (Daichendt,2009a,2009b).  

A par destas críticas e conselhos práticos, que demonstravam o tipo de relação que 

mantinha em sala de aula, Wallis recorria frequentemente ao quadro de ardósia para explicar 

melhor, através do gesto, os vazios e os cheios de uma forma. Assumindo-se como mestre no 

desenvolvimento das suas aulas, demonstrava um princípio que de seguida gostava que os seus 

alunos interpretassem e produzissem variantes a partir do exposto. Porém, Wallis distinguia-se 

pela sua forma de ensinar desenho que fugia dos cânones impostos pela academia.  

A sua forma particular de ensinar desenho
35

 baseava-se na cópia dos seus próprios 

movimentos, em vez da cópia passiva de modelos de gesso (Daichendt,2009a,2009b; 

Wallis,1859,1885). Deste modo, ao desenhar no quadro de ardósia, ele esperava que os alunos 

ao observar os seus gestos de braço pudessem ver o desenvolvimento de um desenho ou de um 

projeto: os seus erros, as suas hesitações, as suas vitórias, as suas descobertas. Todo o processo 

era assim revelado (Daichendt,2010). Um mistério sem mister, porém com mestre, pois quando 

desenhava no quadro negro perante uma plateia de alunos, desejava que esses mesmos gestos 

fossem imitados como forma de apreender o movimento do desenho (Bell,1963). 

 Utilizando este princípio do blackboard 
36

, ele queria acima de tudo que os alunos 

copiassem os seus movimentos, mais do que as linhas reais do desenho (Macdonald,1970; 

Wallis,1885). O gesto era o princípio do desenho, no sentido em que está profundamente 

relacionado com a natureza dos movimentos da mão humana e com a forma como a visão os 

influência; educar o olhar para educar a mão.   

Mas se por um lado entendo o porquê da acção, do gesto em si ser mais importante do 

que copiar modelos de gesso, por outro, também sou também levado a pensar que os efeitos de 

“ensinar ou impor uma série de gestos definidos”, onde corpo e gesto se intersetam, promove o 

controlo disciplinar impondo-se pela 

 

                                                           
35 Wallis chegou mesmo a criar a sua própria escola de arte em Wolverhampton. 
36 s.f. Quadro de ardósia. 
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melhor relação entre um gesto e a atitude global do corpo, que é sua condição de eficácia e de 

rapidez. No bom emprego do corpo, que permite um bom emprego do tempo, nada deve ficar 

ocioso ou inútil: tudo deve ser chamado a formar o suporte do acto requerido. Um corpo bem 

disciplinado forma o contexto de realização do mínimo gesto (Foucault, 2004b: 128-129).  

 

Assim, gostaria de pensar que a “assertividade da linha e a execução ‘regular’ ditariam a 

passagem à aplicação prática”, onde “que o que estava em causa era a incorporação inconsciente 

de uma vontade de superação individual” (Martins,2007 347). Concomitantemente, o aluno ao 

aplicar-se repetidamente a esta tarefa mimética em relação ao seu mestre, os resultados obtidos 

“mais do que fruto do génio artístico, eram-no do trabalho de concentração em face do modelo” 

já não mais de gesso, mas de carne e osso (Martins,2007:348).  

Esta atividade gráfica, como lhe chamaria João dos Santos (1966), ao fazer “parte das 

funções sociais do homem, isto é, das funções que lhe permitem relacionar-se com os outros”, 

exerce-se como uma transferência relacional entre artista e aluno, onde ambos, “tomando 

consciência do gesto que define o corpo próprio ou um outro corpo”, transformam o professor, 

neste sentido de artista, num sujeito político (Santos,1966:51-52 citado em Martins,2007:363).  

Ora cruzando esta imagem com o trabalho desenvolvido por Joseph Beuys 

encontraremos algumas similitudes. Se por um lado Beuys, ao assumir os seus blackboards 

como registos das suas performances em sala de aula, se está a ligar a Wallis num outro tempo, 

por outro, as suas acções políticas (Aktionen) também o colocam como uma espécie de ‘modelo 

de gesso’ mas que, ao contrário de  allis, este gesto apenas poderá significar um início. E dizer 

isto significa que temos que pensar com Aristóteles que todo o homem é um animal político, e 

com Beuys que todo o homem é um artista.  

Assim, conectando estas duas imagens para pensar o professor-artista, diria que este ao 

influenciar a maneira como os alunos observam e se relacionam com o mundo, está a revestir-se 

por si próprio de uma autoridade social, pela acção que exerce nos alunos, tornando-o um 

sujeito político. Deste modo, fazendo uso nesta reflexão desta imagem beuysiana, diria que o 

político, o animal e o artístico referem-se à imagem ativa que este tem na organização e 

socialização, necessária à coesão e integração do grupo (alunos), assim como ao dinamismo que 

consegue difundir pelos valores e conhecimentos que comunica.  

Neste sentido, por exemplo, as aulas de Johannes Itten eram bastantes conhecidas por se 

iniciarem com exercícios físicos e respiratórios. Itten incentivava os seus alunos a moverem as 
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mãos, os braços e as pernas, semelhante a exercícios de alongamento, prestando atenção aos 

movimentos do corpo.  

Após este exercício disciplinar, mas também de integração social, percebe-se por que é 

que para ele o estudo da forma, volume, textura, cor e materiais poderiam ser realizados através 

de efeitos de contraste. Isto é, para estudar a textura, por exemplo, poder-se-iam aplicar 

qualidades opostas como duro/mole, macio/áspero, etc.; o importante era que estes elementos 

fossem vistos e sentidos, isto é, que fossem considerados do ponto de vista óptico e háptico 

(Itten,1963; Daichendt,2010:110).  

À semelhança dos exercícios físicos que obrigavam a percecionar a relação do corpo 

com o espaço, pelo movimento da respiração ou dum gesto, estas experiências passavam por 

tocar nos materiais para entender a sua textura, forma, cor, etc.. Exercícios ilusoriamente 

simples, mas que abririam, segundo Itten, mundos inteiros para os alunos exploraram outras 

formas de ver e compreender o mundo ao redor deles (Anexo,Ib e Ic). É então que 

compreendemos uma célebre frase de Itten, quando aconselhou os seus alunos a saborear um 

limão antes o desenhar (Itten,1963).  

Ora dado que a raiz etimológica da palavra – sapere – que significa não só 

conhecimento, saber, mas também sabor (Morazza,2005), talvez seja neste saber-fazer que 

implica uma acção, um conhecimento performativo e efémero, em volta de um sabor, que se 

espera que este seja um sapere. 

Arthur Wesley Dow (1857-1922), pintor norte-americano, também encarava de forma 

semelhante a sua prática artística e docente. Aliás, a sua prática docente teria sido praticamente 

impossível sem o seu trabalho em estúdio enquanto pintor, engravador e fotógrafo (Meyer, 

1999). O seu processo artístico envolvia uma série de escolhas, caminhos e tomadas de 

decisões, pelo que seguir esta metodologia nas suas aulas era uma forma de preparar os alunos 

para a vida (Amburgy,Bolin & Stankiewicz,2004).  

Um bom exemplo do seu método de ensino, contemporâneo de Dewey, é fornecido por 

um antigo aluno seu. Segundo ele, Dow:  

 

Entrava na sala de aula e fazia um desenho sem fim de árvores e colinas, ou talvez uma estrada 

sinuosa contra o céu. Seguidamente pediria à turma para copiar o desenho de forma livre, 

enquadrando-a depois num retângulo, fazendo uma composição horizontal ou vertical, como eles 

quisessem, mas fazendo as devidas as alterações para ajustar o desenho ao formato escolhido, 
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equilibrando o desenho, fazendo menos do primeiro plano, ou mais do céu, equilibrando os 

volumes. Depois, então, passava à crítica. E posteriormente, o estudante faria estudos 

semelhantes em várias cores a partir da composição inicial, tendo em consideração a organização 

e distribuição dos claros-escuros (Moffatt,1977:82). 

 

 
 

 Fig.2 – Trabalho de composição de um aluno de Arthur Dow. DOW, A. (1899). Composition: A Series of 

Exercises in Art Structure for the Use of Students and Teachers. New York: The Baker and Taylor 

Company. 

 

 É curioso como esta descrição com quase cem anos, feita por um antigo aluno seu, 

encontre ecos semelhantes pela forma como é narrada numa exposição realizada em 2010, sob o 

título “Professores”, no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. O ponto de 

partida para essa exposição foi eleger um conjunto de ex-alunos e atualmente também artistas, 

perguntando-lhe sob forma de entrevista “quais tinham sido os professores que os tinham 

marcado” (Fundação Calouste Gulbenkian,2010 11).  
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Numa breve análise aos seus depoimentos, conseguimos encontrar uma relação de 

mestre-aprendiz em quase todos eles, com mais ênfase para as descrições em torno do modo de 

ser e agir como artista, e não tanto como professor. Tal como o pintor francês do século XIX, 

Jean-Léon Gérôme (1842-1912), professor na École des Beaux-Arts de Paris, também estes 

artistas e professores nas Faculdades de Belas Artes do Porto e de Lisboa acederam à docência 

pela sua visibilidade enquanto artistas. Considerando a sua profissão principal o de ser artista, 

estes dedicavam-se ao seu trabalho como professores apenas alguns dias por semana em sala de 

aula, justamente pela agenda artística que mantinham. Por isso era quase natural que nos dias 

em que iam à faculdade, todos eles utilizassem os mesmos procedimentos que empregavam no 

seu estúdio, adicionando uma dimensão à sala de aula em tudo semelhante às de Wallis, Dow ou 

Gérôme. Nas palavras de Eduardo Batarda, estas cadências redundantes dizem-nos que existe 

uma espécie de: 

 

Círculo vicioso nisto tudo  o meu trabalho (o ‘emprego’) está ligado à natureza da pintura  

ensino pintura, se assim me posso exprimir. Esse trabalho ocupa-me, é absorvente e é mais ou 

menos desorientador. É afastado da pintura, mais ou menos destinado a que eu não pinte: existe 

tácita (isso mesmo) e estrategicamente para que as pessoas que ensinam arte não façam arte; […] 

estou cansado, mas com a convicção reforçada de que os que ensinam arte não podem deixar de 

fazer e estudar arte (Fundação Calouste Gulbenkian,2010:12 o itálico é meu). 

 

Ora outro pintor que se prestou a viver este sentimento duplo foi Hans Hofmann (1880-

1966), contemporâneo de Matisse e Picasso, tendo o seu trabalho sido reconhecido pelo 

contributo que deu ao expressionismo abstrato norte-americano, juntamente com Jackson 

Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko e Franz Kline. Contudo, tendo alcançado um 

relativo sucesso enquanto pintor, a sua fama deve-se ao seu desempenho como professor, tendo 

sido considerado pelo crítico de arte Clement Greenberg como o mais importante professor de 

arte do seu tempo (Goodman,1986).  

Hofmann começou a lecionar em 1915, em Munique, e terminou a sua carreira docente 

na sua própria escola em Nova Iorque, em 1958. Ao longo deste tempo manteve sempre uma 

postura: levar a sua experiência artística diretamente para a sala de aula, explorando as 

estruturas do processo artístico através do seu conhecimento do mundo da arte moderna, 

deixando permear uma aproximação entre a docência e a arte. Para ele, como professor de arte, 
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o envolvimento com o mundo artístico era essencial. Por isso é que se entende, quando 

Sutherland (1989) nos diz, que o crescimento de Hofmann como artista se deu ao mesmo ritmo 

que o seu crescimento como professor. As “duas carreiras de Hofmann, a de professor e artista, 

eram inseparáveis e cruzavam-se permanentemente”, pelo que as descobertas que fazia no seu 

estúdio eram coisas para serem partilhadas com os seus alunos (Fundação Calouste 

Gulbenkian,2010:12). Ora esta atitude de levar para a sala de aula as suas experiências em 

estúdio, permitia-lhe uma visão infetada pelo artístico e afetada na docência, possibilitando-lhe, 

enquanto professor, refinar as suas ideias através desta prática (Anderson & Wark,2005).  

Isto é, o processo de recolha de materiais, a investigação, a planificação e o ensino, 

faziam com que o Hofmann construísse uma multiplicidade de informação em potência, antes 

de a partilhar com os alunos, pelo que o tempo despendido com eles e no seu ensino, se tornava 

útil para o seu desenvolvimento pessoal como artista.  

Trabalhando através de ideias e explorando o pensamento crítico, ele incentivava os 

alunos a encontrar a sua própria voz, ao mesmo tempo que aproveitava a troca de ideias para 

desenvolver os seus próprios trabalhos. Talvez fosse este o roubar de que Picasso falava sempre 

que visitava o ateliê de um colega. Pois por experiência, nada clarifica e estrutura melhor o 

pensamento do que ensinar e explicar aos outros as nossas ideias. Esse processo contínuo de 

autocrítica empurra os indivíduos a pensar de forma lúcida e relacional, coisa que numa sala de 

aula comum pode ser facilmente ignorado.  

Assim, pesquisar, experimentar, criticar e debater com os outros, fazem parte integrante 

deste processo de ensino, tal como a construção de uma pintura ou um de desenho 

(Wilkin,2003). Aliás, 

 

Quando Hofmann comentava um desenho, sentava-se ou ficava a olhar sob o mesmo ponto de 

vista do aluno, fazendo de seguida as respetivas correções no desenho. Por vezes, ele assimilava 

o desenho do aluno de tal forma, que este sofria uma tempestade de correções que resultavam, ao 

fim de dez minutos, num desenho dele. Quando queria exemplificar melhor uma mudança de 

planos ou clarificar as relações de espaço no desenho, ele pedia permissão ao aluno para rasgar o 

papel em pedacinhos que depois montava, peça por peça, com fita-cola e ataches.  

De igual modo, quando um aluno estava a pintar, Hofmann, arrojado, pedir-lhe-ia os seus pincéis 

e a paleta, pintando diretamente sobre a tela do aluno. Os seus procedimentos eram drásticos, 
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mas tínhamos sido bem ensinados para considerar o processo e não o produto como essencial 

(Kahn,1982:22). 

 

Era desta forma que Hofmann se pensava a si mesmo como um pintor que tinha que 

ensinar para pôr em prática as suas ideias (Wilkin,2003). O estúdio era a sua escola e o seu 

laboratório, pelo que a expansão dessa sensibilidade experimental para os seus alunos, se 

transformava no seu objetivo como professor. Contudo, apesar da aparente estabilidade que 

Hofmann mantinha com esta relação dual, a verdade é que o mesmo descreveu muitas vezes, tal 

como Eduardo Batarda, a frustração e desconforto em encontrar um equilíbrio entre o ensino e o 

fazer arte, bem como a quantidade de tempo e esforço despendido em preparar uma aula. Como 

afirmou o próprio Hofmann, “eu não acho que meus longos anos de ensino estragaram muito o 

meu trabalho artístico. Eles só conquistaram muito o meu tempo. Ensinei por muito tempo - 

tempo demais” ( uh,1990 125). 

Richard Hamilton (1922-2011) e Victor Pasmore (1908-1998) foram outros dois artistas 

que se dedicaram ao ensino. Diferentes na postura artística e na forma de ensinar, contudo, 

como professores os seus objetivos eram similares: contagiar a sala de aula com a atmosfera dos 

seus estúdios.  

Ambos foram docentes na Universidade de Newcastle-on-Tyne, entre 1954 e 1966, 

tendo criado durante esse tempo cursos destinados a “desenvolver modos de pensar que 

induzissem uma atitude autocrítica no aluno”, para que este aprendesse “a questionar o 

significado de cada marca que fazia” (Hamilton,1983 174).   

Baseando os seus cursos na metodologia de projeto, Hamilton faziam com que as 

tradicionais fronteiras disciplinares se sobrepusessem umas às outras. As aulas iniciavam-se 

geralmente com uma palestra ou com a demonstração de um problema, seguido de um exercício 

onde se proponham diversas soluções forçando os resultados a permanecerem em aberto 

(Macdonald,1970). Desta forma, Hamilton procurava desenvolver nas suas aulas um modo de 

pensar por meio de atividades abertas e experimentais com os seus alunos, em vez de 

proporcionar uma série sistemática de técnicas artísticas que retirassem a voz aos estudantes 

(Yeomans,1987,2005). Todavia, estas atividades não eram baseadas na liberdade e 

autoexpressão do aluno, mas sim na exploração de ideias no sentido em que, tal como 

Duchamp, Hamilton rejeitava os aspetos sensuais ou físicos da arte, preferindo valorizá-la como 

um produto da mente (Hamilton,1983). 
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Por seu turno, as aulas de Victor Pasmore eram semelhantes a um laboratório, no 

sentido em que o processo de ensino era encarado como uma experiência para os alunos 

desenvolverem uma metodologia própria, para a resolução de um problema, encontrando uma 

espécie de autogramática onde “cada um, sentindo-se governado, agisse como governando-se a 

si próprio, desejando aproximar-se de um mundo de inclusão” (Martins,2007 115).  

Mas a inclusão é “indissociável de uma ideia de mobilização” o que, neste caso, perfaz 

as características de uma sala de aula que funciona como um estúdio (Correia,2001:31). Então, 

dever-nos-íamos perguntar se “ser governado não colide com a construção da subjectividade do 

aluno”, num espaço aonde precisamente se propõem à criação de uma autogramática a partir de 

um autoconhecimento.  

Como refere Martins (2007), “a existência de um orientador de condutas, facilita a 

forma de relacionamento consigo” (2007:115). Neste sentido, entende-se que Pasmore, tal como 

Wallis, desenhasse as suas ideias no quadro de ardósia como forma de demonstrar o seu 

processo de pensar visualmente, ao mesmo tempo que encaminhava os alunos a explorarem o 

seu trabalho de uma maneira similar. Isto fazia com que os alunos não fossem testemunhas 

passivas do que estava a acontecer, ao mesmo tempo que evitava que eles cometessem erros 

causados pelos seus próprios julgamentos. Então, pilhas e pilhas de papel, recheadas de 

desenhos e projetos acabariam por cobrir todo o chão, enquanto Pasmore percorria a sala 

criticando ou incentivando os projetos dos seus alunos (Yeomans,1987). Envolto numa 

metodologia de trabalho projeto, não havia uma maneira correta para de fazer um desenho, uma 

pintura ou uma escultura, justamente porque o caminho se faz caminhando (Yeomans,1987). 

Em suma, todos estes exemplos demostram bem as possibilidades que se podem gerar 

quando os artistas transferem os seus processos de pensamento para aquilo que fazem, 

considerando os seus processos e métodos de ensino, como a extensão do seu próprio trabalho 

em estúdio (Daidchedt,2010).  

 

 

3.4. Centrando-me em Joseph Beuys. 

       As suas acções como escultura social e estética relacional. 

 

Para Josef Beuys (1921-1986) a educação era encarada como uma forma de arte. Ora 

isto parece-me algo que ainda não tinha sido experimentado antes dele tanto por instituições, 
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como a Bauhaus ou Black Mountain College, como por artistas. Isto é, apropriar-se de 

formas pedagógicas como produção artística em si (Podesva,2007). E digo isto porque tudo o 

que vimos até agora, relativamente à dinâmica do conceito de professor-artista, varia e 

circula entre duas situações. São elas, a apropriação de práticas artísticas como formas de ver 

e de pensar o ensino, ou a expansão do estúdio do artista para o espaço de aula do professor.  

No caso de Beuys as suas aulas começam a assumir, a partir do início da década de 

70, um caráter de performance. Acções muito bem documentadas, através de um conjunto de 

fotografias e desenhos a giz sobre quadros negros de ardósia – os blackboard drawings 
37

 

(fig.3). 

 

Estes trabalhos, segundo Borer (1997), podiam ser comparados às pinturas 

monocromáticas de Kasimir Malevich ou Ad Reinhardt, dado que estas instalações 

‘didáticas’, resultado de uma gestualidade no tempo, arrolavam naquilo que Beuys chamava 

de “diálogos públicos” ou conferências em permanência, muito próximos dos happenings ou 

da performance impulsionados pelo movimento artístico Fluxus (Beuys,2010:44).  

Assim, as suas aulas/performances/acções, não se limitando ao espaço fechado da 

sala de aula, a um evento discreto e finito, lançavam sementes no público potenciando outras 

discussões. Por exemplo, o caso do gabinete para a democracia direta, instalado na 

Documenta V (Certame de Arte Contemporânea de Kassel - 1972), onde se o conversar 

“também é uma forma de arte”, era porque o objetivo da arte estava precisamente em tornar 

                                                           
37  Cf. Debate entre Robert Filliou e John Cage, Teaching and Learning as Performance Arts de 1970, ou ensino 

performativo de Iain Baxter em finais dos anos sessenta. 

 

Fig.3 – Joseph Beuys, “Four Blackboards”, 1972.  © Tate, London [2013]. 
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livre o pensamento das pessoas (Beuys,2010).  

Ora essa ideia estava presente quando lecionou na Düsseldorf Academy of Art, 

através da forma como falava de ‘igual para igual’ com os seus alunos, tratando-os como 

seus pares artistas e garantindo assim que as suas aulas tivessem uma grande afluência 

(Duve,2009). Nesse sentido, como diria o próprio Beuys, “um professor é um aluno e um aluno 

é um professor” (2010 48).  

 

 

Fig.4 – Joseph Beuys, “Action Piece”, 26 February 1972.© Tate Archive Photographic Collection, London 

[2013]. Photo: Simon Wilson © DACS 2005. 

 

Contudo, pensar assim punha em causa o regimento interno da academia, ou se 

preferirmos, ‘a forma escolar’, razão pela qual foi despedido. Mas mesmo aí, enquanto era 

despejado sob escolta policial e ia percorrendo os corredores ladeados de polícias, garantes 

da ordem social, ele conseguia esboçar um sorriso largo, numa espécie de happening, 

afirmando que “a democracia é divertida” (2010 155). E talvez a democracia fosse mesmo 

divertida, no sentido que a arte deveria “tornar os segredos produtivos” (Beyus,2010). Daí 

que para ele fosse importante não ter “estudantes corrompidos”  – esses que têm formações e 



Página 143 de 260 

o pensamento padronizado (2010:67). O que ele almejava era uma forma de ensino que 

atuasse “como funciona o ser humano no seu interior, como funcionam os seus órgãos” com 

mecanismos que apelam à acção e o pensamento (Beuys,2010:68). 

Aos poucos torna-se cada vez mais claro que Beyus considerava a educação como uma 

forma de fazer arte, já que para ele a arte era pensamento e acção, esculpindo ideias e não 

objetos. 

 

O que afirmo é que cada ser humano é uma consciência totalmente particular, uma possibilidade. 

E essa possibilidade não está fechada. Pode desenvolver-se para tornar-se maior. E a melhor 

forma é mediante um processo de educação e informação.  

Mas esse processo de educação, mais uma vez, não tem de ser autoritário, mas deveria acontecer 

de maneira oscilante entre as pessoas, ou seja, como uma relação universal do professor e do 

aluno; entre os seres humanos. Tão Universal, no fundo, que se possa dizer que a linguagem é o 

professor. Isto é, no momento em que falo sou momentaneamente o professor. E, quando escuto, 

o aluno. De forma que quando o oiço a falar sou o estudante. Deveríamos entendê-lo assim nesta 

concepção universal. Isso é o que queremos provocar. Que se vença o mutismo entre as pessoas, 

que se supere a sua alienação e o seu distanciamento (Beuys,2010:132).  

 

São este tipo de conexões que fazem destas acções aquilo que Beuys exemplificou 

como “escultura social” (Beyus,2010). Uma forma de articular as suas crenças na capacidade 

criativa dos indivíduos para dar forma à sociedade, através da sua implicação na cultura, no 

político e na vida económica.  

Através desta vontade em restruturar a sociedade, ele declarava que “cada homem era 

um artista”, o que não ocasionava que cada um fosse um pintor ou escultor, mas sim que cada 

um continha em si propriedades criativas que se deviam explorar e potenciar. Como afirmaria 

várias vezes, o objetivo da arte é libertar as pessoas, portanto a arte seria para ele a ciência 

da liberdade (Beyus,2010;Podesva,2007). Uma máxima que se baseava no que a arte poderia 

ser, reconhecendo a necessidade do espectador para co-criar significado conjuntamente com 

o artista, colocando desta forma a prática artística nas mãos de ambos.  

Como diria o próprio 

  

A criatividade não é um monopólio dos artistas. É um facto crucial que entendi, e esse conceito 

alargado de criatividade é o meu conceito de arte. Quando eu digo que cada homem é um artista, 
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quero dizer que todos podem determinar o conteúdo da vida na sua esfera particular, seja na 

pintura, na música, na engenharia, no cuidar de doentes, na economia e por aí fora 

(Beuys,2010:6). 

  

Uma ideia que se sustenta no facto de para ele a palavra arte provir do sânscrito 

“fazer”. Daí que se toda a gente faz alguma coisa, “somos todos artesãos na vida civil, na 

vida militar e na vida artística” (Beuys,2010 41) é porque “o trabalho é uma atividade que 

corresponde aos processos biológicos do corpo” ou, “como disse o jovem Marx, o 

metabolismo entre o homem e a natureza” (Arendt,2005).   

Desta forma, a (cri)atividade e a autodeterminação, através da criação, não podiam 

ser pertença particular do campo artístico, já que a utilização da (cri)atividade humana no 

tecido social e a consequente redefinição do conceito e das fronteiras da arte, seriam o 

garante que conduziria à edificação da tal escultura social. Então, ser artista significaria viver 

a vida com outras pessoas, procurando relações de solidariedade e alcançando a compreensão 

fundamental do que acontece no mundo.  

Embora isto possa parecer um discurso da salvação (Martins,2011), é nesta 

subjetividade que se constrói o espaço relacional onde se concretiza a relação com o “outro” e 

se procuram desenhar outras formas de habitar o mundo, com outros modelos de vida dentro da 

realidade, criando visões próprias em vez de tentar alterar o ambiente que nos rodeia.  

É desta colaboração e interação com o outro, entendido como processo de fazer arte, 

que a prática de Beuys se torna fundamental para a estética relacional teorizada por Nicholas 

Bourriaud (2002), no sentido em que as práticas de Beuys tendem a desenvolver instalações 

híbridas, onde o público é convidado a participar numa atividade que define um espaço de 

relação social (Bishop,2004). Uma ideia que se liga à escultura social, pois em ambas o sentido 

não reside nas acções mostradas, mas nas relações de convívio que elas geram entre público e 

artista (Bishop,2004:56).  

Contudo, o campo da estética relacional, ligado à subjetividade do sujeito e ao seu 

mundo interior constituído de sensações, desordens, afeições e pensamentos, não deve ser 

entendido como um convívio em si, mas sim como o resultado desse convívio, numa forma 

complexa que reúne estrutura formal, objetos colocados à disposição do público e a imagem do 

mesmo, como reflexo do seu comportamento implicado no coletivo. Neste sentido, as acções 

que se situam na esfera da estética relacional, são responsáveis por impulsionarem encontros 
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intersubjetivos em que as interpretações são feitas coletivamente e não num circuito fechado de 

consumo individual. Em grosso modo, ao contrário de uma pintura ou escultura que pode 

transcender o seu contexto, a estética relacional condiciona a obra de arte ao seu ambiente e ao 

seu público, gerando uma metamorfose na ligação arte/observador. Sendo assim, o observador 

já não observa a obra do exterior, mas passa a fazer parte dela originando uma comunidade com 

carácter temporário ou utópico, como uma espécie de escultura beuysiana (Bourriaud,2002).  

É nesta esteira que no caso de Beuys, por exemplo, a utilização da escrita e de meios 

imateriais nas aulas, discussões e palestras, ao operaram 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.  

Daí que por um lado quando se exerce o ato crítico sobre a informação que se recebe, 

“quando falas destas coisas com as pessoas na mercearia, a escola passa a estar nesse momento 

na mercearia. Isso significa que o processo escolar não tem lugar apenas na escola, mas começa 

quando um ser humano fala com o outro destas coisas” (Beuys,2010 73-74). Por outro lado, 

como este género de produção artística ou prática pedagógica é menos propícia à essência 

material e visual, pode assumir-se como uma resistência à mercantilização da arte ou à 

disciplina escolar, mas também como uma hipótese para interrogar a relação entre a prática 

artística e o seu espaço de acção (Kwon,1997). Deste modo, a obra de Beuys não gira tanto em 

torno da espetacularização da sua crítica, mas sim do que ele apresenta como uma visão singular 

sobre questões que deveriam merecer a nossa atenção, quer isso signifique democracia direta, 

ensino gratuito ou pensamento livre.  

Recorde-se, por exemplo, quando a 11 de Dezembro de 1964 numa das suas Aktionen 

(acções), pegou num pedaço de papel e com tinta de óleo e chocolate derretido, afirmou que o 

silêncio de Duchamp estava sobrevalorizado (Beuys,2010:7). Para ele, este tipo Aktionen era a 

acção política direta e “acção artística”. 

 

Porque o conceito artístico está pensado para fazer com que a autodeterminação que a 

democracia exige se veja como uma possibilidade.  

Há muita gente que diz, ‘sim, está bem, mas o ser humano não pode autodeterminar-se a si 

mesmo, não tem liberdade interior’. O que queremos discutir é uma ciência da liberdade. 

Queremos partir cada vez mais da autodeterminação, da liberdade humana como ponto de 

partida criativo, ou seja, artístico (Beuys,2010:106). 
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É perante estas afirmações que cada vez mais nos apercebemos que o trabalho performativo e 

pedagógico de Beuys é baseado na sua habilidade para desempenhar o exercício do discurso 

(fig.4). E neste caso, temos que admitir que se trata de  

 

um mecanismo complexo e instável em que o discurso pode ser ao mesmo tempo instrumento e 

efeito de poder, mas também obstáculo, estribo, ponto de resistência e partida para uma 

estratégia oposta. O discurso veicula e produz poder; reforça-o, mas também o mina, o expõe, o 

torna frágil e permite impedi-lo de avançar (Foucault,1994a:104).  

 

Mas quando aqui falo de poder, faço-o numa mobilização do conceito a partir de Michel 

Foucault, procurando pensar “ao mesmo tempo o sexo sem a lei e o poder sem o rei” (1994a 94). 

Assim sendo, o poder não pode aqui ser considerado simplesmente como algo que exclui, 

sujeita ou domina em termos negativos (1994a), já que para Beyus esta parece ser a única forma 

de tornar os segredos da arte produtivos. É neste plano que os efeitos do poder são percebidos 

como produtivos, naquilo que é a fabricação dos sujeitos pelo seu próprio discurso e pelo 

discurso dos outros. Então 

 

Por poder não quero dizer «o Poder», como conjunto de instituições e de aparelhos que garantem a 

sujeição dos cidadãos num determinado Estado. […] Por poder parece-me que se deve compreender, 

em primeiro lugar, a multiplicidade das relações de força imanentes ao domínio em que se exercem e 

constitutivas da sua organização; o mecanismo que, por via de lutas e de confrontos incessantes, as 

transforma, as reforça, as inverte; (Foucault,1994a:95). 

 

Sendo assim, não se trata de um poder que se faz de cima para baixo, mas antes no interior de 

uma estratégia produtiva que tem por fim regular e normalizar, alcançando pontos de proporção 

no corpo social. Podemos dizer que é toda uma microfísica do poder que trabalha o corpo 

tornando-o útil e produtivo, pelo que o poder das suas Aktionen não é algo que se detenha, não é 

localizável no professor ou no aluno, ele circula e será percebido, não numa relação, mas numa 

infinidade de relações de nível microscópico (Foucault,1994b; 1997a). Jorge Ramos do Ó 

colocou-o da seguinte forma:   
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Dir-se-á, em primeiro lugar, que o poder não tem homogeneidade, é difuso e exercido por todos. 

Mesmo aqueles que usualmente nos aparecem no papel de marginalizados têm, de facto, meios e 

recursos próprios tanto para deflectir as ordens, para se submeter parcialmente ou mesmo resistir, 

como, igualmente, para agir de forma localizada. Mas o mais importante estará em ver que estes 

movimentos não são externos ao poder, meros sinais de dissensão ou de revolta... […] Se a 

grande questão em torno do poder é a da sua reificação, há então que dizer que esta não existe 

sem resistência. Portanto, o poder é menos uma propriedade, que um jogo estratégico (2003:64). 

  

Numa maneira simplicista, onde veríamos um sujeito violentado por outro que exerceria 

um poder de dominação, essa dominação apenas existe num quadro de racionalidade 

característico da modernidade. Além disso, aquele que à partida teria menos força nesta relação 

não é feito sujeito pelo outro que pronuncia o discurso, ele constrói-se na experienciação desse 

discurso. Como colocaria o próprio Foucault, dirijo-me para uma compreensão de poder que 

transforma “o privilégio da lei pelo ponto de vista do objectivo, […] da interdição pelo ponto de 

vista da eficácia táctica, […] da soberania pela análise” de um campo múltiplo e móbil de relações de 

“força em que se produzem efeitos globais, mas nunca totalmente estáveis, de dominação” 

(Foucault,1994a:105).  

É entendendo desta forma o poder que consigo extrair um sentido mais claro para a 

criação do gabinete para a democracia direta, instalado na Documenta V de Kassel, assim 

como para o campo de acção em que Beuys se movia (fig.4). Por isso, posso dizer que aquilo 

me impulsionou a aceder a outras formas de pensar a minha relação com ensino, a arte e a 

crítica institucional, permitindo-me pensar melhor a minha autoconstrução como professor-

artista, fez-se na retoma deste sentido da prática beuysiana.  

Em suma, “os incitamentos de Beuys geram atividade” (Beuys,2010:60) e “o primeiro 

resultado é um eco” (Ibidem:166). Um eco que procuro escutar com sabor. Pois se os ecos 

produzem impulsos onde o “agir, no seu sentido mais geral significa tomar a iniciativa, 

começar, como indica a palavra grega arkhein, ou colocar algo em movimento, que é a 

significação original do latim agere, Beuys fê-lo pela acção do discurso (Arendt,2005:191).  

É então que entendo que a “acção muda não existe sem fala”, pois “a acção perde o 

ator” num espaço onde “o agente de atos só é possível na medida em que ele é ao mesmo tempo 

o falante das palavras que se identifica como ator”, anunciando o que “está a fazer, o que fez e o 

que pretende fazer” (Arendt,2005 191). Ora esta capacidade contínua de iniciar uma tarefa liga-
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se ao mito de Sínsifo pelo facto de a acção ser um lembrete constante de que, apesar de 

conhecermos um possível destino, é nas encruzilhadas do caminho que nos são dadas as 

oportunidades de começar sempre de novo. De fazer e desfazer, produzindo o nosso próprio 

devir. 

E aqui talvez a maior dificuldade surja da própria capacidade do sujeito se pensar a si 

próprio, a partir de uma deslocação de si, rumo a uma exterioridade que o deixe sujeito a 

circulações e desdobramentos múltiplos, num processo de contínuos fluxos e influxos que lhe 

permitam um posicionamento crítico perante as suas próprias representações e hábitos. 

 

 

3.5. A dualidade do professor-artista como infeção do sujeito. 

       Lugares de tensão e pontos de contacto na representação do professor e artista. 

 

O professor-artista surge, no campo da literatura em torno da educação artística, como 

uma figura na qual confluem diversas tensões que advêm do cruzamento de dois campos 

diferentes, o professor e o artista, fazendo com que quem nele se inscreva esteja sujeito também 

a essas forças, podendo por em causa o seu sistema de representações. Por isso, uma das 

questões mais debatidas em torno desta figura está relacionada com a questão da identidade; ou 

melhor, com a convivência de duas figuras com compromissos de vida diferentes, à falta de 

melhor palavra, que quando interiorizadas no espaço identitário de um sujeito lhe provoca 

dispersão e conflitos interiores.  

Assim, se por um lado encontramos alguns artistas que se consideram professores, alimentando 

uma atividade da outra como algo essencial e inevitável. Por outro, temos artistas que desejam 

manter alguma distinção entre o seu lado artístico e o ensino, oferecendo algum entrave e 

distanciamento aos termos ‘educação’ ou ‘ensino’, como consequência de uma experiência 

escolar com algumas práticas traumatizantes e contraditórias (Adams,2007:268). 

Concomitantemente, também os artistas que trabalham em regime de residência artística em 

museus, espaços culturais ou parcerias com escolas, vivem na incerteza de que papéis estão a 

representar quando trabalham com os alunos, mostrando-nos, por vezes, a própria tendência em 

que estes programas estão inseridos (Upitis,2005).  

Neste sentido, resolvi interpelar a artista Dalila Gonçalves, relativamente ao modo como 

sentia esta relação entre o professor e o artista. Segundo o seu relato 
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Eu não encontrei o equilíbrio para a relação entre o professor e o artista. Por isso é que não estou 

a dar aulas. Para mim fazia-me confusão, não o entendimento de assumir que sou professora ou 

artista, ou essa separação era sempre muito complicada […] mas também acho que isso depende 

do grau académico em que estejas a dar aulas, acho eu. Quando a logística e toda programação 

de uma escola pública, num secundário, numa primária, como eu dei aulas, te exigem tanto 

esforço, como a partilha com os alunos e o trabalho com os alunos, eu não conseguia conciliar 

isso muito bem porque estava sempre a pensar no meu trabalho, e que aquilo era uma perda de 

tempo […] via um bocado as aulas, negativamente, como um meio de subsistência. Era um 

bocado complicado […] Eu deixei de dar aulas porque achei que era uma falta de ética, achar 

que ser professor era ir lá ganhar o meu dinheiro. Porque ser professor exige um compromisso 

com o outro que não pode estar com essa leviandade de afastamento (Anexo,IVa, IVd). 

 

Por outro lado, a artista Cláudia Lopes afirmava que: 

 

Aquilo que começa por ser uma forma de subsistência – dar aulas – é encarado pelos nossos 

pares – outros artistas – como algo menor. […] Dar aulas… existe a questão do tempo e é 

verdade eu sinto isso hoje em dia…parece que tira tempo. Eu tento reverter essa situação 

pensando que sou uma pessoa e essa unidade que eu sou não comporta essa separação entre o 

professor e o artista. A minha forma de pensar não muda enquanto professor e artista. Existe 

sempre uma simbiose muito grande, e tento, e faço com que isso exista. Aquilo que eu penso não 

é indissociável daquilo que sou. Quando estou numa sala de aula faço questão de dizer aos meus 

colegas que sou artista […] cria uma relação na escola e entre professores que me vêm procurar 

devido a essa especificidade e isso, dependendo do meio, até cria a abertura para que possa fazer 

coisas diferentes porque acham que vou trazer alguma coisa de novo (Anexo,IVa, IVc). 

 

Como podemos constatar por estas entrevistas, a relação destas artistas com a docência 

não é feita da mesma forma, embora exista uma linha de pensamento que partindo do artístico 

tende atravessar o campo do professor. Então, perante esta imagem, gostaria de dar início a uma 

contabilidade que me permitisse esclarecer as razões que afastam e que unem o professor e o 

artista, sabendo sempre que é de um constructo social de que partimos. 

Ora as delineações que vagueiam em torno do artista descrevem-no como um sujeito 

com atitudes despreocupadas, atividades espontâneas, condições atípicas de trabalho, objetivos 
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de produção tendo em vista uma exposição, exposições em galerias ou museus, etc.; enquanto o 

professor, por comparação, pois parece ser assim que as coisas funcionam, é visto como alguém 

que trabalha dentro de um sistema estável e estruturado, cujos objetivos são o sucesso dos seus 

alunos e não tanto os seus êxitos individuais. Neste sentido, a união destas duas entidades pode 

parecer confusa e frustrante para quem deseja assumir a representação de ambos os papéis, já 

que entra num dilema baseado nas diferenças de objetivos e características entre ambas.  

Mas mais do que uma questão de convivência entre o professor e o artista, é a própria 

noção de convivência, ao trazer consigo uma certa ideia de categorização e normalização da 

tensão, que deve ser questionada. Aliás, as entrevistas demostram-no. 

Mas situemos a questão. 

Num artigo publicado na década de 50 pela Art Education, Lanier (1959) desaprovava a 

utilização da palavra, já que na sua opinião o professor-artista não teria lugar no campo da 

educação artística, pois ser artista era bastante diferente de ser professor de arte.  

A aplicação do termo poderia gerar confusões e ter implicações negativas, já que artistas 

e professores levam vidas profissionais muito diferentes. Os artistas vivem num mundo 

relativamente aberto, combinando objetivos pessoais e profissionais, nomeadamente exposições, 

com a produção de autossustento económico. O artista é um espírito livre e sem restrições, 

enquanto o professor vive num mundo de prestação de contas, o que pode eventualmente fazer 

com que este se sinta numa posição inferior, relativamente ao professor-artista, se este também 

não estiver envolvido em ambas as práticas (Daichendt,2010:64; Lanier,1959).  

Por sua vez William McCracken (1959), meses mais tarde e na mesma revista, 

apresenta uma visão oposta à de Lanier, sugerindo que o professor-artista era um conceito e 

uma mudança evolucionária, em vez de um termo descritivo (McCracken,1959).  

Quanto ao evolucionário tenho as minhas dúvidas, mas concordo que a atividade e os 

processos em que o artista se envolve são relevantes para o entendimento que pode dar ao 

ensino em artes visuais. Sem esse conhecimento e sem essa transferência, está a faltar aos 

professores de arte um aspeto essencial de ser professor de arte. Pois se há um pensamento que 

une todos os artistas de todos os períodos da história da arte, é porque os artistas ao produzirem 

os seus objetos e ideias, utilizaram um modo de pensar e agir próprio que os assistiu ao longo de 

gerações (McCracken,1959). Ora este processo de pensamento/acção é o princípio elementar de 

um artista e que muitos professores de arte esperam que os seus estudantes experienciem. No 
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entanto, se o professor de arte não se deixa envolver por tal pensamento/acção, como se pode 

esperar que este promova essa transferência na sala de aula? 

 Significará isto que os professores de arte não conseguem fazer aquilo que ensinam, 

dando razão à velha máxima que quem sabe faz; quem não sabe ensina?  

Vejamos o que diz a Cláudia Lopes 

 

O primeiro dia em que eles me vêem a desenhar é quando todos eles se calam e começam a dizer 

‘a professora sabe desenhar’… esse tipo de situação causa uma relação diferente entre o 

professor e o aluno porque eu também me sento com eles a desenhar, executando também o que 

lhes é proposto. Eles acabam por assumir que quem lhes pede uma tarefa, também a sabe 

cumprir ou executar. Isto porque eles têm muitos professores que lhes pedem tarefas, mas que 

não as realizam. Eu acho que a grande vantagem em ter um professor de artes que é artista 

plástico, é mesmo essa parte do saber-fazer. Em que faz junto com o aluno. Além de saber 

pensar, sabe fazer… os miúdos ficam muito impressionados e sentem uma ligação com o 

professor (Anexo,IVa, IV). 

 

É diante desta realidade que se pensarmos a palavra tensão
38

 com mais cuidado, veremos que 

ela pode significar: i) ao nível fisiológico um estado de rigidez dos corpos; ii) ao nível da 

eletricidade a diferença de potencial entre as extremidades de um condutor = voltagem; iii) ao 

nível da física a força de expansão dos fluidos elásticos.   

Isto quer dizer que as tensões que rodeiam o termo professor-artista podem assumir 

várias formas, pelo que a pessoa que a ele se associa não terá necessariamente que se colocar 

numa posição rígida, podendo assumir uma força de expansão, algo em movimento. Neste caso, 

Anderson (1981) constatou que “entre os papéis do artista e professor de arte, deve-se ter em 

mente que o papel de cada um não é uma entidade separada, mas que há uma grande quantidade 

de fusão interdisciplinar” (1981 45).  

Se por um lado o conceito de ‘artista’ valoriza a experimentação, produção e uma forma 

de pensar sobre os problemas. Por outro, o ‘professor’ mais do que um especialista é também 

um agente manipulador e criativo que se adapta, reage e cria ambientes onde incita os alunos a 

pensar por meio de conceitos e questões visuais. Por isso, da mesma forma que um ‘artista’ 

utiliza vários médiuns para exprimir as suas ideias, o ‘professor’ manipula objetos táteis, sons, 

                                                           
38 “tensão”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [On-line]. Acedido em 23 de outubro de 2013, em: 

http://www.priberam.pt/dlpo/tens%C3%A3o 
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voz e conceitos para mobilizar um ambiente de aprendizagem. Contudo, se “a presença do 

professor-artista é importante”, ela não deve ser “demasiadamente interferente que possa 

condicionar a afirmação do carácter e do projecto do estudante, seja em termos de identidade, 

seja em termos de opção” (Ferreira,2006:46). Deste modo, o professor-artista torna-se numa 

adaptação constante de dois campos onde o engenho artístico se presta ao ensino, variando por 

isso de artista para artista (Daichendt,2010:65). 

Prosseguindo com a ideia de tensão, também a análise de André Alves à entrevista de 

Eduardo Batarda, no âmbito da sua exposição – “Outra vez não. Eduardo Batarda”, o primeiro 

observava que  

 

O que é engraçado nessa entrevista é quando lhe perguntam se ele tem a percepção se gosta ou 

não de dar aulas, nota-se nessa entrevista, nomeadamente através da Beatriz Gentil, que ele 

independentemente de ser bom ou não a dar aulas, tinha um entendimento apaixonado por dar 

aulas…. Não havia uma separação e ele continuava a ter a sua produção enquanto artista. Mas o 

que eu achava curioso era a dificuldade de ele dizer que gostava de dar aulas; é que não havia a 

felicidade de ele dizer que o problema de dar aulas e o de pintar é o mesmo: construir uma 

imagem. A posição que ele tem é ingrata por duas razões, enquanto professor: é um processo em 

que se percebe melhor o processo de construção de imagem pela observação de alguém a 

construir a sua própria imagem, e por outro lado, as pessoas que estamos a observar durante esse 

mesmo processo pode chegar a um ponto em que tu querias chegar… tem de haver aqui um 

ponto, numa palavra um pouco minada, que eu diria “compaixão”  tu sentes compaixão pelo 

facto de outra pessoa ter alcançado através do seu processo a criação duma imagem… tu 

felicitas-te por alguém ter alcançado esse momento... (Anexo,IVa, IVb). 

 

Da mesma forma, pelas experiências que desenvolvi e pelos relatos que obtive, acredito 

que existam zonas de contacto onde o professor-artista postula um profissional simbiótico, uma 

pessoa que não vê ‘artista’ e ‘professor’ como conceitos mutuamente exclusivos, mas encontra 

neles a potência para se recriar a todo o momento. Ou seja, alguém que é ao mesmo tempo um 

aprendiz, um experimentador de imagens, alguém que quer descobrir, testar, descobrir, pensar, 

descobrir conjuntamente com os alunos (Cole,2010:6), sendo 

 

espontâneo, intuitivo, experimental, (…) tocando ritmos complicados no tambor, apesar de não 

saber fazer operações aritméticas elementares. Tal como uma pessoa que sabe fazer trocos mas 



Página 153 de 260 

não sabe somar os números. Se o professor quiser familiarizar-se com este tipo de saber, tem de 

lhe prestar atenção, ser curioso, ouvi-lo, surpreender-se, e atuar como uma espécie de detetive 

que procura descobrir as razões que levam as crianças a dizer certas coisas. Esse tipo de 

professor esforça-se por ir ao encontro do aluno e entender o seu próprio processo de 

conhecimento, ajudando-o a articular o seu conhecimento-na-acção, com o saber escolar. Este 

tipo de ensino é uma forma de reflexão-na-acção que exige do professor uma capacidade de 

individualizar, isto é, de prestar atenção a um aluno, mesmo numa turma de trinta, tendo a noção 

do seu grau de compreensão e das suas dificuldades (Polanyi,1966:82). 

 

Neste sentido os rituais de passagem, de artista a professor e depois a professor-artista, podem 

ser uma forma interessante de migrar entre territórios e espaços (Robins,2003), criando nessas 

zonas de contacto figuras de transculturação. Figuras que se aprendem a dizer, a pensar e a falar 

no cruzamento da sua cultura com a do outro. Por isso, como salientava Dalila Gonçalves  

 

Eu acho que a dada altura, os meus interesses e as minhas atitudes se esbatem e tentamos 

partilhar com os alunos o nosso trabalho como artista, as nossas escolhas, o nosso percurso. Mas 

realmente, eu defino-me como artista e não como professora. […] Contudo a forma de ensinar, a 

metodologia de ensinar num 11º ano é muito mais próxima da metodologia de um projeto 

artístico. Quando tens o espaço de sala de aula para abrires a uma sala de investigação em arte, 

não é que estejas a formar artistas, mas estás a partilhar métodos de investigação que são mais 

próximos dos teus. Esse lugar de partilha, a mim, deixou-me a porta aberta para continuar a dar 

aulas. Agora, o currículo e a parte burocrática afastam-me de querer ser professora. A ideia de 

sala como partilha/ateliê é fantástica. Nas aulas em que estive com o 12º ano eu sentia que de 

alguma forma podia, enquanto líder/gestora, partilhar alguns artistas, métodos, formas de estar e 

eles, por sua vez, devolviam-me outras (Anexo,IVa, IVd). 

 

Por sua vez, a Cláudia Lopes dizia que 

 

O meu próprio trabalho tem a ver com a ideia, a ideia da minha vida, contextos, a minha 

experiência […] pegar na experiência dos outros e fazer dessas experiências uma memória 

coletiva. […] Não é que eu use diretamente o que estou a fazer com os alunos, mas esse 

momento em que estou a ensinar também me abre os olhos, enquanto estou a ensinar ou a 

mostrar qualquer coisa, vão surgindo flashes. Apesar de ser eu que faço o programa da 

disciplina, há sempre coisas que a escola me impõe. Por exemplo as festas do Natal e Páscoa, 
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mas eu tento dar sempre a volta a isto, fazendo coisas que eu acho serem interessantes, partindo 

do pressuposto que não estou a ensinar os miúdos para serem artistas plásticos […] aliás eu uso 

muito o desenho enquanto pensamento, enquanto forma de ver, eu não estou a ensinar ninguém a 

desenhar, eu estou a ensinar a ver. É isso que eu faço com eles: abrir um mundo de 

possibilidades o que tem a ver também com a minha prática artística, pois quando faço um 

objecto ele tem a ver com essa ideia do ver, com estar mais atento ao mundo. Estar a dar aulas 

não é por isso um desperdício do meu tempo, no entanto há alturas em que eu penso que estou 

muito cansada e que não consigo trabalhar nos meus projetos (Anexo,IVa, IVc). 

 

É nesta visão estética de pensamento, presente tanto na análise do André Alves como 

através destas duas artistas, que penso ser possível o professor-artista agir. E quando digo 

pensamento estético, falo da construção de uma leitura reflexiva sobre o fazer artístico e o 

processo criativo, mas onde ele não seja exclusivo do mundo da arte.  

Situando a estética no interior de práticas sociais e culturais, ela pode ajudar-nos a 

perceber e organizar os estímulos do exterior, bem como o uso do corpo como forma de 

expressão e representação do mundo. Por exemplo, quando desenhamos um percurso no 

supermercado ou um trajeto para casa, e aqui não situo o desenho somente na relação com a 

prática artística, estamos a apreender de um conjunto de dados e a organizá-los fazendo uso de 

determinados comportamentos corporais (Meira,2006). Neste sentido, um pensamento estético 

poderá fazer-se na transculturação do professor, através do contacto que este desenvolve com a 

sua própria educação, já que tem que estar aberto às “múltiplas linguagens”, passando pela 

“educação do seu corpo”, da “sua expressão verbal”, das suas “acções de autonomia e da sua 

capacidade de decisão” e transformação, já que nenhum saber “está desligado de outro 

(Magro,2006). Por isso, como refere Cláudia Lopes 

 

Tenho muito cuidado em não lhes dar receitas em lhes dizer como se faz uma casa, a fazerem 

perguntas ao desenho, é ao alto, é ao baixo, se vocês fizerem perguntas ao desenho ele vai 

devolver-vos a resposta. Aquilo que eu lhes estou a ensinar é um pretexto para lhes dar 

ferramentas úteis para a vida, para o futuro. Quando eles estão a desenhar a experimentar os 

materiais, estão a aprender a ver, a observar. É um pretexto para eles desacelerarem o próprio 

tempo deles, ou seja para os implicar a pensar. Eu vou ficar completamente satisfeita, nem que 

seja daqui a 20 anos, quando vocês perceberem que quando estão a desenhar uma cadeira, uma 
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árvore ou uma pedra, não estão a representá-las mas sim a pensar nas questões que essa cadeira, 

essa árvore ou essa pedra, vos estão a perguntar (Anexo,IVa, IVc). 

 

Ora fazendo uso de uma ideia que transversalmente percorre este estudo, diria também 

que este pensamento estético é “baseado numa vivência que não resulta apenas dos órgãos 

sensoriais, mas é uma atividade interior” de reflexão que vem de fora e entra em contacto com a 

vivência do outro, na construção da nossa mundividência (Meira,2006).  

Apesar do discurso destas artistas, ainda que diferentes entre si, quando o confrontamos 

com o quadro de literatura existente (Graber & Jacob,2010; Lima, 2012; Quaresma,2010; 

Reardon & Molin,2009), fica visível que um sujeito que exerce simultaneamente a atividade de 

artista e professor parece estar condenado a viver simultaneamente nos dois campos. Todavia, 

viver na junção de dois campos que interagem não é só viver numa zona de contacto, como 

também é estar continuamente numa zona inflamada. E como bem sabemos, as inflamações são 

reações do organismo às infeções produzidas por um corpo estranho – o antigénio. 

Tomando esta metáfora, o professor-artista ao se assumir como um corpo estranho que 

está a invadir o meu sujeito/organismo e o está a infetar, consequentemente o meu sistema 

imunitário irá ativar-se e produzir anticorpos. Resta-nos é questionar que tipo de anticorpos irá o 

meu sujeito/organismo produzir, e de que forma irão eles atuar de maneira a criarem campos de 

resistência.  Por enquanto, a primeira pista parece advir do facto de me pensar como um sujeito 

cuja mundividência expande a sua prática artística para o terreno escolar.  

Assim, seria na experienciação da reflexão e dos momentos de dúvida sobre a produção, 

durante a investigação da passagem da ideia mental (disegno interno) para a ideia plástica 

(disegno externo), ou por outras palavras, do fazer (poesis) que diferencia o fazer artístico de 

um simples fazer ou agir (praxis) (Leal,2006; Moraza,2005), que um artista poderia infetar ou 

transplantar as suas práticas para sala de aula, através da cultura reflexiva da sua acção artística 

(Wendt,2010). Então, por intermédio desta infeção, o sujeito poderia contagiar o aluno pela 

reflexão e discussão desse saber-fazer, trabalhando o processo e a poética inerente a um saber 

com sabor (Gonçalves,2002). No limite, poderíamos admitir que perante esta situação se 

impunha ao sujeito artista desenvolver antigénios, corpos estranhos ao organismo escolar, de 

forma a infetá-lo e observar nessa reação o tipo de movimentações dos seus anticorpos 

(Groys,2009).  
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Por tudo isto, e ainda que os objetivos do artista pareçam contraditórios com os 

objetivos do professor, acredito que entender a educação do ponto de vista do artista oferece um 

grau zero de escrita para que outras possibilidades e desvios aconteçam, ainda que num lugar de 

compreensão aparentemente ilógica ou intraduzível. Assim, como o pensamento artístico está 

em constante devir, qualquer forma de ensino que se baseie nela terá forçosamente que a 

acompanhar, ou será tão eficaz como tentar ensinar a uma planta o alfabeto, ou um quadro a 

uma lebre morta.  

Nesse sentido, estou de acordo que é desejável um professor de artes visuais inscrever-

se no campo reflexivo; da mesma forma que não vejo qualquer problema um artista pensar 

duplamente a sua prática docente e artística, sem qualquer tipo de desvalorização para esta 

última. Por isso mesmo, com podemos ver pelo caminho que temos vindo a pisar, desde o 

artesão ao artista atual, o professor-artista tem-se continuamente reinventado a si mesmo por 

força da sua relação com o artístico. Daí que as experiências sejam tão diversas quanto os 

artistas e as possibilidades de ensino se tornem infinitas. Contudo, mesmo que a racionalidade 

técnica desta relação possa ter sido superada a favor da interação e se possam encontrar, 

metaforicamente, semelhanças entre o professor e o artista (Tardif & Lessard,2007), a verdade é 

que ela não deixa de ser precisamente o que é: uma metáfora.  

 

 

3.6. O estúdio como zona de contacto da relação professor-artista. 

 

Por tudo o que estudamos até agora, diria que o conceito de professor-artista é uma 

maneira de ser e de estar no ensino e na arte. Ele não pressupõe a adesão de um estilo de vida 

artístico, mas faz uso das capacidades mentais, técnicas e processuais do artista, canalizando-as 

para o professor (Daichendt,2010:61). Isto significa que nem todos os professores de arte serão 

professores-artistas, mas somente aqueles que se debruçarem sobre uma prática artística 

continuada. Parece-me, portanto, uma maneira de encarar o mundo que implica intrinsecamente 

uma reflexão, um estudo e comprometimento permanente com o processo da prática artística e o 

ensino. Por isso, a meu ver, é importante perceber que ser professor-artista não é apenas um 

foco na arte ou no processo artístico em si, mas a aplicação desta interseção na sala de aula, 

através de um processo de pensamento e experimentação em constante questionamento e 

transformação (Daichendt,2010:62).  
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Neste sentido, podemos compreender que este conceito tem menos a ver com a 

atividade profissional de artista, e mais com um processo ativo de pensamento aplicado às 

experiências de aprendizagem com os alunos. Não importa a sua reputação artística, nem muito 

menos se vende o que produz. O que importa é a experimentação, a acção que induz em sala de 

aula. Por isso, entenda-se que a lente visual ou conceptual que incorpora, tanto serve para a sua 

produção artística como para a resolução de problemas curriculares, planificação de aulas, 

estruturação de propostas de trabalho e demais organização escolar.  

É neste espaço de transculturação que aparece um lugar aonde o artista, enquanto 

professor, ao fazer uso das suas capacidades mentais, técnicas e processuais num processo 

estético de pensamento, desencadeia nos alunos o estabelecimento de analogias, relações e 

processos de trabalho que o auxiliam a operacionalizar os diversos conceitos na concretização 

dos seus projetos de trabalho. É neste contexto onde se concretiza a relação com o outro, que o 

artista aparece disponível para dialogar, questionar, duvidar e sugerir, mantendo o processo em 

constante (re)processo.  

É precisamente neste sentido que, para Hickman (2005), as inquietações estéticas que os 

artistas têm no estúdio são facilmente transferidas pelo professor-artista para a aprendizagem 

em sala de aula. Pelo que desta forma os estudantes em vez de aprenderem sobre arte talvez 

pudessem aprender através da arte. Então, poderá o estúdio assumir-se como uma zona de 

contacto do professor-artista? Uma espécie de transculturação? Ou, posto de outro modo, 

porquê é que eu considero dialogantes as práticas que desenvolvo em sala de aula, com aquilo 

que faço no meu estúdio como artista plástico? 

John Baldacchino (2008), artista, professor e investigador, identifica-se com o 

sentimento fundamental de Hickman no que diz respeito ao fazer artístico como uma forma de 

ser e de estar perante a vida, facilmente deslizante para a sala de aula. Todavia, as experiências 

artísticas possibilitadas aos alunos não devem estar simplesmente presas a uma análise 

globalmente definida, ou a um horizonte difuso de aspetos e possibilidades (Baldacchino,2008) 

amnésicas, já que esta situação nos colocaria numa posição contrária àquela que desejamos, 

voltando a expressões bem conhecidas como espontaneidade, autoexpressão, inspiração, dom, 

etc. (Amburgy, Bolin & Stankiewicz,2004; Martins,2011). 

O próprio Barthes, numa entrevista recolhida em o “Grão da Voz” (1982), dizia sentir-

se mais à vontade no papel de diretor do que de professor; pois através de seminários não era 



Página 158 de 260 

obrigado a passar um saber, mas a falar sobre esse saber de maneira desinteressada, diante um 

grupo de alunos dispostos de forma informal.  

Em a “Lição”, o mesmo autor, perante a sua entrada como professor do Collége de 

France, dizia-nos que desejaria renovar a cada ano o seu discurso sem o impor  “porque aquilo 

que pode ser opressivo num ensino não é finalmente o saber ou a cultura que ele veicula, mas 

sim as formas discursivas através das quais enunciamos esse saber ou essa cultura” (2007 34). 

É assim que deixando ecoar este pensamento barthesiano, se torna pertinente pensar as 

linhas que nos poderão permitir coser os nossos devires. Ora essas linhas podiam muito bem ser 

sintetizadas em frases como a de Josef Albers - “nunca ensinar o mesmo duas vezes, ou da 

mesma forma” – promovendo, tal como Hamilton, uma ‘atitude autocrítica’ nos alunos, numa 

forma de ensino que funcionasse como o interior do organismo humano, com mecanismos 

que apelam à acção e o pensamento (Beuys,2010), onde cada homem seria um artista pelas 

suas capacidades criativas em dar forma à sociedade, através da sua implicação na cultura, no 

político e na vida económica.  

Daí que se constatamos que um artista ou artesão podem ser professores sem qualquer 

tipo de formação profissionalizante, é porque a prática artística não reside nas acções 

demonstradas, mas no que elas geram independentemente dos paradoxos que lhes estejam 

inerentes. Neste sentido, acredito que tal como Beuys este campo de tensão e transformação 

contante, porque inflamado, pode ser gerador de uma atividade infeciosa que nos pode levar 

a pensar e refletir de uma forma viral. 

 À semelhança de Hamilton, Hofmann, Pasmore ou Wallis que ao trazerem a vivência 

dos seus estúdios para sala de aula se deslocaram como artistas para a escola, pela utilização dos 

mesmos procedimentos que empregavam nos seus estúdios, nas suas práticas artísticas e 

atitudes mentais, talvez também eu consiga deixar que o político, o animal e o artístico que 

habitam em mim não encontrem um equilíbrio entre o ensino e o fazer arte, mas antes uma 

tensão que inflame estas articulações ao ponto de gerar uma infeção, cujos antigénios deixem o 

meu organismo identitário em dificuldades de imunidade, ao ponto de eu próprio me tornar 

numa espécie de vírus, um ser vivo sem qualquer classificação biológica, que não se enquadra 

em nenhuma categorização. 

Por tudo isto, mesmo que se quisesse, seria impossível definir o conceito de professor-

artista. Contudo, independentemente da sua fluidez e intraduzibilidade existe, porém, como se 

de uma alquimia se tratasse, uma consciência deste espaço chamado de professor-artista.  
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A verdade é que parece que o espaço tem que continuamente se esvaziar para que o 

processo artístico possa ter lugar. Aliás, segundo Arendt (2005), a acção só é visível ou 

reificada pela noção de começo e de fim ou, nas suas palavras, de promessa e perdão, que se 

transformam nos garantes que a acção pode sempre agir mesmo cometendo ‘erros’, visto que 

esses laços podem ser sempre desfeitos pelo perdão, estabelecendo-se assim “ilhas de segurança 

no oceano da incerteza”, permitindo a continuidade da acção (2005:193). Daí que somente a 

partir de um autorreflexão constante sobre a minha prática artística e docente, é que me vai 

sendo permitido aceder a alguns aspetos deste campo tão complexo que é o do professor-artista. 

É pelo intermédio da acção, que induz a reflexão e que provoca a acção, que consigo derivar 

sobre este conceito.  

Por conseguinte, algo me diz que os professores-artistas podem tomar-se por muitas 

adjetivações sem por isso deixarem de ser artistas, professores de arte, homens, mulheres, pais, 

mães, etc. Todavia, concordo que a prática artística é fundamental para compreensão do 

conceito de professor-artista; pois é quando muitos artistas são lançados para a arena escolar, 

sem qualquer tipo de experiência docente, que aquilo que se assiste é precisamente a uma 

ampliação do seu estúdio artístico, semelhante à reação biológica que um cão tem quando é 

atirado à água. Daí que as suas movimentações na cidade escolar passem pelo uso da sua prática 

artística (do desenho, da pintura, da performance, etc.) em contextos variados como salas de 

aula, salas de reuniões, planificações, processos de ensino ou práticas de investigação, como 

forma de demonstrar o seu estado infecioso e a sua mundividência.  

É então que a noção de estúdio que aqui se fala é fluida, febril e rizomática, onde todas 

estas particularidades não devem ser encaradas como terminações mas sim como pontos 

intermédios, pertencentes a uma rede infinita em que o próprio conceito circula. Ver e dizer essa 

rede é conseguirmos desconstruir as representações que nos confortam em torno do professor-

artista e entender como, para quê e porquê, fazemos as coisas como as fazemos.  

Ora esta ideia de continuum na sala de aula revindica “uma faculdade hoje muito 

esquecida […] uma faculdade que exige qualidades bovinas e não as de um homem de fim-de-

século. Falo da faculdade de ruminar (Nietzsche,1990:15) ”.  

Para isso precisamos de lançar mais umas linhas, de pensar um pouco mais sobre que 

tipo de estúdio poderá ser este que se desenha nestas experiências. O que é que ele transporta 

enquanto elemento exterior à sala de aula, mas também por que meios estabeleço relações entre 

o meu pensamento de estúdio, como artista, com as experiências que desenvolvo enquanto 
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professor. Que zonas de contacto se estabelecem ao ponto de me permitir dizer, através do 

discurso dos outros, que o meu estúdio metamorfoseia a minha sala de aula, que o meu sujeito 

cultivado artista, larga esporos no terreno do professor?  

Mas antes disto, é necessário esclarecer primeiro o leitor relativamente à forma como 

me proponho pensar os espaços de cruzamento do estúdio, com as práticas desenvolvidas por 

mim enquanto professor-artista no ensino em artes visuais. Pensar que tipo de estúdio é este que 

aqui apresento? O que é que ele põe em causa? Que efeitos produz? Que buracos se podem 

escavar? 
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4. DESFAZER O CASACO? DE QUE FORMA? 

     Operação de visibilidade e apagamento do duplo professor-artista. 

 

 

 

Neste último capítulo proponho-me estudar o modo como alguns artistas estabelecem a 

sua relação com o estúdio, bem como a forma como ele é mobilizado por mim e pelo professor-

artista. Perante esta imagem, procurarei continuidades e descontinuidades entre ela e a utilização 

que faço do meu espaço de sala de aula, através da realização de projetos como o “Miliário”, 

praticado em parceria com a artista Dalila Gonçalves, ou o “Processos em (re)processo”, 

efetuado em colaboração com a Casa da Galeria – Centro de Arte Contemporânea e o Museu de 

Escultura Contemporânea de Santo Tirso (MIEC).   

É então que para estabelecer esta relação se torna necessário convocar sistematicamente 

o meu arquivo, de forma a articular o saber da experiência que me construiu como professor-

artista, com estas experiências e com o que os alunos escreveram sobre elas. Será nesta 

encruzilhada que me aperceberei de duas coisas. Do espaço que fui construindo em sala de aula 

e do espaço identitário que me molda na imagem de professor-artista.  

Ora ao mesmo tempo em que se inicia o processo de restituição da minha imagem como 

professor-artista, um outro movimento de questionamento começa a fazer-se pela visibilidade 

dessa imagem. Um questionamento que não se fará nos ‘porquês’ mas nos ‘comos’, abrindo-se 

deste modo e através do estúdio uma possibilidade de, na fabricação e captura do duplo 

professor-artista, se iniciar uma transformação do que sou. Um espaço de desprendimento de si, 

porque de devir, na esteira de um espaço porvir. 

 

 

4.1. Estúdio expandido. 

 

A tradição modernista definiu o estúdio como um espaço particular de produção 

individual e autónoma – o local aonde o artista produziria livremente o seu trabalho, e em 

isolamento exploraria e refinaria as suas competências artísticas. Todavia, nem sempre esta 

caracterização de isolamento do mundo correspondia à verdade, pois, como sabemos, o estúdio 

desde a tradição renascentista funcionava como um local de instrução, um ponto central para o 

convívio social e o trabalho coletivo, afastando-se da noção de oficina. O estúdio era, segundo 
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este modelo, um local encantado e misterioso, recheado de adereços antigos e evidências de 

trabalho disciplinado. Uma câmara de privilégios, de domínio do masculino, do autor isolado 

que em sofrimento, pela acção do seu génio criativo, suspendia ou revertia as normas 

estabelecidas a favor da livre expressão e da independência (Graber & Jacob,2010). 

Daniel Buren, num texto intitulado The function of the studio (1971), referia que o 

estúdio era um local específico da produção artística da qual nascia a obra de arte, sendo este, 

por isso mesmo, o único espaço aonde ela faria sentido. A obra de arte, o objeto pensado e 

concebido no estúdio, encontrava neste sítio o verdadeiro local aonde podia sobreviver. 

Contudo, a obra de arte pós-moderna encontrava-se, assim, refém de um paradoxo mortal, já 

que a sua sobrevivência implicava um afastamento gradual do seu espaço de origem.  

Mas a prática artística, digamos, pós-moderna, têm-nos vindo a demonstrar que nem 

sempre esta se consubstancia na produção de objetos, assim como muitas das suas práticas 

extravasam os limites físicos do estúdio. Pensemos, por exemplo, na obra de Joseph Beuys, 

John Cage ou Marcel Duchamp. No entanto, não deixa de ser curiosa a imagem que ainda hoje 

persiste no nosso imaginário: o estúdio como um espaço individual de autodeterminação, de um 

humanismo fundamentado que permite uma inspiração assente na autoexpressão pura, facto que 

lhe confere autenticidade pela via do autor.  

Num conjunto de textos recolhidos por Michelle Graber e Mary Jacob, sob o título de 

The studio reader (2010), chegam-nos um conjunto de visões de artistas sobre as múltiplas 

possibilidades que um estúdio pode configurar na atual prática artística. Esta antologia, que 

segundo os organizadores se reveste de um pensamento arqueológico, reconfigura a ideia do 

estúdio convencional acima descrito. Aqui o estúdio surge como um instrumento, um estado de 

espírito e como um local de atenção, mas, principalmente, como um lugar destinado à 

experimentação, à prática, emergindo como “um lugar de ansiedade, de onde o trabalho surge 

ou não surge (2010 13). Um espaço, para Suzanne Lacy, “aonde a reflexão e a produção são de 

alguma forma indistinguíveis e a negociação é um importante método de ‘fazer’ ” (Idem:320). 

 Robert Storr (Graber & Jacob,2010) refere que os artistas “trabalham aonde podem e 

como podem. Não há nada de misterioso acerca disto”. Os artistas têm que ser “pragmáticos 

mesmo quando tentam não o ser ou disfarçam por esconder o seu processo. O mistério e a 

maravilha estão no trabalho” (Idem 62). A artista Carolee Scheemann reforça que “é um sítio de 

permissão constante – permissão para a incerteza e raridade das circunstâncias nas quais me 

dirijo aos meus materiais, e à influência que exerço e que poderá ou não transformá-los em 
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novas formas” (Idem 154). Para  aty Siegel “o estúdio é um conceito historicamente criado 

entre ‘molduras, caixas e limites’ ”, ou seja, como Daniel Buren afirmava, encerra e constitui a 

obra de arte, mas onde, pelo contrário, “o conceito de estúdio é precisamente atrativo porque 

representa expansão; uma expansão tanto temporal como espacial” (Idem:311). Nas palavras de 

Annika Marie:   

 

O estúdio do artista surge como uma rede de atores. Jogando com escala e orientação, através da 

ambiguidade do termo arena, aquilo que é reforçado ou até agravado são as nossas formas de 

ver, os nossos próprios processos de pensar, desafiando-nos a colocar a questão sobre que tipo de 

cenário é preciso colocar, para que determinado ator possa aparecer, ou vice-versa. Continua a 

decorrer uma performance que tem a ver mais com metodologia do que com mitologia 

(Idem:84). 

 

Por seu turno, Lane Relyea diz-nos que:  

 

O estúdio deixa de ser visto como pertencendo a um sistema descrito por Buren; um espaço 

caracterizado como uma caixa voltada para o interior por molduras e limites, confinado cada 

coisa a um local específico e discreto, numa estrutura rígida, estável, toda ela determinada 

segundo uma ordem. As estruturas que hoje existem são chamadas de redes ‘networks’. Ao 

contrário de fechar, as redes são caracterizadas por aquilo que Gilles Deleuze chama de 

‘modelação’; como uma casta auto-deformativa que exerce uma contínua transformação sobre si 

própria, ou como uma peneira cujas malhas transmutam de ponto em ponto.  

O estúdio deixa de ser considerado como uma torre de marfim, um espaço único e 

privado. O estúdio agora integra. Já não cria distanciamento entre o artista e a sociedade, não se 

sustenta um tipo de identidade separada para o artista, supostamente destilada a partir da 

privacidade e da profundidade do indivíduo soberano que o ocupa, assim como o estúdio já não 

se identifica como um espaço separado e de resistência ou de autodeterminação do trabalho do 

artista. Pelo contrário, o estúdio afirma-se como uma exterioridade.  

O artista liga-se ao estúdio como uma espécie de inventário ou base de dados, dando ao 

artista uma morada, um ponto específico na rede. O estúdio é agora o lugar aonde nós sabemos 

que podemos encontrar sempre o artista, cada vez mais integrado e disperso pelo mundo” 

(Idem:345-349). 

 

Para Dalila Gonçalves, que desenvolve o seu trabalho com grande evidência na arte 
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pública, e com quem desenvolveremos o projeto Miliário (Anexo,II), o estúdio aparece como 

um espaço nómada, como algo provido de elasticidade. Segundo a artista 

 

Até na questão da motivação eu falo do ateliê elástico, que tem a ver com a noção de 

expandido… Isto tem a ver com o facto de que quando saí da faculdade comecei a trabalhar 

muito com projetos de arte pública, o que já faz supor que a noção de ateliê te transforme num 

transeunte. Por exemplo, na minha formação – como eu sou de Castelo de Paiva e tenho de me 

deslocar a Lisboa ou ao Porto – o meu ateliê tem lugar de base, mas sempre foi elástico; por 

exemplo quando eu necessito de fazer uma instalação num campo, eu tenho de ir com a carrinha 

e tenho de fazer o trabalho. Eu tenho um espaço de ateliê que é mais um acervo do que um local 

de trabalho. E sim, por vezes é um campo de experimentação, e nesse local um pouco mais 

individual, todo elástico; apesar de solitário é elástico e também é elástico na nossa forma de 

estar como artistas. Nós não somos só artistas plásticos, somos também professores, e é também 

importante que sejamos outras coisas… Daí que o ateliê elástico seja importante! Tanto como 

aluno, professor e artista, ou seja, ser professor é mais uma ferramenta no campo expandido da 

Rosalind Krauss, é mais uma forma de estar…  

Eu acho que também isto tem a ver com a forma como nós encaramos em Portugal a 

condição do artista. O ‘ser professor’ é uma condição pior do ‘ser artista’. Enquanto sais daqui e 

vais por exemplo para a escola de Boltanski e é o artista que marca a escola, não é preciso ser 

doutorado… porque o que realmente é importante é que o artista esteja agregado à escola. 

Thomas Kuhn e Thomas Schultz dão aulas de fotografia na Alemanha e não se coloca essa 

questão. Eles dão aulas não para poder sobreviver, mas dão aulas porque vingam como artistas. 

Dão aulas porque são artistas, e não dão aulas para poderem ter dinheiro porque são artistas. A 

cultura deles faz com que seja importante para o artista ser professor, ao passo que em Portugal 

essa questão não se coloca.  

Da mesma forma como eu não vejo essas balizas entre a pintura, a fotografia, a 

escultura, etc., então também acho que o professor não deveria estar separado da sua condição de 

artista. Embora o meu trabalho em ateliê seja elástico, existem momentos de recolhimento e não-

exposição. Eu gosto da dinâmica da partilha e de não haver uma figura de ‘boss’, mas também 

acho que isso tem a ver com a personalidade de cada um. Essa noção do professor ressabiado 

que não conseguiu ser artista, esse estigma, não faz sentido para mim (Anexo,IVa; IVd) 

 

Já para a artista Cláudia Lopes o estúdio “é no fundo o meu cérebro, onde as coisas 

acontecem. São os meus olhos é a minha vida em movimento” (Anexo,IVa, IVc). É o 
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pensamento em acção e “é isso precisamente que eu faço com os miúdos quando lhes digo que o 

desenho acontece na nossa cabeça antes de acontecer no papel. O meu ateliê é então muito mais 

do que o espaço físico que tenho lá em casa…” (Anexo,IVa, IVc). Podemos assim dizer que não 

é algo palpável. Não é um espaço. É um lugar. Mas poderá ser um não-lugar?  

Ora um não-lugar, no pensamento de Marc Augé (1994), é transversalmente oposto à 

ideia de residência como um espaço personalizado. O não-lugar seria assim representado pelos 

espaços comuns de movimentação acelerada, como aeroportos, estações rodoviárias, estações de 

metro, superfícies comerciais (shoppings) ou supermercados. Desta forma, poderíamos dizer 

que se por um lado a ideia de não-lugar se pode conectar à noção pós-moderna de estúdio, por 

outro, a noção de lugar que se extrema da de não-lugar, ligar-se-ia à ideia modernista de estúdio. 

Contudo, até que ponto, tanto de uma forma como de outra, não estaremos a falar de lugares que 

tanto individuais como coletivos e apressados, são de certa forma personalizados à prática de 

cada artista?  

Quando me refiro a lugar e não a espaço, é no sentido em que para o senso comum o 

lugar se liga a uma certa noção de espaço aberto, sem limites definidos e concretos. Bem 

sabemos que se percorrermos algumas aldeias portuguesas encontramos, para além do seu nome 

toponímico, a noção de lugar. Ora estes lugares, cujos nomes até são mais conhecidos entre os 

populares, sendo também que, muitas vezes, são a razão etimológica do nome do topos, estas 

referem-se a uma espécie de espaço dentro de outro espaço, onde na maior parte das vezes um 

não coincide com o outro. É uma espécie de no man lands povoada de incertezas sempre 

negociáveis, porque discutidas na rede que constitui o social.  

Mas como podemos explicar este espaço construído dentro de outro espaço, de forma a 

nos conceder mais pistas acerca da questão do estúdio?  

Ainda que aprofunde mais adiante esta ideia, seria por ora interessante intersetar esta 

imagem com o livro intitulado The fall of the studio, editado por Wouter Davidts e Kim Paice 

(2009). Neste livro reúnem-se um conjunto de textos em torno da função estúdio como 

fabricação das instituições artísticas e do social em que se inserem, procurando questionar as 

concepções idealizadas que vagueiam o panorama da discussão internacional, nomeadamente a 

extinção do estúdio, a partir da segunda metade do século XX e início do século XXI.  

Ora esta ideia de extinção liga-se precisamente pela expansão e desmaterialização da 

prática artística na era pós-moderna, onde o estúdio convencional, com as barreiras dos médiuns 

bem delimitadas, ao não conseguir acompanhar a atualização das práticas concetuais de alguns 



Página 166 de 260 

artistas, se viu forçada a dar lugar à noção de pós-estúdio. Neste sentido, Daniel Buren (1971) 

ao procurar uma solução para esta perda do estúdio como espaço físico, aquilo que ele fez foi 

substituir a relação entre trabalho/estúdio, pela relação artista/espaço de trabalho in situ 

(Davidts,2009:78-79).  

Substituindo uma verdade por outra, também substituiu o culto do artista moderno por 

uma adoração pós-moderna do intervencionista em rede, mas aonde, em ambos os casos, o 

produto continuava a ser pertença de uma intervenção individualizada e autoral (Davidts,2009). 

Assim, “as tentativas de minar, subverter ou renunciar ao mito do estúdio, apenas no mostram 

que a sua aniquilação é em si mesmo um contra mito”, e que, apesar de tudo, “o estúdio artístico 

mantém-se como um local de referência e referencial de outras práticas artísticas e de 

conhecimento”, onde “o estúdio como um espaço (privado e/ou pessoal) de trabalho continua a 

ser um assunto crucial” na prática artística (Davidts & Paice,2009:16).  

Perante o exposto, deve-se questionar por que razão é possível falar de uma noção de 

pós-estúdio, sendo que nunca se ouviu falar de uma pós-galeria ou pós-museu? 

Mas dizer pós-estúdio não é o mesmo que dizer estúdio expandido. Pois enquanto o 

primeiro preconiza a ideia de que o estúdio está onde o artista estiver, o segundo é uma visão 

elástica que parte da ideia convencional de estúdio. Neste sentido e como nos diz André Alves  

 

Eu desconfio da noção de estúdio portátil porque eu tenho uma forma de funcionar diferente: 

gosto de ficar isolado, quieto, necessito de um espaço de recolhimento… eu, por exemplo, tenho 

um ateliê ali em baixo e tenho também o meu diário de bordo que considero como estúdio… 

Mas, ok, eu entendo a ideia do estúdio como o local onde as coisas acontecem, porque o que 

havia aí nessa descrição nós não associamos à ideia do estúdio quebrar as relações com formas 

de representação que são desvinculadas do mundo contemporâneo, portanto tudo o que é arte 

contemporânea… 

Quando se fala em estúdio contemporâneo fala-se em tu saíres de um espaço, saíres de 

ti, estares em contacto com outros códigos, de estares em contacto com o mundo, com o que está 

à tua volta… no entanto eu também penso que isso é possível, porque tu podes criar fora porque 

as condições de trabalho alteram-se. Isto porque eu tenho fortes dúvidas que um artista não 

precise de um estúdio. Um espaço que funcione como uma espécie de casulo.  

Neste momento o meu quarto é o meu ateliê e eu tenho a perfeita consciência de que há 

trabalhos que podem ser concebidos lá outros não. No entanto, há uma zona de limite no meu 

quarto quando eu por exemplo vou dormir. Há algo que acontece, daí que a necessidade de ir 
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para um estúdio se prenda mais com a necessidade de ir para o exterior. O estúdio é uma 

exteriorização do teu pensamento. Se calhar a vantagem de não teres um espaço desses é o de o 

teu trabalho não ficar tão pesado, tão sério, tão intenso. Há toda uma bibliografia dos anos 70 em 

torno da queda do estúdio que tu poderias ler. Eu, por exemplo, sou um clássico que segue a 

linha da Sontag e que acredito que não é preciso uma explicação do mundo, do conhecimento, tu 

precisas é de energia, dum casulo... Eu acho fundamental é que, e isto é uma questão política, os 

artistas precisam de espaço para trabalhar, os estúdios são locais de encontro, de visita e de 

agregação de pessoas… (Anexo,IV 1). 

 

É perante estas imagens sucessivas do que pode ser um estúdio que, quando cruzadas 

com a minha própria experiência artística, mas também de sala de aula e de partilha de 

experiências com os alunos, vejo transformar-se a relação professor-artista através da reflexão e 

da experimentação, numa lógica de interação dialogante entre os diversos pontos de tensão já 

referidos. Deste modo, sabendo que os estúdios podem ser expandidos, elásticos, mas também 

casulos, locais de encontro e agregação onde o político se exerce, que decidi explorar o que 

seria trazer o pensamento e a prática artística para a escola, e mais concretamente para a sala de 

aula, através destas imagens de estúdio. 

Foi então com neste sentido experimental que de certa forma assinala as relações que 

estabeleço com o meu duplo, nasceu o projeto intitulado “Processos em (re)processo”, realizada 

por duas turmas do nono ano de Educação Visual (ensino não artístico), onde se propunha que 

através de uma proposta de trabalho em torno das práticas artísticas contemporâneas, esta se 

interrelacionasse com o espaço de uma galeria de arte e de um museu (Anexo,III).  

 

Ora esta proposta de trabalho #011 “Práticas Artísticas Contemporâneas II”, inserida na 

planificação anual da disciplina de Educação Visual, assente nos documentos estruturantes do 

Colégio Novo da Maia e pensada como uma aproximação da escola à arte contemporânea, 

desenvolveu-se em torno do campo da experimentação da prática artística em contexto real, por 

justaposição às simulações hipotéticas que a escola potencia diariamente nos seus discentes nas 

suas mais diversas práticas.  

Após um primeiro tempo de visita ao espaço da Casa da Galeria – Centro de Arte 

Contemporânea e ao Museu de Escultura Contemporânea de Santo Tirso (MIEC), seguiu-se em 

sala de aula uma reflexão crítica sobre arte contemporânea e a sociedade aonde ela surge, dando-

se início a um processo tipo passa anel barthesiano onde, desde um ponto de partida comum, o 
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resultado final seria imprevisível. Procurou-se, por isso, gerar um impulso constante, um 

processo de maternagem (Barthes, 1987) onde aluno e professor agem juntos, apesar de terem 

objetivos distintos, na procura de uma forma de ser e de estar na estruturação de sentidos. E neste 

aspeto, algumas questões se colocaram: como entender a influência que a cultura escolar e os 

alunos geram no meu trabalho artístico, e este, no meu trabalho de professor? Onde começa uma 

e acaba a outra? O que é que se movimenta entre ambas as práticas? O que fica? O que se 

excluiu? O que se gera?  

Partindo do jogo de tensões acima descritas, um dos objetivos a que se assistiu neste 

estudo não foi à sublimação de um conjunto de alunos proclamados artistas, mas antes ao 

entendimento, à pesquisa constante destes alunos em torno do processo artístico. O que é? Para 

que serve? Como se processa? O que pode ser? (Anexo,IIIa). 

 

 

Fig.5 – Visita à Casa da Galeria – Centro de Arte Contemporânea e ao Museu de Escultura Contemporânea 

de Santo Tirso (MIEC). 

 

 

Tendo sido esta a introdução no meu diário, à reflexão que fiz sobre esta proposta, 

gostaria ainda antes de avançar para a sua descrição, ponto a ponto com o discurso dos alunos, 

dizer que toda a documentação base da disciplina, como o currículo, o programa, o projeto 
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educativo, o plano anual de atividades, etc., não foram lidos por mim como um impedimento à 

realização deste projeto, mas antes como uma informação em potência para tal. E digo isto, 

perguntando-me se talvez o olhar de professor-artista já não estivesse a contaminar a minha 

leitura dos documentos escolares.  

À proposta inicialmente apresentada o projeto dividiu-se em três tempos. O primeiro, 

como já disse, de visita ao espaço da Casa da Galeria. Nesta ocasião os alunos aproveitaram 

para falar com o diretores da galeria e com os guias do museu, com os artistas José Maia e 

Ricardo Leite que se encontravam lá por acaso, ao mesmo tempo que aproveitaram para 

fotografar ou filmar os espaços e tomarem notas nos seus diários gráficos. 

 

 

Fig.6 e 7 – Recolha de informação no diário gráfico durante a visita ao Museu de Escultura Contemporânea 

de Santo Tirso (MIEC). 

 

Posteriormente, e já num segundo momento em sala de aula, deu-se lugar a uma 

reflexão crítica sobre as obras que tinham visto, dando lugar a uma discussão em torno da 

pintura, escultura, fotografia, vídeo, instalação, site specific, performance, land art, assemblage, 

entre outros, dando-se início a um processo tipo passa anel barthesiano onde, desde uma 

proposta comum, cada aluno desenvolveria um projeto de forma individual ou coletiva.  

Procurei então, por um lado, ser mais um elo na ligação dinâmica de contágio da turma 

e, por outro, através do diálogo, estabelecer um processo de maternagem (Barthes, 1987) 

semelhante ao incitamento parental quando a criança está a dar os primeiros passos, onde tanto 

eu como o aluno, procurávamos uma forma de ser e de estar na estruturação de sentidos para o 
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que estávamos a fazer. Nesse sentido, diziam assim os alunos nas memórias descritivas dos seus 

projetos: 

 

Com a visita feita ao MIEC, deparei-me que as esculturas conviviam em simbiose com a 

natureza, interagindo e dialogando uma com a outra. Ora, sendo o meu objetivo alertar as 

pessoas para a desflorestação existente, o meu trabalho pretende traduzir este mesmo diálogo 

através de uma instalação.  

Título: (A definir pelo público) | Realizado por Catarina Albuquerque (Anexo,IIIa:14). 

 

Memorial em honra de todas as vítimas (civis e soldados) das guerras. Através de uma 

assemblage, pretendemos de uma forma simples relembrar todas as vítimas de guerras, conflitos 

e atentados.  

Título: War Memorial | Realizado por Diogo Freire | Luís Rodrigues | Flávio Vilhena 

(Anexo,IIIa:14). 

 

O meu trabalho consiste em propor uma reflexão sobre as atuais formas de comunicação. Como? 

Através de uma sequência  fazer “print screen” do “Google” e do “gmail”, mostrando 

exatamente que as cartas foram trocadas pelo “gmail”, etc.  

Título: Sem título | Realizado por Pedro Daniel Monteiro (Anexo,IIIa:14). 

 

Através desta instalação é pretendido representar o pouco valor que a sociedade de hoje em dia 

dá ao nosso planeta. Ainda que a mensagem transmitida aparente ser de um cariz mais ambiental, 

a intenção passa também por sensibilizar e abordar temas socioeconómicos como a desigualdade 

e diferenças de desenvolvimento, agravadas pela falta de humanidade e escrúpulos que os países 

mais ricos demonstram perante os países mais pobres, como por exemplo, a degradação dos 

termos de troca em que as multinacionais de países desenvolvidos exploram a mão-de-obra e 

recursos locais, vendendo depois muito mais caro para o resto do mundo, e conseguindo fazer 

um lucro imenso e gerar riqueza que não se torna proveitosa para o país em que se instalam. 

Estas acções ilegais conseguem ser omissas através da corrupção das entidades reguladoras 

desses países, que sem saber, asseguram a cada dia que passa um futuro mais desigual em que 

ninguém terá os mesmos direitos, nem as mesmas penalizações. Isso é o que pretendo 

demonstrar com a minha instalação; a ganância que irá comprometer o mundo que conhecemos 

hoje.  

Título: Valor | Realizado por Rúben Monteiro (Anexo,IIIa:14). 
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Esta obra foi realizada no âmbito da interação, pois eu represento os vários caminhos que a vida 

pode seguir. A pedra que está no centro representa a pessoa, enquanto a madeira indica os 

caminhos que podemos seguir. Estes podem ser alterados por quem achar que esse não é o 

caminho.  

Título: Caminhos da Vida | Realizado por Pedro Neto (Anexo,IIIa:14). 

 

Baseado na técnica fotográfica “light painting” – pintura de luz – o trabalho consiste numa 

simplificação das diversas obras que integram o MIEC (Museu Internacional de Escultura de 

Santo Tirso). Através das lentes de uma Sony DSC-W210 e uma Nikon Coolpix S203 foram 

captadas as imagens expostas. São fotografia amadora.  

Título: Reflexos | Realizado por Verónica Cunha (Anexo,IIIa:14). 

 

O meu trabalho de fotografia inspira-se nos bastidores do “show” de beleza e graciosidade que 

muitos pensam ser o ballet. A minha função é contrariar isso, através de fotografias que ilustrem 

o esforço e o árduo trabalho de uma bailarina para conseguir aparentar perfeição, totalmente sem 

falhas. O mundo do espetáculo é exigente e não admite erros. Ainda assim, se o quisermos ver, é 

fácil perceber quem é realmente a bailarina. Aquilo que ela tenta esconder em palco, ver a 

adolescente na bailarina, é só para quem sabe. Até agora.  

Título: O outro lado do Ballet | Realizado por Mariana Valente de Abreu (Anexo,IIIa:14). 

 

Ao realizarmos este trabalho pretendemos transmitir que cada pedaço de nós pertence a uma 

pessoa diferente, através do reflexo. Para isso, como espelho, utilizamos pedaços de CD’s, para 

que o reflexo apareça dividido. No nosso trabalho também se observa um rosto realçado, preso 

na sua imagem. Para esconder o espelho usamos uma cortina vermelha e uma seta em cima com 

a palavra  “DESCOBRE-TE”. As pessoas ou verem-na irão abrir a cortina e ver o seu reflexo aos 

pedaços. Desta forma, dá-se também uma interacção entre o observador e a obra.  

Título: Mil espelhos, um reflexo | Realizado por Ana Francisca Frias, Bárbara Joana Pereira e 

João Folha (Anexo,IIIa:14). 

 

Ao realizar este trabalho, pretendo que ele demonstre o caminho da vida através de uma escada. 

Quanto mais velhos ficam, mais degradados vamos ficando, mais usados, mais frágeis, chegando 

a um ponto em que, simplesmente, não pudemos envelhecer mais. Eu pretendo usar esse mesmo 

significado através da escada; quanto mais subimos, mais degradada, mais usada e mais velha, a 

escada fica. Esta ideia surgiu do poema de David Mourão Ferreira: A escada sem corrimão. 

Título: Nossa vida, nosso percurso | Realizado por Luís Dias (Anexo,IIIa:14). 
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Foi deste forma que o ‘artista Joaquim Jesus’, ao expandir a noção de estúdio para a sua 

a sala de aula do ‘professor Joaquim ’, criou o esbatimento das fronteiras entre a paisagem 

escolar e a arte, e entre o professor e o artista, introduzindo os alunos no entendimento e na 

pesquisa em torno do processo artístico. O que é? Como se processa? O que pode ser?  

Gerou-se assim um emaranhado de linhas de acção para que alunos, com uma formação 

não especializada em ensino artístico, se familiarizassem com metodologias próprias da arte, 

permitindo-lhes, através de um olhar crítico e reflexivo sobre o quotidiano que os rodeia, aceder 

a outros olhares sobre a realidade, num processo de aprendizagem que se desejava fosse o mais 

possível ruminante.  

Neste sentido, ao contrário de uma sala de aula autónoma que transcende o seu 

contexto, o estúdio ao ser puxado para a paisagem escolar, para a sala de aula, está 

relacionalmente condicionado e a condicionar o ambiente e o seu público, pela promoção de 

encontros intersubjetivos onde os significados são construídos coletivamente e não numa esfera 

individual. É assim que, tal como o André Alves, entendo a minha sala de aula como “locais de 

encontro, de visita e de agregação de pessoas”, onde através desta estética relacional se pode 

encontrar material em potência para construir uma escultura social (Anexo,IVa).  

Contudo, esta forma nodal que estabeleci para que o artista e o professor em mim 

interagirem, provocou uma rede que me obstruiu a visão crítica, o lugar do olhar, permitindo, 

através deste discurso e do discurso dos outros, a formação do duplo professor-artista. Foi então 

que me comecei a questionar sobre a influência que a cultura escolar e os alunos geram no meu 

trabalho artístico, e este, no meu trabalho de professor. Onde começa uma e acaba a outra? O 

que é que o professor aprende com os alunos? O que é que lhes ensina? O que é que movimenta 

entre ambas as práticas? Que tipo de ‘escultura social’ se constrói nesta ‘estética relacional’? 

Foi então que dei por mim a pensar, metaforicamente, a minha prática artística e a 

noção de o estúdio como uma pastilha elástica, por essa capacidade plástica em receber e dar 

forma, que aqui associo a uma necessidade de pensamento, de reflexão, de deslocação e acção 

ruminante, que em nada tem a ver com a plasticidade
39

 no sentido comum de fluido ou viscoso 

                                                           
39 ‘Plástica’ vem do grego plassein e significa ‘modelar’. A ‘plástica’ significa a arte de elaborar formas, mais 

particularmente a escultura. A palavra ‘plástica’ tem dois significados opostos  por um lado, ‘susceptível de mudar de 

forma’, maleável (cera, argila, são chamadas de ‘plásticas’); por outro lado, ‘susceptível de dar forma’, como a artes 

plásticas ou a cirurgia plástica. É ‘plástico’ o suporte que é capaz de reter uma forma que foi impressa, de resistir ao 

movimento de uma deformação infinita. Nesse sentido, ‘plástico’ opõe-se a ‘elástico’, ‘viscoso’ ou ‘polimorfo’, 



Página 173 de 260 

(Malabou,2000). Assim, considero que o estúdio é elástico no movimento exterior que 

desenha, mas é plástico no movimento interior que aciona. Neste caso, a elasticidade do estúdio 

permite que os alunos não experienciem a obra ou projeto do exterior, mas que passem a 

integrá-la, inserindo-se e mobilizando-se no coletivo, criando uma comunidade com carácter 

temporário ou utópico, modelando uma “escultura social” (Beuys,2010).  

Ora este entendimento ‘político do estúdio’, como diria André Alves (Anexo,IVa), 

permite criar um espaço físico de aula que resiste à instrumentalização das experiências em 

sistemas narrativos que usualmente se tendem a organizar de forma hierárquica, canalizando as 

suas energias em formas de pensamento linear e contínuo. E aqui, Buren ao eliminar o estúdio 

como espaço físico substitui-o no sentido de uma prática de site-specific, trocando uma verdade 

por outra, mas onde a obra de arte continuava a ser o resultado de uma intervenção solitária e 

centrada na figura do autor (Davidts,2009:78-79). Assim, como salientamos há pouco, as 

possibilidades do estúdio não passarão pela sua extinção, mas por “incorporá-lo através de uma 

identificação plena entre o estúdio, o mundo e o próprio artista” (Davidts & Paice,2009 16). 

Foi esta percepção das descontinuidades e planaltos que significam não só ideias, como 

também o esbatimento das fronteiras entre o estúdio e a sociedade, o trabalho e a vida, não só 

temporal e espacialmente, mas acima de tudo mentalmente que me impulsionaram a repensar o 

tipo de relação que a captura do meu duplo promove, ao nível das minhas práticas em ensino 

das artes visuais, bem como das minhas estratégias de acção e a intervenção; os meus devires. E 

quando digo isto, penso no homem como um animal político pela sua intervenção na vida da 

pólis escolar.  

Como disse anteriormente e agora reforço, eu, enquanto professor e artista, influencio a 

forma como os alunos explanam e se relacionam com o mundo, graças à construção de uma 

imagem dinâmica de mim que consegue difundir, pelos valores e conhecimentos que comunica, 

os mecanismos necessários à organização e socialização dos alunos. Por exemplo, Paulo Freire 

(2002) acreditava que era a experiência do político, da acção, que fazia com que os aprendentes 

se tornassem pessoas com um papel ativo na construção do seu conhecimento e, logo, da 

construção do seu mundo. Também Jacques Rancière, em “O Mestre Ignorante” (2010), insiste 

na igualdade das inteligências, considerando que o principal fito da educação é a revelação de 

uma inteligência a si própria e não um produto preconcebido pelo professor. O poder 

                                                                                                                                                                          
palavras que muitas vezes acreditamos serem sinónimos. O substantivo ‘plasticidade’, enfim, significa a natureza do 

que é plástico, ou seja, daquilo que é susceptível de receber como dar forma (Malabou,2000:311-312). 
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emancipatório da ignorância reside no professor. O aluno não aprende aquilo que o mestre 

ignorante ensina, já que ele não aprende o conhecimento, mas aprende aquilo que o mestre 

ignora. “Este método de igualdade era, em primeiro lugar, um método de vontade. Era possível 

aprender sozinho sem mestre explicador quando se queria, pela tensão do próprio desejo ou pela 

contingência da situação” (2010 18). 

Num duplo movimento, se por um lado ao incrementar a produção desta teia que 

governa os alunos e lhes propõem experiências que contribuem para a construção da sua 

identidade, por outro, eu também estou sujeito a que elas me moldem e fabriquem um 

determinado tipo de identidade. É assim que as experiências que proponho aos alunos, como as 

imagens que eles me devolvem, vão construindo a minha identidade como professor-artista. 

Nesse sentido, vejamos o que disseram alguns deles acerca dos trabalhos que desenvolveram 

para o projeto Processos em (re)processo: 

 

Com esta unidade de trabalho aprendi que podemos utilizar todos os materiais que quisermos 

para construir uma obra de arte. Percebi que nem sempre o que pensamos inicialmente será o 

resultado final, pois a meio da sua realização vão aparecendo vários fatores que nos impedem de 

concretizar o projeto inicial.  

Título: (A definir pelo público) | Realizado por Catarina Albuquerque (Anexo,IIIa:14). 

 

Através desta UT aprendemos um pouco de tudo. As ideias e a maneira de pensar e de ver um 

tema/objeto/ideia dos nossos colegas e do professor Joaquim, […] permitiu-nos conhecer novas 

opiniões e alargar o nosso conhecimento e a nossa visão do mundo.  

Título: War Memorial | Realizado por Diogo Freire (Anexo,IIIa:14). 

 

Esta unidade de trabalho foi uma experiência […] que me desenvolveu a capacidade não só de 

me ouvir a mim próprio, como ouvir as ideias dos outros colegas que, juntas, potenciaram o 

desenvolvimento de um trabalho conjunto.  

Título: War Memorial | Realizado por Luís Rodrigues (Anexo,IIIa:14). 

 

Esta unidade de trabalho foi para mim um pouco desorientadora, pois não estou habituado a esta 

forma de trabalhar. Mas penso que é benéfico e deveria ser mais extensa para permitir uma 

habituação. Deveria ser ensinada mais cedo, pois é uma forma de trabalhar com muita margem 

de desenvolvimento e permite várias opções. Mas penso que não aprendi nada em específico, 
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talvez pela minha forma de ser. Daí, como referi acima, deva ser implementada mais cedo, esta 

forma de trabalho.  

Título: War Memorial | Realizado por Flávio Vilhena (Anexo,IIIa:14). 

 

Há diferentes formas de ver as obras de arte e os artistas. É poder observar para além do óbvio. 

Este trabalho permitiu-me ver como é que podemos com simples pedras ou papel queimado, 

mostrar às pessoas que nem tudo é tão simples como parece.  

Título: Sem título | Realizado por Pedro Daniel Monteiro (Anexo,IIIa:14). 

 

Por tudo isto, posso dizer que este entendimento da sala de aula como um campo 

expandido da minha prática artística, questiona o espaço modernista de criação individual e 

isolada do autor como criador. Ora o criador, o autor, nesta linha de pensamento não é tanto o 

artista mas mais o professor: aquele que planifica e cria experiências de aprendizagem. Então, 

como se podem entender os limites deste esbatimento entre o eu ‘artista’ e o eu ‘professor’? 

Que possibilidades se abrem nestas “invenções de si” ( aufmann,2005)? Nestas apresentações 

“do eu na vida de todos os dias” (Goffman,1979)? Que perigos se escondem por detrás destes 

pressupostos?  

Num texto bem conhecido – Sculpture in the expanded field –, Rosalind Krauss (1972) 

referia que áreas como a escultura e a pintura tinham sido puxadas, esticadas e torcidas numa 

demonstração extraordinária de elasticidade, uma demonstração da forma como um termo 

cultural pode ser estendido ao ponto de poder incluir praticamente qualquer coisa.  

Ora esta vontade em pensar a escultura num campo expandido pareceu bastante óbvia, 

entre 1968 e 1970, para um conjunto de artistas como Robert Morris, Robert Smithson, Michael 

Heizer, Richard Serra, Walter De Maria, Robert Irwin, Sol LeWitt, Bruce Nauman, cujos 

trabalhos não podiam ser mais descrito dentro dos campos estabelecidos para a escultura. Como 

enuncia Krauss 

 

 A suspeição que se lança sobre uma carreira que se move continuamente e de forma irregular 

para além do domínio da escultura deriva obviamente da demanda modernista da pureza e da 

separação dos vários médiuns (e assim, a necessária especialização dentro de um dado área 

artística). Mas o que parece tão eclético de um ponto de vista pode ser visto como rigorosamente 

lógico de outro. No contexto pós-moderno a prática não é definida em relação a um dado 

médium específico – escultura, neste caso -, mas sim em relação às operações lógicas sobre um 
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conjunto de termos culturais, para qual qualquer médium - fotografia, livros, linhas em paredes, 

espelhos, ou a escultura em si, pode ser usado (1972:42). 

 

Assim, por um lado esta noção de campo expandido não só fornece um conjunto de 

posicionamentos que o artista e, neste caso também, o professor podem ocupar e explorar numa 

metodologia de trabalho que não seja ditada pelas condições de um médium em particular, 

como, ao mesmo tempo potencia, pela interação dos eus, um conjunto de devires no interior do 

sujeito. Por outro lado, a lógica espacial de estúdio ao já não ser organizado em torno da 

definição de uma dada prática ‘fundada pelo seu material’, e sabendo que o material do 

professor-artista são os seus alunos e o produto é construído relacionalmente, questiono a 

unicidade do sujeito, a voz única e soberana deste autor.  

Contudo, a minha abordagem à questão autoral deu-se cronologicamente primeiro 

quando, como artista-plástico, recebi um pedido da artista Dalila Gonçalves para participar no 

desenvolvimento e envolvimento do projeto artístico denominado “Miliário” (Anexo,IIa).  

Deste modo, nas palavras da Dalila Gonçalves:  

 

O Projeto “Miliário” tinha como objetivo a participação numa exposição em Roma no dia doze 

de janeiro de 2011. Os miliários (do latim: miliarium - milia passuum) são marcos de pedra 

colocados ao longo das estradas do antigo Império Romano. Como o nome indica, estas pedras 

eram fixadas em intervalos de “mil passos” (cerca de 1480 metros). Das que chegaram até aos 

nossos dias, algumas mantêm-se nos locais originais, outras estão expostas em museus ou foram 

reutilizadas por populares para outras funções. Em comum têm um aspeto cilíndrico e inscrições, 

mais ou menos preservadas. Dos estudos realizados sabe-se que nessas inscrições constam, 

normalmente, o número “da milha” (relativo à estrada em questão), a distância até ao Fórum 

Romano, o nome do responsável pela construção e manutenção da estrada, o nome do imperador, 

etc. Com a contemporaneidade, a expansão, o alargamento territorial, bem como a divulgação de 

uma marca, de uma pessoa, de um governante, de um artista, já não se faz por incisões sobre a 

pedra, tudo é mais rápido e fugaz, a pedra estilhaçou-se pelas redes virtuais. Para este projeto 

planificou-se e recortou-se uma serie de cilindros feitos em papel, cuja forma remete para a 

imagem do miliário romano. Nestes “miliários de papel”, descartáveis e efémeros, escrevi o meu 

nome, o ano do projeto e a distância entre a minha casa em Portugal e a galeria em Roma. A 

ideia passava por distribuir e enviar estes objetos planificados a amigos (e a amigos de amigos) 

que vivessem em diferentes locais entre Portugal e Itália. Com esta acção pretendi construir uma 
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espécie de percurso metafórico, uma rede que se desdobra a partir dos meus contactos pessoais.  

 

Às pessoas que aceitaram participar neste projeto, pedi que seguissem as instruções do desenho 

colocado na fig.8, e que me enviassem uma imagem e/ou um vídeo da colocação do miliário, 

assim como uma legenda com o nome do colaborador (facultativo), a morada onde foi colocado 

o miliário e a data. 

 

 
Fig.9 – Imagens expostas dos miliários em simultâneo com imagens do Google Maps. 

http://projectomiliario.blogspot.com 

 

O tipo de registo era completamente livre. A colocação podia ser imediata ou precedida de um 

 

Fig.8 – Exemplificação dos procedimentos a seguir para a construção do miliário. 

http://projectomiliario.blogspot.com e http://dalilaGonçalvesportfolio.blogspot.pt/ 
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percurso de 1000 passos ou 1480 metros. Contudo, se fosse feito esse percurso, poderiam ser 

incluídas algumas imagens ou vídeos desse processo. Para a exposição as imagens foram 

impressas e expostas em simultâneo com imagens do Google Maps, que assinalavam a rota 

resultante das imagens e legendas recebidas” (fig.9) (Anexo,IIa). 

 

Tendo esta sinopse como ponto de partida,  

 

aquilo que aconteceu foi um deslocamento, um certo “erro de paralaxe” (Foster,1996), ao 

propor-me explorar este projeto enquanto professor, no meu espaço institucional, com os meus 

alunos do sétimo ano de escolaridade. Tendo esta arena de experimentação como imagem, aquilo 

a que me propus nesta experiência/acontecimento foi pensar, a partir do campo da arte, a relação 

do professor e artista, as possibilidades do seu terreno de acção e, obviamente, os efeitos 

provocados por este deslocamento na concepção da figura do autor (Anexo,IIa – reflexão sobre a 

proposta). 

 

Mas quando aqui questiono a figura do autor não estou, portanto, tão somente a questionar a 

autor(idade) do professor e da escola, mas as formações discursivas que os indivíduos 

disciplinados a esta autoridade aceitam e obedecem com naturalidade. E se digo isto é porque 

rapidamente me perguntaram se o que estava a endereçar aos alunos respeitava o programa, a 

planificação e se conteúdos estavam a ser lecionados.  

 

  

Fig.10 – Registo vídeo do local aonde o  

aluno Afonso Leitão colocou o seu miliário 

(Anexo,IIb) 

Fig.11 – Registo vídeo do local aonde a aluna 

Mariana Abreu colocou o seu miliário 

(Anexo,IIc) 
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Transportar o pensamento do estúdio, o espaço do artista para o espaço do professor, 

permitiu-me construir uma reflexão não só em torno dos espaços de cruzamento do estúdio com 

as práticas desenvolvidas pelo professor de artes visuais, como também me levou a interrogar se 

por um lado eu me consideraria um professor-artista e, por outro, que tipo de sala de aula e de 

dinâmicas escolares eram estas que aqui se estavam a gerar pelo esboroamento daquele que 

‘escreve’ a aula.  

Como é que esta noção de estúdio podia interagir com a ‘forma escolar’? Que efeitos se 

estavam a criar ao nível da minha prática artista, docente e institucional? (Cf. Anexo,Id, Ie).  

Esta ideia que questiona a singularidade do sujeito autor é uma ideia que atravessa 

várias instâncias ou conceitos, tais como o escritor (scriptor) em Barthes e a função-autor em 

Foucault.  

Michel Foucault, no seu livro “O que é um autor?” (2006), discorre acerca da noção de 

autor a partir da relação do texto com o autor, isto é, da forma “como o texto aponta para essa 

figura que lhe é exterior e anterior, pelo menos em aparência” (2006 34). O fito de Foucault 

neste trabalho é o de “localizar o espaço deixado vazio pelo desaparecimento do autor, seguir de 

perto a repartição das lacunas e das fissuras e perscrutar os espaços, as funções livres que esse 

desaparecimento deixa a descoberto” (2006 41). O que ele questiona é o homem como fonte da 

verdade, da liberdade, do conhecimento. A origem do discurso não está em sujeitos individuais, 

mas em diferentes posições que ele ocupa na ordem do discurso. Por isso mesmo me questiono 

quem será o autor das minhas aulas. É que o sujeito fala sempre de um lugar, logo não é dono 

espontâneo dos seus atos discursivos. Daí que aquilo que Foucault denomina de função-autor é 

o modo de ser de “circulação e funcionamento de alguns discursos no interior de uma 

sociedade” (Idem 46), e eu acrescentaria ‘forma escolar’. Pois da mesma maneira que eu, como 

artista, questiono permanentemente o meu papel de professor e a minha relação com a ‘forma 

escolar’, inversamente também, como professor, estou atento ao papel de artista que represento 

na escola e não para a escola.  

Nesse sentido, vão não só as duas experiências aqui relatadas, como também muitas 

outras desenvolvidas em outros níveis de ensino e noutras disciplinas do grupo das artes visuais 

(Cf. Anexo,I). Nesta linha de pensamento, mas noutras faixas etárias, Cláudia Lopes refere 

também o seguinte: 
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Muitas vezes quando estou com os miúdos o feedback que obtenho é extraordinário. Eles 

experimentam todo o tipo de materiais, coisa que nós perdemos quando chegamos à faculdade. 

As perguntas deles fazem-me pensar sobre o que está estabelecido; por exemplo, eu acho muito 

engraçado a forma como eles pegam em coisas que não conhecem e pegam nelas sem 

preconceitos. Isso faz-me pensar em novas abordagens (Anexo,IV:2). 

 

É então que podemos dizer que a função-autor, no caso ocidental, se caracteriza como 

um mecanismo de apropriação, marcado inicialmente pela função repressora dos autores, 

permitindo mais facilmente assinalar os responsáveis pelo discurso transgressor da ordem 

estabelecida. Desta forma, a função-autor permite-nos estabelecer a fiabilidade da informação 

científica e a origem do texto literário, ao mesmo tempo que inicia um processo que “constrói 

um certo ser racional a que chamamos autor” (Idem:50), e nos permite distinguir os diversos 

“eus” que os indivíduos ocupam na obra.  

Por sua vez Barthes, em “O rumor da língua” (1987), analisa também a dificuldade em 

se saber de quem é a voz que escreve, uma vez que, segundo o seu pensamento, a escrita destrói 

toda a voz pois ela é “esse neutro, esse compósito, esse oblíquo para onde foge o nosso sujeito, 

o preto e branco aonde vem perder-se toda a identidade, a começar precisamente pelo corpo que 

escreve” (Barthes,1987 49).  

No seu entender, este personagem moderno passa a ser determinante na medida em que 

fornece pistas para a leitura, ou seja, o entendimento da obra está associado a quem a produziu. 

Barthes defende a ideia de inexistência do autor fora ou anterior à linguagem, porque o autor é 

entendido como um sujeito social e historicamente constituído, isto é, produto de um ato de 

escrever (Barthes,2009a). É o ato de escrever que faz o autor e não ao contrário. O seu papel é o 

de mesclar escritas já existentes. Daí que a anulação, a morte do sujeito, consista em mostrar o 

nascimento da escrita como destituição de toda a voz, de toda a origem e de toda identidade. 

 Afinal, quem ensina e quem aprende nesta sala de aula como estúdio? O professor? Os 

alunos? Trata-se de dar lugar à linguagem, à potência que fala e destitui o autor dos papéis de 

pai e propriedade que lhe foram atribuídos. Daí que 

 

escrever não pode mais designar uma operação de registro, de verificação, de representação, de 

«pintura» (como diziam os Clássicos), mas sim aquilo que os linguistas, em seguida à filosofia 

oxfordiana, chamam de performativo, forma verbal rara (usada exclusivamente na primeira 



Página 181 de 260 

pessoa e no presente), na qual a enunciação não tem outro conteúdo (outro enunciado) que não 

seja o ato pelo qual ela se profere: algo como o Eu declaro dos reis ou o Eu canto dos poetas 

muito antigos; o scriptor moderno, tendo enterrado o Autor, não pôde mais acreditar, segundo a 

visão patética dos seus predecessores, que tem a mão demasiado lenta para o seu pensamento ou 

para a sua paixão, e que, consequentemente, fazendo da necessidade lei, deve acentuar esse 

atraso e «trabalhar» indefinidamente a sua forma; para ele, ao contrário, a mão, destacada de 

qualquer voz, levada por um puro gesto de inscrição (e não de expressão), traça um campo sem 

origem — ou que, pelo menos, outra origem não tem senão a própria língua, isto é, aquilo 

mesmo que continuamente questiona toda origem (Barthes,1987:51). 

 

Com o afastamento do autor não há ninguém a quem se possa atribuir uma identidade, ou seja, 

tudo que poderia estabelecer-se, a partir da nomeação do autor, dissemina-se, entra em contacto 

com outros textos, “a voz perde a sua origem, o autor entra na sua própria morte, a escrita 

começa” (Barthes,1987 49).  

Mas sem autor…a quem atribuir a maternidade/paternidade da planificação, da 

organização dos conteúdos, da concretização dos projetos? A quem atribuir o ato redentor dessa 

criação? A quem imputar a criatividade? Estarão professor, artista e alunos dispostos a 

mesclarem e obnubilarem os seus campos de intervenção? Poderão os termos moverem-se numa 

constante circulação e osmose sem necessidade de se delinearem contornos fixos e estáveis? 

Então que tipo de influência a cultura escolar e os alunos geram no meu trabalho artístico, e 

este, no meu trabalho de professor? Onde começa uma e acaba a outra? De quem é a voz que 

fala na sala de aula? Afinal, de quem é a culpa? 

E aqui quando falo de culpa, falo no âmbito do discurso que tenho vindo a proferir. Não 

é aquela que os diz que “tudo o que sofre, tudo o que está pregado na Cruz, é divino…” 

(Nietzsche,1977:108). Aliás, o discurso foucauldiano diria que são aqueles que, sem quererem 

falar de verdade e do poder, são os que dela mais falam. E eles bem percorrem o tecido escolar. 

Por conseguinte, quando falo de culpa, falo da existência de um discurso transgressor onde é 

necessário encontrar um responsável que seja entregue às autoridades religiosas e políticas, com 

a finalidade de ser ‘punido’. E esse responsável é aquele que marca a origem do discurso 

transgressor, o autor. Por isso, perguntar de quem é a culpa é perguntar quem é o autor. É querer 

saber, no contexto específico de uma instituição de ensino particular, quem cometeu um ato que 

de alguma forma pôde debilitar a sua estrutura por se ter escapado aos olhares vigilantes do 
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controlo. Daí que mais uma vez, e à semelhança das Aktionen de Beuys, aquilo que se colca em 

cima da mesa são as relações de poder. Ou seja 

 

 A «inocência» moderna fala do poder como se ele fosse apenas uma: de um lado os que o têm, 

do outro os que não o têm; […] acreditamos agora que também é um objeto ideológico, que se 

insinua por todo o lado, por onde não é inteira e imediatamente captado, nas instituições, no 

ensino; mas, em suma, que é sempre um. […] Por todo o lado vozes «autorizadas», que se 

autorizam a impor o discurso de qualquer poder  o discurso da arrogância. […]; chamo discurso 

do poder a todo o discurso que engendra a culpa e, por conseguinte, a culpabilidade daquele que 

ouve ” (Barthes,2007 12).  

 

Como a “verdade não é uma coisa que uns possuem e outros não” 

(Nietzsche,1977:111), logo a culpa de que falo não é senão a da proclamada morte do autor e da 

devolução do devir à escrita. Isto é conseguir, como professor, encontrar na leitura das vozes 

autorizadas que lhe dita as regras, outras formas de escrita ou reescrita da sua acção no ensino 

em artes visuais, no seio de uma instituição de ensino particular e cooperativo. Por isso, se 

conversar sobre o autor é murmurar uma função de classificação que reúne, amontoa, delineia e 

exclui discursos. Profanar o autor é começar um gesto de relativização das verdades em jogo, é 

escavar a sua formação discursiva, a sua autoridade e, num duplo movimento, levar o professor 

a questionar as vozes que o controlam, mas também a voz que ele próprio disciplina através dos 

projetos que propõem.  

Mas neste último caso, falar sobre a morte do autor é escutar a voz do devir outro do 

sujeito, num movimento sem fonte que relega ao leitor/aluno a tarefa de fazer novos 

cruzamentos e deslocamentos conferidores de sentido, sem ficar refém de um sistema jurídico 

ou institucional, ou de um certo regime de verdade. Para os míopes das entrelinhas, o “trabalho 

de escrita em que pensamos hoje não consiste em melhorar a comunicação nem em destruí-la, 

mas em filigrana-la” (Barthes,1987 69)  falo do nascimento do aluno como leitor, pela morte do 

professor como autor. 

Aqui, o leitor/aluno é a mesma pessoa que escreve. O aluno reescreve o seu projeto a 

partir do texto do professor, como aliás vimos por algumas reflexões aqui deixadas pelos 

alunos, dando origem a uma zona de contacto (Pratt,1991). Um espaço de autoconstrução do 

aluno pela “adaptação e apropriação de peças do reportório representacional do invasor” 
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professor, mas também uma zona intersticial de transculturação, onde o artista ao selecionar e 

inventar “a partir dos materiais transmitidos pela cultura dominante”, lhe é devolvida uma 

imagem de si como professor-artista (Pratt,1991:36).  

Ora isto é também o exercício de uma ‘escrita de si’, dado que acaba por assumir um 

“conjunto de acções transformadoras de si para consigo” (Foucault,2004a 18-20). É então numa 

exterioridade elástica que o professor e o aluno se podem reescrever dentro do espaço escolar. 

Uma forma de resistência, nada mais. Eu apenas “dispus e estendi os fios. Cabe a cada um 

estabelecer o seu desenho” (2009a 34). A mais não me disponho, pois estou a chegar a “uma 

altura em que, como que atacado por uma surdez progressiva, não ouço senão um som: o da 

língua e do discurso misturados (Barthes,2007:26). Uma inflamação, um estado febril 

provocado talvez pela acção de um corpo-estranho à constituição do meu sujeito.  

Neste sentido, Boris Groys (2009) fala-nos de uma educação por infeção. Todavia, 

pese embora o facto de já explicado como ocorre uma infeção, é necessário refrescar a 

memória para poder aprofundar agora um pouco mais esta ideia.  

Ora uma infeção desenvolve-se quando o organismo é invadido por um agente 

patogénico – o antigénio –, sendo que a primeira reação do organismo é desenvolver uma 

inflamação que, se não for tratada, dá origem ao processo infecioso. É perante este ataque que 

o organismo ativa a imunidade (defesa) que pode ser qualificada como inata ou adquirida. A 

inata é aquela que nasce com o indivíduo, ao passo que a adquirida provém da imunitação 

através de vacinas, que estimulam o organismo a produzir anticorpos. Contudo, embora os 

anticorpos combatam os antigénios, existem antigénios como os vírus, por exemplo, para os 

quais é necessário ativar uma imunidade mais forte – a imunidade celular. No caso concreto da 

sida, o seu antigénio é considerado um vírus, pois não tem classificação biológica como ser 

vivo. E isto acontece porque o vírus não segue o padrão normal dos antigénios.  

Aproveitando-me desta imagem e colocando-a como pano de fundo, entendo agora que 

quando Groys (2009) nos propõe uma educação por infeção, é no sentido de que: 

 

Educação vê a psicologia do aluno como semelhante a um computador cujo software deve ser 

continuamente atualizado para funcionar dentro de redes de informação contemporâneas, para 

sobreviver a todos os possíveis ataques de vírus do mundo exterior, a incorporar os vírus vindos 

do exterior no seu próprio software e, - no melhor sentido da ambição subversiva modernista-, 

até mesmo para iniciar um ataque de hackers contra o software dos outros (2009:28). 
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Neste sentido, entende-se que a vida é uma fonte permanente de infeções que coloca 

continuamente a vida dos estudantes em perigo. Tal como refere Groys (2009), partindo do 

pensamento de Malevitch, o professor poderia colocar-se numa posição contrária à do médico 

ou do técnico, que procura corrigir o mau funcionamento ou deficiência de uma peça ou de um 

corpo.   

Continuando com Malevitch, Groys (2009), salienta que os artistas e o ensino da arte 

deveriam seguir a alegoria da evolução biológica, no sentido em que os “artistas precisam de 

modificar o sistema imunológico da sua arte, de modo a incorporarem novos bacilos estéticos 

para sobreviver a elas, e encontrar um novo equilíbrio interior, uma nova definição de saúde” 

(2009:28). Sendo assim, a função do artista na escola passaria precisamente por ‘desativar’ a 

imunidade do estudante, permitindo-lhe estar constantemente infetado e doente.   

Mas se por lado os professores que tendencialmente se deixam ‘isolar’, permitem mais 

facilmente à escola identificá-los, analisá-los e imunizá-los, por outro, este isolamento potencia 

também as melhores condições para o desenvolvimento da infeção (Groys,2009).  

É num movimento duplo que este jogo se pratica, já que também os alunos dentro da 

sala de aula como estúdio, ao dialogarem uns com os outros em pequenos grupos, ao 

executarem projetos colaborativos como o “Miliário” ou “Processos em (re)processo”,  se 

estão constantemente a deixar infetar por um processo que se anseia de permanente 

autoinfeção (Groys,2009), movimentação constante de antigénios e anticorpos.  

Mas dito isto, será que é uma ideia de infeção que esta noção de estúdio expandido 

transporta enquanto elemento exterior à sala de aula e à paisagem escolar? Poderá a infeção 

funcionar como um apagamento do autor? 

Perante estas questões, resta-me agora perceber em que sentidos se estabelecem 

cruzamentos entre o meu pensamento de estúdio, como artista, com as experiências que 

desenvolvo em sala de aula como professor. Que zonas de contacto me permitem dizer através 

do discurso dos outros, que o meu estúdio metamorfoseia a minha sala de aula, que o meu 

sujeito cultivado artista, larga esporos no terreno do professor. 
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4.2. O estúdio como forma de pensamento infetado na relação como o duplo. 

       Da expansão como inflamação, à infeção e movimentação dos anticorpos.  

 

O ensino das artes visuais através da formação do artista em estúdio é uma prática muito 

difundida e trabalhada, ao nível do ensino pós-graduado, nos países anglo-saxónicos (Hetland et 

al, 2007). Contudo, no livro Studio Thinking (2007) são exploradas estratégias relativamente à 

forma como funciona o pensamento em estúdio nas aulas de ensino artístico vocacional e não 

vocacional, no seio de escolas como a Boston Arts Academy e a Walnut Hill School, 

respetivamente. Neste sentido, Studio Thinking resulta de um conjunto de observações efetuadas 

nestas escolas, em torno de um conjunto de práticas em ensino das artes visuais, levadas a cabo 

por professores-artistas.  

É então que das observações efetuadas nestas aulas de artes visuais, assumidas como 

estúdio, se por um lado se torna possível constatar que “os alunos passam a maior parte do 

tempo a desenvolver trabalhos artísticos, em vez de ler livros, ouvir a palestras dos seus 

professores, ou fazer exercícios altamente direcionados para o apuramento da técnica” (prefácio 

de David Perkins em Hetland et al, 2007:V). Por outro lado, os professores que trabalham 

segundo a prática de estúdio “estão sempre em constante circulação por entre os alunos, 

espicaçando-os a pensar sobre o que estão a fazer e porque o estão a fazer”, da mesma forma 

que “conduzem assembleias críticas e reflexivas aonde os alunos se afastam” do seu trabalho 

prático, e “contemplam-no redesenhando-lhe o seu sentido, apercebendo-se das suas lacunas”, 

dos seus pontos fortes e “retirando lições para o futuro” (prefácio de David Perkins em Hetland 

et al, 2007:V).  

Assim, segundo diversos autores (Hetland et al, 2007), é possível localizar alguns 

elementos comuns que presidem à estrutura de uma sala de aula pensada como estúdio. Estes 

autores propõem-nos três: i) o primeiro seria a apresentação da proposta de trabalho, aonde o 

professor faz uma breve exposição teórica sobre os assuntos que prevê desenvolver, ao mesmo 

tempo que fornece exemplos visuais do que está a falar; ii) o segundo seria o processo de 

trabalho propriamente dito, aonde o professor não só promove interações entre os alunos, como 

conversa individualmente com cada um deles; iii) o terceiro e último elemento seria a crítica, 

entendida aqui como uma pausa para a discussão e reflexão sobre o trabalho realizado.  

Em suma, as práticas em estúdio podiam-se enumerar a partir dos processos de 

pensamento gerados, tais como: persistência, capacidade de visualização espacial, 



Página 186 de 260 

expressividade de movimentos, capacidade de observação e reflexão, bem como propensão para 

pensar além do óbvio e do concreto (prefácio de David Perkins em Hetland et al, 2007:V). 

Ora isto, como Lois Hetland, Ellen Winner, Shirley Veneema e Kimberly Sheridan 

salientam, de forma alguma significa prescrever o que deve ser feito e como pode ser feito 

(Hetland et al, 2007). Aqui apenas se pretende desenhar um esboço de projeto para melhor 

pensar a nossa discussão e o meu problema. Assim, o intuito de mapear processos de ensino nas 

artes visuais é apenas o de possibilitar aos professores verem este território com mais clareza, 

conseguindo situar as suas práticas nas formações discursivas, de forma a ponderar rotas 

alternativas a partir de experiências por si desenvolvidas.  

Assim, uma vez mapeados os pressupostos que ampliam a sala de aula como estúdio, 

procuro agora estabelecer com ela conexões entre o meu pensamento de estúdio, como artista, 

com as experiências que desenvolvo em sala de aula como professor. Ora a forma encontrada 

para estabelecer estes cruzamentos reside, precisamente, nos discurso e nas acções dos alunos 

(Cf. Anexo,I, IIb, IIc, IIIb e V), co-implicando o outro, no sentido de um autoconhecimento em 

torno do meu devir professor-artista. Assim diziam os alunos sobre as aulas que lecionava  

 

Eu, pessoalmente, recordo-me dos momentos iniciais de cada unidade em que ficava parado a 

debater todas as minhas ideias e tornava-se complicado avançar com o projeto. Essas 

experiências desagradavam-me porque ficava como que preso e não gostava de perder tempo 

daquela forma | Luís Rodrigues (Anexo,Va:8). 

 

As aulas eram sempre bastante dinâmicas, dando-nos a oportunidade de explorar as nossas ideias 

e potencialidades. Além disso, existia apoio e ajuda entre alunos, e motivação do professor | Inês 

Consonni (Anexo,Va:1). 

 

O mais me desagradava nestas aulas era a presentação da unidade de trabalho, ou seja uma aula 

mais teórica (a apresentação de um PowerPoint), porém temos de ter a teoria para saber aplicar a 

prática | Noémi Nogueira (Anexo,Va:6). 

 

As aulas de educação visual […] eram bastante dinâmicas e nas quais, por vezes, além de 

aprendermos conceitos relativos à disciplina aprendíamos a trabalhar em grupo e a aceitar as 

críticas dos outros de modo a melhorar o nosso trabalho e desempenho | Irina Nogueira 

(Anexo,Va:2).  
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Sempre que o professor introduzia uma matéria nova, nós tínhamos que ver diapositivos sobre a 

matéria, o que me aborrecia um pouco | Pedro Areal (Anexo,Va:8). 

 

As aulas eram bastante dinâmicas e o trabalho dos alunos independente. Eram tempos mais 

livres, no entanto, a organização era essencial para que a entrega dos trabalhos fosse feita na data 

prevista. O professor Joaquim testava-nos a toda a hora e queria aumentar e por à prova a nossa 

‘capacidade de desenrasque’  | Ana Frias (Anexo,Va 1). 

 

…as aulas eram muito equilibradas, pois ao longo da aula existia trabalho intenso mas também 

existia momentos descontraídos | João Paulo (Anexo,Va:1). 

 

…nas aulas tínhamos sempre liberdade de expressão e liberdade artística. Nunca éramos 

julgados pelos nossos gostos nem penalizados pela possível falta de jeito. O mais importante era 

nunca desistir e tentar sempre até conseguir | Inês Cardoso (Anexo,Va:2). 

 

Eu gostava, pois não estávamos limitados à mesa da sala de aula. Tínhamos diferentes estações 

como serralharia, pintura, pc, etc. | Bruna Maia (Anexo,Va:2). 

 

Caracterizo as aulas como um local onde, além de aprendermos e trocarmos ideias, podemos 

relaxar e conviver. As aulas são dadas de um forma livre que incentiva os alunos e os ajuda a 

tirarem ideias e a procurar novas inspirações | Carolina Damasceno (Anexo,Va:2). 

 

As aulas de educação visual são, ao mesmo tempo, divertidas e livres […] rigorosas e 

organizadas. Além disso é um ambiente descontraído em que somos ‘livres’. Todavia temos um 

prazo de entrega dos trabalhos/projetos, o que os faz ter mais responsabilidade e autonomia | 

Noémi Nogueira (Anexo,Va:2). 

 

As aulas de educação visual são divertidas. Temos uma espécie de ‘liberdade de movimentos’ 

mas também temos trabalhos para entregar e prazos para cumprir. Salientaria aspetos como a 

disponibilidade dos professores e a maneira como dirigem as aulas […] | Gonçalo Lobo 

(Anexo,Va:2). 

 

As aulas de educação visual são como um recreio para a nossa criatividade e imaginação. Elas 

proporcionam um ambiente completamente diferente das outras disciplinas e fazem-nos pensar 
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por nós próprios. Salientaria, sem dúvida, a liberdade e o auxílio à criatividade que nos fornecem 

| João Álvaro (Anexo,Va:3). 

 

As aulas de educação visual têm sido uma experiência fantástica não só pela liberdade e pelo 

conhecimento de novas experiências, mas também por nos proporcionar a descoberta de novas 

coisas e novas ideias, o que não acontece noutras disciplinas onde nos é proporcionado um 

espaço limitado de conhecimento e liberdade de expressão | Francisco Damas (Anexo,Va:3). 

 

As aulas de educação visual são produtivas, práticas e interessantes. Nestas fazemos trabalhos 

criativos, propomos alternativas às dadas, as aulas são cativantes e podemos contar com a ajuda 

do professor para melhorar os nossos projetos adequadamente | Anónimo (Anexo,Va:3). 

 

As aulas de educação visual são bastante livre e práticas, ajudam-nos a melhorar a capacidade de 

autonomia e responsabilidade, pois são-nos apenas dadas proposta de trabalho, um prazo e nós 

temos que nos organizar, ao contrário das outras disciplinas | Rita Desport (Anexo,Va:2). 

 

É então que perante este tipo de afirmações, os autores de Studio Thinking (2007) referem que 

para além de ser possível encontrar traços comuns na utilização das dinâmicas de estúdio nas 

aulas de artes visuais, também se conseguem limitar algumas especificidades que este tipo de 

prática pode fomentar nos alunos.  

Assim, teríamos por um lado características mais disciplinares e mais próximas das 

representações dos alunos, como: i) desenvolver técnicas, como por exemplo, saber pintar a 

aguarela ou desenhar em perspectiva; ii) aprender a manusear o material de trabalho, a saber 

preservá-lo e organizá-lo no espaço da sala; iii) aprender a lidar com problemas e a ampliar a 

capacidade de persistência; iv) desenvolver a capacidade de visualizar no espaço; v) conseguir 

reificar ideias através de modos específicos das artes visuais.  

Mas por outro, teríamos também práticas que se intersetavam com o pensamento de 

estúdio artístico, como: vi) tornar-se mais observador perante o mundo que o rodeia; vii) 

incrementar a capacidade de questionar, refletir e falar sobre o seu processo de trabalho, ao 

mesmo tempo que aprende também a avaliá-lo; viii) incentivar a ir mais longe, a explorar e 

pensar em outras soluções para problemas já existentes; ix) interagir com artistas, com o mundo 

da arte e a sua história.  
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Seria através deste trabalho mais conceptual, que manual, que eu continuamente 

procuraria abrir brechas nas representações dos alunos, sobre que pode ser o espaço de ensino 

em artes visuais, bem presentes em expressões como ‘livres’, ‘novas inspirações’, ‘divertidas’, 

‘criatividade’, ‘imaginação’, ‘liberdade de expressão’.  

É então que devolvendo aos alunos as suas imagens, sempre num processo de 

questionamento, seria importante cruzar este pensamento com aquilo que os alunos diziam 

relativamente às experiências que este tipo de aulas lhes proporcionava 

 

As aulas de educação visual sempre foram encaradas como um espaço onde para trabalhar era 

mesmo necessário ser crítico, criativo e era necessário correr riscos também no que toca à 

concepção dos trabalhos. Essas aulas ensinaram-me que nem tudo necessita de ser linear e que 

quando o trabalho estava a correr mal, não estava necessariamente ‘perdido’ e havia sempre algo 

a fazer | Daniela Gomes (Anexo,V:1). 

 

As aulas com o professor Joaquim, na minha opinião, eram desafiadoras e eram-me muito úteis e 

valiosas para conseguir abrir o meu pensamento. Nestas aulas consegui expor o meu pensamento 

e as minhas ideias para o papel ou para outro suporte | Pedro Areal (Anexo,V:3). 

 

Gostava muito das aulas pois gostava muita da dinâmica do professor. Os trabalhos propostos 

eram sempre bastante interessantes e pensativos, ou seja, eram trabalhos que puxavam pela 

cabeça, que nos fazia ser pensar e ser originais […] como alguns trabalhos eram com um tema à 

nossa escolha, tornava-o algo mais pessoal e interessante | Joana Sobral (Anexo,V:2). 

 

Nestas aulas, através da arte, podemos partilhar as nossas ideias, o que pensamos, mas também o 

que nos incomoda e irrita | Beatriz Sardão (Anexo,V:3). 

 

As minhas aulas de educação visual eram bastante dinâmicas e penso que, apesar de cada 

unidade de trabalho ser diferente e umas apresentarem um grau de liberdade maior do que as 

outras, o objetivo era dar autonomia aos alunos. No fundo os conhecimentos que obtivemos 

partiram das nossas próprias experiências e isso tinha mais valor em comparação com as outras 

disciplinas. O grau de abertura nesta disciplina era maior em relação às outras, bem como a 

proximidade que tínhamos com o professor | Luís Rodrigues (Anexo,V:2). 
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É inserido neste panorama que os professores-artistas de desenho, cerâmica, escultura, 

fotografia e design, da Boston Arts Academy e da Walnut Hill School, procuram desenvolver 

uma prática de estúdio, organizando as suas aulas dentro de uma estrutura semelhante à exposta, 

ao mesmo tempo que ao incutir algumas das metodologias de trabalho apresentadas, esperam 

que estas produzam um determinado efeito.  

Guy Michel Telemaque procura, nas suas aulas de fotografia e design, que os seus 

alunos questionem o que conhecem do mundo e como o apreendem, de forma a ser-lhes 

possível produzir um outro e novo olhar sobre este. Assim, nesta lógica de pensamento, este 

professor-artista da Boston Arts Academy incentiva os seus alunos a guardarem todos os 

esboços de trabalho que produzem, pois os mesmos podem vir a ser úteis para utilizações 

posteriores. Deste modo, ele procura conseguir que o processo se sobreponha ao produto final 

(Hetland et al, 2007:10-11), fazendo do estúdio um local em “torno de processo de tentativa e 

erro, à semelhança do estúdio de Rothko aonde ele testava várias misturas de tinta, tempo de 

secagem, etc.” (Thomas,2009 32). 

 Jim Woodside, diretor e professor da Walnut Hill School tenta, por sua vez enquanto 

professor de desenho e artista, desmistificar o processo de trabalho artístico assegurando que 

este é igual a qualquer outra forma de trabalhar. Contudo, este deve estar relacionado com o 

aluno através das suas formas de ser e de estar no mundo, caso contrário o trabalho artístico terá 

lacunas. Por isso, Woodside procura criar uma atmosfera de estúdio nas suas aulas, fazendo com 

que os estudantes aprendam e critiquem os trabalhos uns dos outros (Hetland et al, 2007:12), no 

sentido em que tal como a Irina o colocava, “além de aprendermos conceitos relativos à 

disciplina aprendíamos a trabalhar em grupo e a aceitar as críticas dos outros de modo a 

melhorar o nosso trabalho e desempenho” (Anexo,V 1).  

Deste modo, as salas de aula que assumem uma atitude de estúdio artístico podem 

tornar-se mais complicadas do que à primeira vista podem fazer crer, já que à superfície 

aparentam pouca planificação do professor. Todavia, relativamente a isso já Oscar Wilde (2005) 

nos tinha dito, em o Declínio da Mentira, que a melhor forma de “esconder a profundidade” é 

precisamente à “superfície” (2005 14).  

É então neste ‘jogo de escondidinhas’, onde aparentemente sem qualquer objetivo em 

particular, o professor vagueia pela sala de forma informal para conversar com os alunos em 

exclusivo e, ocasionalmente, quando oportuno, juntar um pequeno grupo à sua volta para refletir 

sobre uma determinada questão levantada por um colega, ou pelo desenrolar do seu trabalho. 
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Ora essas questões, variando de projeto para projeto, seguem quase sempre uma linha de 

pensamento em torno de  “em que consiste o teu trabalho, o que pretendes com ele, como o 

estás a organizar, pensa nisto, e se fizesses antes isto, eu tentaria o caminho a, b, ou c 

porque…experimenta” (Hetland et al,2007:17).  

É assim que estas dinâmicas ao serem introduzidas na sala de aula, criam um espaço 

que para os alunos serve para 

 

…trocar ideias com os nossos colegas | Inês Consonni (Anexo,V 3). 

 

…aprender uns com os outros | Irina Nogueira (Anexo,V:3). 

 

Ao mesmo tempo que devolve uma imagem que me constrói. Imagem essa que os alunos 

criavam em mim ao dizerem que 

 

O que mais me agradava nas aulas era a cooperação que havia dentro da sala de aula (com os 

alunos e entre professor-aluno). Ajudávamo-nos sempre uns aos outros nas realizações dos 

trabalhos e juntos tínhamos ideias bastante engraçadas, por exemplo, quando o boião de tinta-da-

china de um colega caiu no chão e se partiu, espalhou tinta por todo o chão, todos juntos 

ajudamos a limpar o chão, mas não da forma tradicional: cada um pegou numa folha, passou 

pelo chão, vendo o que da experiência sairia | Daniela Gomes (Anexo,V:6). 

 

Gostava de poder aprender de uma maneira diferente, sem ter que estar numa mesa e sem poder 

falar com os outros. Gostava também de fazer trabalhos em grupo e de poder partilhar 

experiências. Gostei de quando tivemos que montar um candeeiro e desenhar as nossas sombras 

no chão | Carolina Damasceno (Anexo,V:6). 

 

O que mais gostava nas aulas era a cumplicidade que existia entre aluno/professor, e o facto de 

existir um momento em que os alunos partilhavam os seus trabalhos com a restante turma, 

explicando o seu trabalho e as suas inspirações. Também me agradava que pudéssemos fazer 

trabalhos inter-turmas, que no meu caso realizei um trabalho [projeto casa da galeria] com um 

membro da outra turma | Joana Sobral (Anexo,V:6). 

 

Agradava-me nas aulas o ambiente de trabalho mais descontraído e a forma de todos à minha 

volta estarem a fazer algo diferente, também as experiências do quotidiano, como por exemplo, 
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quando se montaram os candeeiros e se colocou papel de cenário no chão e desenhamos as 

sombras, ou quando assistimos a uma aula de educação física e tentámos desenhar os 

movimentos, ou na execução do trabalho das sombras chinesas onde nem sempre tudo corria 

como planeado | Flávio Vilhena (Anexo,V:6). 

 

O que mais me agradava nestas aulas era a liberdade que nos permitia, como falar com os 

colegas e levantarmo-nos para irmos buscar algum material ou tirar dúvidas | Noémi Nogueira 

(Anexo,V:6). 

 

O que mais me agrada nas aulas de educação visual deste colégio é o facto de serem diferentes 

das outras escolas. Na escola em que eu andava antigamente fazíamos desenhos rigorosos e 

desenho técnico. Aqui temos trabalhos que interessam aos alunos, trabalhos que ajudam a 

perceber melhor a perspectiva visual do mundo | Gonçalo Lobo (Anexo,V:7). 

 

O que mais me agradava nas aulas era o sentimento de liberdade e permissão para explorar a 

criatividade que existia, apesar de estar dentro dos critérios da unidade de trabalho. No primeiro 

período deste ano letivo, por exemplo, quando nos deram a tarefa de fazer filmes stop motion, os 

resultados foram muitos variados exatamente por isso. As aulas faziam-nos sentir que o único 

limite para os resultados eramos nós | João Álvaro (Anexo,V:7). 

 

O que mais me agrada nestas aulas é a surpresa e descoberta de novos talentos e conhecimento, o 

que nos permite ser pessoas críticas no mundo […] | Francisco Damas (Anexo,V 7). 

 

Durante as aulas de educação visual as melhores experiências tidas eram a realização dos 

exercícios, pois podia comunicar com os outros alunos e com isso melhorar os meus trabalhos | 

Pedro Areal (Anexo,V:7). 

 

 O que mais me agrada nestas aulas é a liberdade, a diversão e, mais importante a comunicação e 

a partilha dos projetos | Beatriz Sardão (Anexo,V:7). 

 

Agrada-me a liberdade e o espírito de equipa que temos nestas aulas, por exemplo os trabalhos 

de site specific, land art e performance | Miguel Moutinho (Anexo,V:7). 

 

O fato de estarmos a falar informalmente com a professora e pudermos discutir qualquer tema, 

até para relacionarmos a disciplina com o nosso trabalho | Afonso Leal (Anexo,V:7). 
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A liberdade e autonomia | Ana Silva (Anexo,V:7). 

 

Quando o professor usa situações do quotidiano para nos explicar algo | Filipa Rodrigues 

(Anexo,V:7). 

 

Por isso é importante se queremos ‘andar ao deus dará’, onde à semelhança de Picasso, nada 

procurando tudo encontramos, apercebermo-nos como a organização da sala de aula se 

transforma numa ferramenta potencial de ensino pela forma como se dispõem as mesas, se 

criam clareiras de encontro e rotundas de circulação que permitem, não só o diálogo entre 

alunos, como também a troca e crítica de ideias pela utilização das paredes da sala para 

exposição e debate (Hetland et al,2007). É neste sentido que 

 

As aulas de educação visual são diferentes das outras disciplinas pois é um espaço mais 

autónomo, livre e que permite criatividade aos alunos. As unidades de trabalho eram vagas e 

‘deixadas em aberto’ permitindo a cada aluno desenvolver o seu próprio trabalho | Daniela 

Gomes (Anexo,V:3). 

 

As aulas são mais livres e práticas e os bancos, por serem com rodas, dão-nos mais mobilidade e 

autonomia. Os professores também falam connosco tranquilamente e as aulas são menos 

enfadonha | Rita Desport (Anexo,V:2). 

 

O espaço da aula ajuda os alunos a trocarem ideias e a serem ajudados, sem terem que esperar 

tantas vezes pelo professor e a tirar dúvidas com os colegas. As unidades de trabalho são 

apelativas e interessantes para os alunos, pois centram-se nas suas áreas de interesse, o que faz 

com que estes se empenhem mais nos trabalhos a realizar | Carolina Damasceno (Anexo,V:4). 

 

Na minha opinião os espaços de educação visual estão organizados de forma diferente das salas 

usuais. Com a disposição dos estiradores conseguimos comunicar e partilhar as ideias | Pedro 

Areal (Anexo,V:5). 

 

As aulas são organizadas de forma diferente das outras, uma vez que nos era apresentado um 

tema e a partir desse tema, trabalhar de forma a atingir um resultado, num determinado período 

de tempo, contrariamente às outras das disciplinas onde absorvemos a matéria que nos é 
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fornecida e a mantemos até à execução do teste. Nas aulas de educação visual os alunos têm 

maior liberdade de expressão e daí os resultados dos trabalhos de cada aluno serem distintos | 

Flávio Vilhena (Anexo,V:4). 

 

É imbuído nesta atmosfera de open studio que os alunos recebem visitas de outros alunos de 

outros cursos, brincam, contam anedotas, ouvem música e se movimentam e interagem com os 

colegas ao mesmo tempo que vão trabalhando. Contudo, o ambiente nesta sala de aula é sempre 

de exploração e reflexão em torno de linhas de pensamento que passam em torno de questões 

como: será que funciona, como trabalha, o que posso eu fazer com isto, como posso aproveitá-

lo para o meu trabalho, vou perguntar alguém, vou experimentar (Anexo,Va, Vb).   

Em suma, alunos e professores que trabalham num meio como este, aparentemente 

disperso e caótico, colocam-se em conflito com a ‘forma escolar’, apesar de estarem a “pensar 

em termos visuais, analíticos, críticos e criativos” (Hetland et al, 2007:13). Por isso é que os 

alunos diziam que 

 

A educação visual é uma disciplina diferente das outras, porém não menos importante. Tínhamos 

mais liberdade e não havia tanto a necessidade de adotar a postura típica que temos nas outras 

disciplinas. Podíamos partilhar ideias, ajudar os nossos colegas, trabalhar em 

conjunto…púnhamos muitas vezes música, escolhida por nós, que criava um ambiente muito 

agradável e livre. Também o espaço envolvente permitia que os alunos tomassem essa dinâmica |  

Inês Cardoso (Anexo,V:4). 

 

Era diferente porque não havia tanta formalidade. Eu trabalhava mais nessas aulas porque não 

havia pressão nem avisos de não podermos dar ‘uma palavrinha’ ao colega do lado. Podia trocar 

ideias e aprender com todos, pois a disposição da sala de aula permitia isso | Daniel Monteiro 

(Anexo,V:3). 

 

Penso que a diferença em relação a outras disciplinas era a liberdade que ao mesmo tempo se 

tornava uma ferramenta de inspiração para a realização do nosso trabalho. A sala de aula era um 

espaço onde éramos livres de debater as nossas opiniões para enriquecer o projeto, mas era um 

simples local de passagem. Excluindo a parte em que existia as apresentações teóricas ou 

introdutórias, os alunos faziam a sua pesquisa fora da sala! As unidades de trabalho obedeciam a 

uma base do programa, mas eram desenvolvidas pelos alunos de formas distintas | Luís 

Rodrigues (Anexo,V:4). 



Página 195 de 260 

 

É claramente diferente de todas as outras disciplinas, pois é um sítio onde se trocam ideias de 

uma maneira mais direta, por nos sentarmos perto e de frente uns para os outros. Trocamos 

ideias sobre os trabalhos que estamos a realizar naquele momento […] | Joana Sobral 

(Anexo,V:4). 

 

Nas aulas de educação visual temos a oportunidade de ouvir música, falar com os colegas, mas 

temos de ter sempre presente a ideia que temos prazos a cumprir e trabalhos a apresentar | 

Gonçalo Lobo (Anexo,V:5). 

 

A organização das unidades de trabalho dá-nos liberdade para desenvolver os nossos projetos de 

acordo com o que queremos. Na sala de aula, os professores também nos dão liberdade para nos 

movimentarmos e escolhermos os materiais que queremos trabalhar | Beatriz Sardão 

(Anexo,V:5). 

 

Em educação visual nós desenvolvemos as nossas próprias ideias e estamos a fazer algo que 

gostamos ao contrário das outras disciplinas | André Rodrigues (Anexo,V:5). 

 

Na sala de aula o professor dava-nos a hipótese de escolher os locais de trabalho consoante o 

local aonde nos sentíamos mais à vontade; as unidades de trabalho permitiam-nos expressar as 

nossas ideias | Ana Silva (Anexo,V:5). 

 

É uma disciplina diferente pois é muito mais prática, livre e sem livros para se decorar | João 

Lago (Anexo,V:5). 

 

As aulas de educação visual são diferentes das outras disciplinas porque não nos fazem engolir e 

regurgitar uma matéria invariável, mas sim absorver um conteúdo e apresentar uma resposta 

vinda de nós. As aulas de educação visual obrigam-nos a criar, em vez de copiar, e desenvolvem 

as nossas capacidades criativas em vez da memória | João Álvaro (Anexo,V:5). 

 

Ao contrário das outras disciplinas, as unidades de trabalho em educação visual são 

interessantes, os professores compreendem-nos… | Anónimo (Anexo,V 5). 
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É perante este conjunto de relatos, recolhidos entre os meus alunos, que eu encontro 

uma zona de contacto (Pratt,1991) entre o meu discurso como professor e artista, pela 

apropriação que eles fazem do meu discurso ao narrarem as suas experiências. Assim, se por um 

lado a apropriação da minha linguagem na elaboração das narrativas dos alunos se está a gerar 

uma zona de contacto, pelo uso de uma autoetnografia, por outro, ao me ser devolvida esta 

imagem especular pela descrição dos outros, apercebo-me também da zona de contacto que criei 

na minha relação como professor e artista: o professor-artista.  

Por conseguinte, estabeleço uma relação ponte interativa com o artista Kippenberger, ao 

assumir o estúdio, e neste caso a dinâmica de sala de aula, como “o lugar de máscaras e 

disfarces - onde a metamorfose da pessoa comum em super-herói literalmente acontece” 

(Gelshorn,2009:148).   

Contudo, se por um lado conseguimos encontrar nesta declaração claras referências ao 

artista como génio, por outro, se cruzarmos com o conceito nietzschiano de super-homem 

(1997), no sentido de alguém superior, aquilo que me interessa neste conceito, para pensar o 

meu problema, é justamente a ideia que se liga a um processo contínuo de superação de si 

próprio, numa vontade em potência de questionar velhos ideais ou em criar novos e que, por sua 

vez, se cruzam com a imagem de estúdio que temos vindo aqui a falar.  

Por isso, quando ligo o estúdio ao super-homem, quando ligo um ponto ao outro, a 

minha intenção é produzir devires que me possam esclarecer sobre a minha autoconstrução 

como professor-artista, mas também sobre o espaço de questionamento que fomentei nos 

alunos. É então que seria oportuno cruzar esta noção de super-homem com uma imagem que 

nos é trazida por Thierry de Duve (2009)  

 

Lembro-me de conversas intermináveis com crítico de arte amigo meu no jornal Libération, que, 

artigo após artigo, procurava numa forma muito didática e inteligente explicar a arte 

contemporânea ao seu público, um público que ele razoavelmente considerava como o ‘público 

em geral’, e que a priori para que ele não seria possuidor da experiência cultural necessária para 

a compreender. Em contraste com sua abordagem pedagógica, lembrei-me da página de rock do 

Libération, deliberadamente escrita como se fosse dirigida apenas para os fãs de rock, ignorando 

o restante público. E comentei com o meu amigo que eu, que não sabendo nada sobre a cultura 

rock, lia sempre apaixonadamente a página dedicada ao rock, pois ela dirigia-se a mim como se 

eu fosse um especialista, isso fazia-me querer tornar-me num. Esta analogia é uma analogia que 
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pode ser aplicada a muitas outras situações. Então, se […], o público em geral fosse tratado 

como se já fossem amantes apaixonados de arte contemporânea e não as crianças que tinham que 

ser apresentadas a ela, tenho certeza a que iria cair um monte de resistência e nós criaríamos 

aliados mais facilmente (2009:23-24). 

 

Ora o que este texto nos diz é que talvez existisse um conjunto enorme de 

possibilidades, se nos dirigíssemos aos alunos como se eles fossem artistas e não tábuas rasas; 

situação que poderia significar uma sala de aula como um local de circulação e de troca 

democrática de ideias, algo que Rancière (2010) também já tinha avançado. E aqui, justamente 

como Duve (2009) também aponta, talvez fizesse algum sentido pensar a razão pela qual as 

aulas de Beyus tinham tanta afluência. Portanto, esta noção de super-homem afasta-se do 

homem superior, ao mesmo tempo que se liga à capacidade de acção que cada sujeito tem de 

produzir os seus próprios devires e iniciar a dissolução do duplo. 

 

 

4.3. O estúdio como rizoma. 

       Do funcionamento do organismo ao seu processo de acção imunitária. 

 

Tendo em conta o emaranhado de linhas calcorreado em torno da noção que apresentei 

de estúdio, facilmente se pode depreender que aquilo que espero dele é que seja um espaço o 

mais possível livre de determinações, gerante, por isso mesmo, do imprevisível e do 

desconhecido, onde cada interveniente poderá encontrar o inesperado rumo ao seu espanto. 

Quero dizer, poderá fazer relacionar o seu pensamento ou o seu acto com algo que lhe é 

exterior, e que escapa ao seu território de conforto, obrigando a confrontar-se com as suas 

próprias determinações e com o que lhe é desconhecido.  

Foi assim que nas experiências que apresentei, os sujeitos intervenientes foram 

encorajados a desafiar as ortodoxias existentes e a conceber relações entre aluno, professor e 

artista, de maneira a transcender as compreensões mais dormentes ou tradicionais, incorporando 

uma atitude crítica dentro da prática que os informa. Por conseguinte, espero que estas práticas, 

que têm por base um pensamento de estúdio possam impulsionar os seus agentes a ocuparem 

posições específicas em relação uns aos outros, resultando na aquisição de espaços 

descentralizados e de comunidades de prática e análise crítica, em lugares partilhados de 
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aprendizagem e de resistência. Como no dizer de Moraza (2005), assume-se o processo artístico 

como uma aprendizagem por descobrimento, onde a docência não consiste mais do que em 

provocar um acontecimento de ruptura no real, já que “a experiência da arte supõe a existência 

de um sujeito que está a ser um acontecimento do saber” (Moraza,2005 68). E um 

acontecimento no outro, no aluno, professor ou artista, aponta para uma “relação transferencial” 

(2005:31).  

Ora isto implica a destituição de um suposto saber à priori, implicando a docência no 

sentido de uma transformação, relativamente às linguagens que a ‘forma escolar’ tende a 

edificar e a prever. Neste sentido, o conhecimento gerado pelo artístico não poderá ser 

concebido como meramente tecnológico ou mecânico, mas sim como uma espécie de 

laboratório, não só experiencial, mas experimental, onde o conhecimento e as experiências 

geradas não são apenas “pessoais mas intersubjetivas, ligadas ao ensino e aprendizagem de 

indivíduos, cuja dimensão intra-psicológica é apenas um componente e não é ‘fundamental’ da 

sua dimensão inter-psicológica” (2005 24-25).  

Sendo assim, a missão do sujeito docente talvez não consista apenas em provocar o 

encontro do aluno perante experiências, mas em oferecer um conjunto de processos percetivos, 

técnicos, metodológicos, etc., que possam facultar uma “experiência de saber, uma 

compreensão abrangente dessa experiência, um avanço de alternativas de produção e, 

finalmente, uma otimização do processo de produção em si” (2005 41). Por conseguinte, 

podemos dizer que o desenvolvimento destes projetos ao conceberem o espaço de estúdio de 

onde emergem, como um processo contínuo que está em constante mudança e, por isso, cujas 

fronteiras estão em constante redefinição, está também a colocar as práticas que aí se geram em 

constante exercício de autoanálise.  

Segundo Deleuze e Guattari (2007) um sistema como este, aonde vive a multiplicidade, 

pode ser chamado de rizoma, um “caule subterrâneo” que se diferencia “das raízes e radículas” 

e onde “os bolbos, os tubérculos são rizomas”. Do mesmo modo, também os animais o podem 

ser sob a forma de matilha ou bando, como por exemplo os lobos, os ratos ou as formigas, mas 

também as tocas, entendidas como construção subterrânea servindo as suas funções de habitat, 

“de deslocação, de esquiva e de ruptura” o podem ser (2007 25).  

O rizoma assume-se assim como conexão, heterogeneidade e multiplicidade, sob a 

forma dos diversos fios que se jogam e se intersectam, relacionando-se com a noção de estúdio 

aqui apresentada e com a atividade aí desenvolvida entre, e pelos, seus agentes. Deste modo, um 
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agenciamento é justamente esta crescença das “multiplicidades que muda necessariamente de 

natureza à medida que aumenta as conexões. Não há pontos ou posições num rizoma, como se 

encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Só há linhas” (2007 27). Isto significa que a 

sala de aula, o estúdio, ou o conceito de professor-artista podem ser erigidos sob diversas 

formas complexas. Isto redunda então em aprender e potenciar práticas que renegoceiam e 

reconceptualizam espaços, mas também as relações entre professor, artista e aluno, criando 

comunidades (temporariamente suspensas) de aprendizagem (Page,2012) ou, em linguagem 

beuysiana, a escultura social.  

É assim que com algumas semelhanças com Beyus, Paulo Freire (2002), na “Pedagogia 

do Oprimido” adota o diálogo como um processo democrático de ensino, onde através dele o 

professor dos estudantes e os estudantes do professor deixam de existir, abrindo-se novas 

oportunidades para surgirem outras possibilidades porvir.  

Ora neste processo dialógico, onde aquele que ensina se coloca também no local do 

aprendente e vice-versa, num fluxo continuum onde se pretende escapar à centralidade, se por 

um lado conseguimos sentir de forma latente as grelhas de racionalidade que nos moldam, por 

outro vamos ganhando lucidez para questionar a proveniência do discurso autoral, numa 

vontade de saber quem inicia o processo numa rede, num espaço rizoma. Isto porque, com o 

diálogo, as ideias justapõem-se e nada garante que as ideias das autoridades prevaleçam, no 

sentido em que este cria descontinuidades entre um pensamento e outro, entre duas opiniões ou 

duas possibilidades.  

É deste modo que “entre eles o infinito se instala, de modo que todas as opiniões são 

possíveis, todos os pensamentos permitidos...o diálogo é a democracia” (Boal 1974, xvi). Por 

outras palavras, as multiplicidades caracterizam-se pelo fora  “pela linha abstrata, linha de fuga 

ou de desterritorialização, segundo a qual mudam de natureza ao conectar-se com outras” 

(Deleuze & Guattari,2007:27). É então que de forma análoga ao mapeamento do conceito de 

professor-artista, esperamos encontrar nessas redes de diálogo com os alunos, fendas que 

potenciem rupturas no rizoma, explodindo linhas segmentares, linha de fuga, onde este não se 

deixe reduzir ao uno nem ao múltiplo, mas sim se desenhe com uma possibilidade de pensar 

outras formas de ser e de estar “constituindo multiplicidades de n dimensões” (2007 43).   

Numa relação assim, os alunos orientam os seus projetos e os professores, enquanto 

artistas, estão lá para apoiar o processo de investigação, acompanhando e pesquisando 

conjuntamente com eles. A relação transferencial, corporizada e infetada que se dá de práticas e 
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ideias entre eles, estimula uma abordagem mais colaborativa e reforça a ideia do sujeito 

professor-artista como um eterno aluno, sendo que ao mesmo tempo que este se autoconstrói, 

também se criam as possibilidades da sua anulação pela exploração de um pensamento crítico e 

informado. Será dentro destes espaços de fluxo, onde os ‘erros’ podem ser cometidos e as 

relações igualitárias podem ser construídas, que os sujeitos ganham acesso à criação do seu 

próprio mundo a partir de uma consciência de si.  

Neste sentido, a vontade do sujeito ‘professor-artista’ em se deixar envolver com as 

preocupações dos alunos, nas suas experiências e ideias, vai ganhando gradualmente mais 

interesse, numa relação estética professor-aluno, aluno-professor ou professor-artista, a partir do 

momento em que se aceita que o papel do professor não é o de “encher” os alunos com 

conhecimento, transformando-as em “recetáculos passivos” (Freire,2002), mas o do político que 

conduz pela acção as discussões e investigações dos seus alunos, aprendendo ao lado deles e 

com eles. Isto é desfazer o casaco. Pois como vimos as propostas de trabalho não são dados 

adquiridos, mas “são deixadas em aberto” (Daniela,Anexo,V 3), “com muita margem de 

desenvolvimento”, permitindo “várias opções” (Flávio,Anexo,IIIa 5) em constante 

problematização, o que abre um espaço para que haja um questionamento da relação do aluno 

com o real, a partir de si e das suas referências. 

Assim se por um lado estes alunos se tornam mais autoconfiantes, acreditando nas suas 

decisões, pensando por si próprios como sujeitos críticos que são, por outro, ao relacionarem-se 

desta forma na sala de aula, projetam uma imagem de si que estimula também a produção 

identitária do professor-artista. É neste sentido que um espaço laboratorial aonde se aprende 

vendo e se aprende fazendo, num permanente questionamento interior, torna possível que cada 

um se interrogue perante o real num movimento a partir de a si próprio, gerando um espaço de 

heterocronia ou seja, um lugar de tempo suspenso  um outro tempo; o tempo do “ato como 

experimentação”, onde “o que acontece neste outro lugar – nessa heterotopia, portanto – o que 

nela acontece é mais importante que a própria obra” (Torres, 2012 41). Trata-se da visibilidade 

da invisibilidade.  

Deste modo, o ato, o devir é a “transformação de uma virtualidade em um 

empreendimento concreto (Torres, 2012:41). Pois é pela acção que se experimenta, se faz e 

enfim, se conhece. Logo, ao cruzar o pensamento de estúdio com o conceito de rizoma, aquilo 

que se pretende construir é uma imagem oposta à de árvore, grafismo, fotografia ou decalque, 

relacionando-a com um mapa que tem que ser produzido, “conectável, invertível, modificável, 
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com entradas e saídas múltiplas, com as suas linhas de fuga” (Deleuze & Guattari,2007:45). 

Mas intersetar esta ideia de um espaço conectável e de caules subterrâneos, com a noção de 

estúdio expandido, só se faz na intenção de desenvolver um rizoma constituído de planaltos, já 

que “um planalto está sempre no meio, nem princípio nem fim” (2007 45).  

Sendo numa paisagem deste género que procuro explorar o ensino em artes visuais, o 

que geralmente acontece é nem a racionalidade, nem a transparência me conseguem 

proporcionar lupas que me possibilitam aceder aos diversos posicionamentos dos sujeitos que 

aqui se movimenta, já que “a compreensão dos processos de subjetivação” não pode “ser 

acedida senão temporariamente, pois estes nunca se fixam em sistemas fechados de 

codificação” (Torres,2012 44). Deste modo, dá-se entre professor/artista e 

professor/artista/alunos, a “necessidade de introduzir um espaço vazio, não um preenchido com 

metas, recursos visuais e materiais, mas um vazio em que as ideias se encontram em processo 

de formação” (Hollands, 2004  71).  

Como já referi anteriormente, uma das questões mais interessantes a quem se dedica ao 

campo artístico é a noção do tempo. Pois tanto artistas como professores, quando 

profundamente envolvidos no fazer artístico, percecionam que a arte envolve uma sensação de 

temporalidade, pelo facto de perderem todo o sentido de tempo e lugar ao experimentaram o 

fenómeno artístico.  

 

Quando eu estou envolvido no processo artístico perco a noção do tempo. Mas essa não é a 

realidade na sala de aula […] quando eu trabalho com os alunos, eu não tenho relógio […]. Eu 

quero que os alunos estejam noutro espaço (Upitis,2005:6).   

 

Pensando no mapeamento do professor-artista e naquilo que dizia Hofmann 

(Kuh,1990), assim como na minha própria experiência, diria que a questão temporal sempre foi 

um outro aspeto de tensão na relação professor e artista. Porém, a imagem de professor-artista 

ao surgir como um modo de ultrapassar algumas das limitações temporais da escola, abrindo 

fendas no próprio tempo, tornou-a numa figura sedutora para mim que convivia nesta dualidade. 

Mas a fenda que aqui falo, como penso que o leitor já se terá apercebido, não se refere a um 

tempo cronológico mas intelectual. Assim, podemos dizer que o conceito de professor-artista 

está também na cumplicidade desta relação com o seu devir. Na transferência em resistir, e 

ensinar a resistir, à normatividade que nos procura moldar, colocando em 
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suspensão/recursividade uma série de categorias que se foram cristalizando e, por isso, tornando 

evidentes e naturais. Por isso mesmo é necessário que se entenda, por força daquilo a que 

chamamos de estúdio expandido, adicionar-lhe também a imagem de: 

 

máquina antropofágica, que devora o homem, despedaça a sua identidade e faz com que ele se 

entranhe, separe-se de si mesmo, mal se entenda consigo próprio. Não entramos para encontrar 

um ‘eu’ interior, um self. Entra-se no processo não para se encontrar – mas para se sentir 

entranho. Estou-me estranhando, é a saída do labirinto. Ou o começo dele (Torres, 2012:42, 

itálico é meu). 

 

É assim que se dá uma operação de desterritorialização onde cada um, perante o 

desassossego, se lança num vazio, abre uma fenda, desenha uma linha de fuga. Este é o lugar da 

acção, do tecido, do texto, da performance, onde o sujeito poderá escrever “através de uma 

impessoalidade prévia, - impossibilidade de alguma vez ser confundida com a objectividade 

castradora do romancista realista -, atingir aquele ponto em que só a linguagem actua, 

«performa» […]” (Barthes,1987:50). Por conseguinte, o estúdio rizoma torna-se também 

molecular, pois as suas linhas diagonais quebram-se e serpenteiam. A linha não faz contorno, 

passa entre as coisas, entre os pontos. Pertence a um espaço liso que delineia um plano que não 

tem dimensões senão o que o transita.  

Estamos a falar de multiplicidades de massas ou de matilhas e já não de classes; 

“multiplicidades de anomal e nómadas e já não normais ou legais; multiplicidades de devir, ou 

de transformações, e já não de elementos enumeráveis e relações ordenadas;” (2007 641) mas 

de linhas de rizoma, linhas de fuga ou de ruptura que as arrastam para operarem a 

desterritorialização.  

É então num espaço de pensamento e experimentação que se entra numa zona de 

indiscernibilidade, onde as convicções, os epílogos e o senso comum entram em deslocamento 

rumo a um exterior, ou no dizer de Correia (1998), na “centralidade da periferia” aonde os 

objetos se tornam relacionais.  

Estabelecendo uma relação paralela com os projetos que desenvolvi, em particular com 

o “Miliário”, o projeto Room13 é um projeto que se desenvolve a partir de uma escola primária 

escocesa que, funcionando com artistas residentes, procura um relacionamento com a arte a 
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partir da prática artista contemporânea; e aqui leia-se arte conceptual, performance, instalação, 

performance, etc.  

Na Caol Primary School os alunos têm um espaço próprio – o Room 13 –, aonde eles 

podem aparecer quando quiserem e desenvolver um projeto artístico com um artista residente 

(Adams,2005:25). Ainda que alguns possam ver aqui algumas semelhanças com aqueles 

espaços que se criam nas escolas para atividades extracurriculares ou de ocupação de tempos 

livres, como por exemplo os clubes; os alunos do Room 13 podem desenvolver os seus 

trabalhos ‘durante o tempo de aulas’, ou seja, mesmo sobrepondo-se a outras aulas desde que 

não coloquem em risco a sua frequência.  

Ora isto parece-me um território de prática interessante, embora saiba que alguns podem 

ver aqui, e talvez com razão, que o professor ao ficar mais acessível fica também mais 

vulnerável. No entanto, o que eu aqui vejo nesta vulnerabilidade é a morte do professor como o 

autor, no sentido da proveniência da autoridade das suas aulas. Por outras palavras, é “com estas 

forças operantes num fora que acontece somente pelas ligações, articulações, pelos processos de 

colocar ideias em trânsito, pelo arrastamento das vozes e das obras de outros” que se mata o 

autor e professor-artista como categoria (Martins, 2012:45).  

A experiência de contacto entre a sala de aula e o estúdio, ou entre artista e ‘aluno’ são, 

portanto, baseadas na paridade e não na igualdade, pelo que a perda da origem a dada altura 

emerge da demissão do tradicional pensamento hegemónico, dando lugar a um espaço 

laboratorial de estúdio. É assim, perante uma lucidez tenaz que  

 

grande desorientação parece ser a nossa quando à nossa acção abrimos a possibilidade do aberto, 

do indefinível, do ainda sem forma, enfim, do devir um desconhecido porvir com o qual 

sabemos de antemão ir embater sem possibilidade de neutralizar o choque. O que significa, de 

facto, o engajamento com a produção, com a criação, a partir do momento em que tudo aquilo 

que nos interessa tem que ver com o acontecimento? De que nos servirá hoje investigar se essa 

investigação não for o pulsar da acção? […] (Martins, 2012 46). 

 

Urge a realização de uma atividade que seja capaz de gerar “deslocamentos que promovam 

outros olhares sobre os lugares do professor-artista”, pensando em modos de descentramento de 

“relações dicotómicas para a promoção de transversalidades” (Vaz & Oliveira,2011). Mas sei 

que não é empresa fácil ver as coisas entendendo-as como um rizoma, pelo meio e não de cima 
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ou de baixo, da esquerda para a direita ou vice-versa. Ainda somos reféns do espaço cartesiano 

e da perspectiva linear. Mas tentemos. Esta mise en abyme não é metáfora, é real. É verdade que 

não é fácil ver a erva nas coisas e nas palavras; como diria Nietzsche (1990), é necessário 

ruminar.    

Deste modo, mais do que pensar em práticas, assumamos a acção como o colocar-se em 

risco; aquilo que permite que algo nos aconteça cedendo aos perigos imprevisíveis da 

transformação, encontrando sentidos e não verdades naquilo que nos acontece. Neste sentido, o 

sujeito tem que procurar as rupturas que desta forma explicite a sua acção “no perceber-se 

enquanto artista e no posicionar-se enquanto professor”, pois só desta forma poderá produzir os 

seus próprios devires (Vaz & Oliveira,2011:1176). É assim que se procura a desterritorialização 

destes papéis aparentemente bem definidos e evidentes, através duma educação por infeção 

(Groys,2009) e do estabelecimento de zonas de contacto através de uma prática de deriva.  

A deriva é o exercício de entender a cidade afetivamente, criar mapas subjetivos, 

reconhecer espaços, situações e ambientes, criar acções diretas ou preposições para aqueles 

espaços. Deste modo, a deriva quando utilizada para pensar o conceito de professor-artista pode 

permitir-nos situações nunca antes calcorreadas, no sentido de: 

 

Reivindicar uma certa subjetividade: a subjetividade do não-sujeito, oposta ao mesmo tempo à 

subjetividade do sujeito (impressionismo) e não é não-subjectividade do sujeito (objectivismo). 

Pode conceber-se essa revisão sob duas formas: em primeiro lugar, reivindicar em fseavor do 

para-mim que existe em todo o que «O que é?», pedir e proteger a intrusão do sujeito no discurso 

do saber […] atirar-nos ao quem, ao sujeito da interpretação; uma vez mais Nietzsche: «Não 

teremos o direito de perguntar quem afinal é que interpreta? É a própria interpretação, forma da 

vontade de poder, que não existe (não como um ‘ser’, mas como um processo, um devir) […] 

«Não há sujeito, mas sim uma atividade, uma invenção criadora, nem ‘causas’ nem ‘efeitos’  

(Barthes,1987:219). 

 

Ora esta atividade criadora, que neste estudo já lhe chamamos de elástica, infeção, contacto ou 

rizoma, não pode então conceber o espaço como um ambiente físico onde as coisas se dispõem, 

mas como o meio pelo qual todo o posicionamento das coisas se torna possível (Merleau-Ponty, 

2006). Necessitamos “investigar a experiência originária do espaço para aquém da distinção 

entre a forma e o conteúdo” (2006 334), para que desta maneira deixemos de qualificar como 

realidade apenas aquilo que as capacidades de percepção da nossa retina nos permitem ver.  
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O que quero dizer é que ao pensar o estúdio como um rizoma, estamos a referir-nos a 

um lugar, a uma entidade que não se restringe aos aspetos físicos, obrigando, assim, o encontro 

entre objetos, sujeitos e contextos, que de outro modo estariam relacionadas por um conjunto de 

regras e mecanismos geometricamente definidos.   

  

 

4.4. O estúdio entre a utopia e a heterotopia dum espaço porvir. 

        

Por tudo o que temos vindo a tecer, facilmente depreendemos que o estúdio de onde 

germinam as experiências aqui narradas vai além da concepção habitual que cria o espaço, nas 

suas relações, como homogéneo e mero ambiente, facto que o torna visível e por isso 

controlável. Contudo, ainda que este seja o tipo de espaço por onde se movimenta o professor-

artista, não será, possivelmente, aquele por onde circula o sujeito barthesiano que pergunta o 

que é e de onde provém: o autor.  

A ideia de espaço que trago, como se tem visto pelo desenrodilhar da acção, encara o 

espaço como algo ontologicamente produtivo, como um acontecimento e não como um pano de 

fundo a priori. Deste modo, o caráter próprio do espaço é afetado pelo que sucede nos 

processos de ensino-aprendizagem e vice-versa; i.e. os próprios processos são afetados pelo 

espaço que os acolhe, tanto ao nível do sujeito professor/aluno como do sujeito professor/artista. 

Entende-se por isso que o espaço não é um pano de fundo fixo ou inerte onde as coisas têm 

lugar, mas, em vez disso que ele é contingente e pulsante, libertando um potencial teórico 

considerável para repensar estratégias e modos de acção, indispensáveis à produção de saber em 

torno do professor-artista.  

Ora a propósito desses espaços que se encadeia uns nos outros, Foucault (1967) faz a 

distinção entre dois tipos  as utopias e as heterotopias. Enquanto as primeiras são “sítios sem 

lugar real”, as segundas são “espaços que existem e que são formados na própria fundação da 

sociedade”.  

Segundo o pensamento de Foucault, o espelho pode ser esse lugar, sendo que 

primeiramente é uma utopia  “uma vez que é um lugar sem lugar nenhum” já que me “vejo ali 

onde não estou, num espaço irreal, virtual, que está aberto do lado de lá da superfície”. Posso 

então dizer que “sou uma sombra que me dá visibilidade de mim mesmo, que me permite ver-
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me ali onde sou ausente” (Foucault,1967 s/p). Na verdade, passamos de uma utopia a uma 

heterotopia pela confirmação da existência do espelho, já que: 

 

Do sítio em que me encontro no espelho apercebo-me da ausência no sítio onde estou, uma vez 

que eu posso ver-me ali. A partir deste olhar dirigido a mim próprio, da base desse espaço virtual 

que se encontra do outro lado do espelho, eu volto a mim mesmo: dirijo o olhar a mim mesmo e 

começo a reconstituir-me a mim próprio ali onde estou (Foucault,1967:s/p). 

 

É então nesta suspensão momentânea que o espelho funciona como uma heterotopia, já que o 

lugar: 

 

 que ocupo no momento em que me vejo no espelho, num espaço a um só tempo absolutamente 

real, associado a todo o espaço que o circunda, e absolutamente irreal, uma vez que para nos 

apercebermos desse espaço real, tem de se atravessar esse ponto virtual que está do lado de lá 

(Foucault,1967:s/p). 
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Fig.12 – Duane Michals, “Things are Queer”. 1973. Nine silver gelatin prints with hand applied text.  

(  ln  Ann and J rgen  ilde,   lpich, 1973). © Courtesy of the artist and Pace MacGill Gallery. 

 

 Ora um dos princípios da heterotopia é conseguir num só espaço real, sobrepor vários 

espaços, tal como acontece no cinema, no teatro ou na ópera. Partindo do exemplo visual de 

Duane Michals (fig.12), apercebemo-nos que a sequência de fotografias que ele apresenta 

instaura uma narrativa. Contam uma história. Mas uma história que não é linear, pois o futuro 

não se deixa adivinhar. As imagens sucedem-se umas às outras. O studium modifica-se, amplia-

se. A cada mudança de imagem o puctum é recentrado, repensado
40

.  

Por breves instantes o ‘óbvio’ passa a ‘obtuso’. Mas não permanece aí, pois o jogo, a 

intenção da narratividade deixa-se adivinhar; pelo que o obtuso passa a óbvio. Mas um óbvio 

que apenas se realiza a cada imagem, pois a cada sucessão há sempre lugar ao espanto! As 

imagens não se negam. Mas também parecem não assumir uma total concordância. Estão longe 

                                                           
40 Barthes problematiza esta questão a partir de dois conceitos: o primeiro, studium, surge como “um campo amplo de 

desejo negligente, do interesse diversificado”; e puctum, “como uma seta que vem trespassar-me, pequena mancha, 

pequeno corte” (Barthes, 2006:35-36). Na concepção de Flores, o puctum é um termo que permite a Barthes abordar 

o polo da verdade/subjetividade da linguagem, enquanto o óbvio e studium equivalem, para ele, ao pólo para a 

legibilidade/construtibilidade do mesmo. É neste pólo que a linguagem mostra a sua cara social de produto informado 

e influído, construído por um contexto histórico (Flores, 2005: 285). 
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da dialéctica. Pois a sucessão do olhar, a passagem de uma imagem para outra gera uma prega 

no tempo. Uma realidade paralela, invisível, cujo tempo não se cronometra mas se pressente 

através da passagem do pensamento entre imagens. Um pressentimento que só se consegue 

graças a um exercício de memória. Uma memória que permite gerar uma sequência, que a cada 

imagem instaura a desconstrução da outra pela expansão de um tempo e um espaço anterior.  

É a mise en abyme onde a narrativa, que contêm outras narrativas dentro de si, é posta 

em abismo não havendo lugar para uma maneira privilegiada de olhar. Deste modo, não existem 

essências fixas, já que cada imagem exige um erro de paralaxe, um recentramento do olhar, 

onde as representações que se criam apenas podem ser momentâneas, já que cada imagem, 

através da sua suspensão espacial entre elas, instaura a crise da próxima.  

Contudo, é uma crise como escolha, crítica e desconstrução de modos de ver e de pensar 

que se têm por naturais e evidentes. Por isso, se pensarmos bem, a nossa experiência do mundo 

afigura-se melhor a uma rede que vai ligando pontos que intersectam os acontecimentos com o 

seu próprio enredo, do que propriamente uma vivência que se vai desenvolvendo com o tempo. 

Ora isto só nos demonstra que é possível uma experiência do mundo aonde os opostos podem 

ter lugar à coexistência e não à sua aniquilação.  

Recorrentemente na sua obra Deleuze e Guattari (2007) aludem ao espaço não como um 

mero pano de fundo para o desenvolvimento de eventos e fenómenos, mas como componente 

ativo de um processo de produção. É desta forma que surgem o espaço liso e o espaço estriado; 

o espaço nómada e o espaço sedentário.  

Se é no primeiro que se desdobra a máquina de guerra, é todavia no segundo que ele se 

instaura pelo aparelho de Estado, revelando-se por isso a natureza distinta de cada uma delas. 

Contudo, os dois espaços só subsistem pela existência de um e do outro, onde “o espaço liso não 

pára de ser traduzido, atravessado por um espaço estriado” e vice-versa (2007:604).  

É particularmente no livro “Mil Planaltos  Capitalismo e esquizofrenia 2”, que Deleuze 

e Guattari (2007) tentam furar com o entendimento comum do espaço como algo inerte, neutro 

e estático. Neste livro eles comparam metaforicamente esta exposição a um tecido saído de um 

tear. Este, ainda que podendo ser de comprimento indefinido, tem sempre uma largura 

determinada pelos limites espaciais da moldura da urdidura, assim como pelas características 

topográficas do espaço que estabelecem as possibilidades e os limites daquilo que pode 

acontecer no seu interior. Deste modo um tecido apresenta simultaneamente características de 

ambos os espaços, já que um não pára de ser traduzido no outro, gerando zonas de contacto.  



Página 209 de 260 

Assim, se o espaço é estriado por causa dos elementos verticais e horizontais que se 

cruzam, sendo que uns são móveis e outros fixos; o espaço liso não implica nenhum 

entrecruzamento de fios, como por exemplo, no caso do feltro. É então que a imagem que 

Deleuze e Guattari (2007) escolhem para ilustrar o espaço liso, se apresenta sob a forma de uma 

manta de retalhos – o patchwork – um tipo de corpo que é potencialmente infinito e simboliza a 

qualidade do devir permanente. Para estes autores o espaço liso é o espaço livre, sem 

referências, que se opõe ao espaço estriado que é por sua vez é geograficamente definido.  

Ora no intuito de melhor se fazerem entender, Deleuze e Guattari (2007) criam seis 

modelos – o tecnológico, o musical, o marítimo, o matemático, o físico e o estético –, que nos 

devolvem uma imagem do aspeto das variáveis e das relações entre estes dois espaços.  

Sendo assim, o espaço liso é apresentado como o espaço amorfo e informe, no sentido 

em que não tem uma forma limitada. O feltro, como metáfora do espaço liso, é também 

associado à cultura nómada que o utiliza como isolante, matéria da tenda, roupa e armadura. O 

espaço liso é direcional e não dimensional ou métrico. É ocupado por eventos, hecceidades, 

mais do que pelas coisas formadas ou percebidas. É por isso um espaço de afetos, mais do que 

propriedades, sendo objecto de uma percepção háptica mais do que óptica, num espaço 

intensivo, mais do que extensivo, feito de distâncias e não de medidas.  

Ora esta ligação à vida nómada relaciona-se com o facto dos nómadas não prenderem, 

não tomarem posse e não esgotarem recursos, deixando espaço à regeneração como circulação 

da acção e potência da infeção, já que de certa forma são o contrário do pensamento ocidental. 

Assim, o artista como nómada é mais do que um criador, é um mediador da vontade da matéria. 

É elástico, expandido, desterritoralizado. Nesse sentido, até que ponto poderá ele duplicar-se no 

professor-artista? Ou, inversamente, que poderá o professor-artista desencadear no sujeito?  

 Pensando que o espaço liso possui assim uma potência de desterritorialização superior 

ao estriado, encontramos referências visuais nos trabalhos de artistas como Joseph Beuys, 

Dennis Oppenheim ou Bruce Nauman, já que estes, ao explorarem os sentidos e interrogarem os 

limites da visão, superaram a estaticidade visual da perspectiva ocidental, abandonando as 

estruturas discursivas formais e passando a operar num nível mais transcendente nas relações 

com o material em causa.  

Perante esta lógica e segundo o modelo marítimo, o espaço liso torna-se numa 

“percepção háptica, em vez de óptica. […] Spatium intenso em vez de Extensio” (Deleuze & 

Guattari,2007:609). Todavia, falamos de quê quando nos referimos a háptico?  
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Ora o conceito de háptico, ou táctil, foi usado pela primeira vez por Aloïs Riegl (1858-

1905) no livro Spätromische Kunstindustrie, publicado originalmente em 1901 e mais tarde 

traduzido em inglês como Late Roman Art Industry (1985). Para Riegl a definição de espaço 

háptico é um modo de percepção particular caracterizado pela percepção visual que é informada 

pela percepção táctil. Dito por outras palavras, quando o sujeito olha para um objecto com um 

grau de tridimensionalidade, é necessário que recorra à memória de percepção táctil para 

compreender as suas características. Neste sentido, o háptico liga-se com as experiências 

levadas a cabo por Itten com os limões ou, no limite, com o espaço e zona de contacto entre o 

meu sujeito artista e professor. 

É então que o conceito de háptico, quando associado à exploração do tacto, isto é, ao 

gesto e à pele, se emprega para explicar um tipo de percepção que subverte a organização 

espacial óptica, nomeadamente a perspectiva de Alberti com o seu ponto de vista monocular, 

fixo e abstrato, que concebe o espaço, por força do hábito e dos propósitos dominantes, como 

um mero pano de fundo. Neste sentido, a percepção háptica torna-se unívoca da instauração de 

um acesso multissensorial às imagens produzidas pelo sujeito, enquanto sentido de proximidade 

e empatia com o objecto, compreendendo a ideia de ligação, contacto direto e ressonância de 

uma forma alargada.  

É assim que o conceito de háptico utilizado por Deleuze e Guattari (2007), ao não 

corresponder a uma percepção puramente táctil, mas a uma reminiscência de uma experiência 

táctil, me permite pensar este espaço dual, onde o meu eu artista se cruza com o meu eu 

professor, como um espaço háptico onde a fisicalidade da visão nos transporta, nas palavras de 

Cézanne, para a necessidade “de já não ver o campo de trigo, de estar perto de mais, de perder-

se” (2007 626).  

Ora estas sequências de planos coloridos que transformam o plano da tela num espaço 

para ser percorrido visualmente, assemelha-se aos devires que o sujeito é capaz de gerar de 

forma a produzir um contínuo de planos que ao criar um campo de resistência, lhe permita 

pensar criticamente o plano da tela do professor-artista. E concomitantemente, porque a visão 

age com o conhecimento da fisicalidade da tinta, o sujeito compreende, por exemplo, que a 

montanha pintada por Cézanne foi “construída” por camadas de tinta, percebendo a sequência 

de cores e perseguindo não só os movimentos, como também os pensamentos do pintor.  

Os volumes são assim delimitados através das camadas de cor que constituem a pintura, 

onde a sobreposição de camadas de tinta faz com que seja possível seguir, ou imaginar, a 
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sequência do processo da pintura. Podemos assim dizer que a palavra cor é aqui utilizada, em 

sentido que indica, em grosso modo, o conjunto de formações discursivas criadas em torno do 

professor-artista, através dum conjunto de relações particulares, nodais e conetivas entre 

acontecimentos que formam diferentes planaltos ou intensidades, e determinam por meio dos 

fluxos, densidades e ressonâncias entre os seus limites, as relações afetivas e as possibilidades 

produtivas (ou obstrutivas) que se podem dar entre eles.  

O que aqui se fala, de uma maneira geral, é da possibilidade de pensar o lugar do olhar 

através de uma visão quântica que seja capaz de promover um jogo de resistência à ideia de 

espaço albertiniano, euclidiano e cartesiano, onde o observador ao deter uma posição fixa, 

perante a realidade, “pressupõe um ponto de vista único e uma visão monocular e abstrata”, que 

garante o “carácter regulável e científico da visão do observador” (Flores,2005 36).  

É então neste jogo óptico que se descorporiza a visão, desprezando-se a subjetividade do 

observador bem como a natureza daquilo que é visto. Já não se pressupõe o ver como uma  

 

Reflexão intelectual sobre os dados percetivos dos olhos, mas como um modo de ver segundo o 

intelecto, primeiro com a mente, depois com os olhos […] deixamos de ver as coisas em si, 

vemos tudo através de ligações proporcionais: a realidade já não se apresenta como um 

inventário de coisas, mas como um sistema de relações métricas […] (Argan, 1975 79-86).  

 

O conceito de visão quântica (Jesus,2011) adianta um reposicionamento do lugar do 

observador perante a realidade, deixando para trás um sistema de relações métricas e trazendo 

“uma visão em três dimensões, em contexto, com espaço, tempo, estratigrafia…com um certo 

erro de paralaxe”, onde “tempo, visão, sentido e contexto, moldam a percepção daquilo que 

vemos e moldam a nossa compreensão do presente, num jogo de perpétuas dobras de evoluções 

e involuções”. Ora esta compressão da visão “obriga o observador a movimentações e 

reposicionamentos constantes perante as suas próprias convicções, num movimento continuum 

de fluxos que vão sempre nos sentidos de uma autorreflexão”, aproximando-o de uma espécie 

de plano de imanência (2011:108). Ou seja, o que aqui quero dizer é que se introduz uma 

relação semelhante àquela operada pela física quântica, diante da física clássica: a não separação 

entre observador e objeto.  

Este é o espaço da lógica do terceiro incluído, da realidade multidimensional – o estado 

T –, que implica o diálogo do par contraditório, num dinamismo complexo que a impossibilita 
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como teoria completa, fechada sobre si mesma, permitindo uma unidade aberta pela interação 

dos seus pares. Por isso, a tridimensionalidade que falamos, o espaço que circula entre o hífen 

do professor-artista liga-se ao espaço de estúdio, espaço rizoma e espaço háptico, pois nada tem 

a ver com os vetores comuns, comprimento, altura e profundidade, mas sim com a consciência 

de uma outra realidade – o estado T.  

 

Fig.13 – Representação dos níveis de realidade apresentados por Nicolesco. Apresentação do termo 

professor-artista segundo esta lógica de entendimento. 

 

Baseando-se na filosofia de Lupasco e partindo da física quântica, Nicolescu (2000) 

demonstra-nos que a lógica do terceiro incluído
41

 é uma lógica formalizável e formalizada, 

multivalente e não contraditória (com três valores: A, não-A e T). Para se perceber a noção de 

terceiro incluído, representemos os seus termos: A, não-A e T, bem como os “ seus dinamismos 

associados por um triângulo, onde um dos ângulos situa-se a um nível de realidade e os outros 

noutro, onde toda a manifestação aparece como uma luta entre dois elementos contraditórios 

(por exemplo: onda A e corpúsculo não-A) (fig.13). 

O terceiro dinamismo estado T, exerce-se num outro nível de realidade, onde aquilo que 

parece desunido (onda ou corpúsculo) está de facto unido (quantum), e aquilo que parece 

contraditório é percebido como não contraditório” (Nicolescu, 2000 24). O terceiro termo é ao 

mesmo tempo A e não-A, contudo se for visto num mesmo nível de realidade produz a 

                                                           
41 “A lógica do terceiro incluído consegue descrever a coerência entre os diferentes níveis de realidade pelo processo 

interativo compreendendo as seguintes etapas  “1. Um par de contraditório (A e não-A) situado num certo nível de 

Realidade é unificado por um estado T situado num nível de realidade imediatamente vizinho; 2. Por sua vez, este 

estado T está ligado a um par de contraditórios (A’ e não-A’), situado no seu próprio nível; 3. O par de contraditórios 

(A’ e não-A’) está, por sua vez, unido por um estado T’ situado num nível diferente de Realidade, imediatamente 

vizinho daquele que se encontra ternário (A’ e não-A’, T). O processo interativo continua infinitamente até ao 

esgotamento de todos os níveis de realidade conhecidos ou concebíveis” (Nicolescu,2000:39).  
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impressão de pares antagónicos.  

Assim, na noção de terceiro incluído, os três termos coexistem no “mesmo momento no 

tempo”, ao passo que na “tríade hegeliana sucedem-se no tempo” (2000 25). O terceiro incluído 

surge na condição que “as noções de ‘verdadeiro’ e ‘falso’ sejam alargadas, de tal modo que as 

regras de implicação lógica digam respeito não mais a dois termos (A e não-A), mas a três 

termos (A, não-A e T), coexistindo no mesmo momento do tempo” (2000:25). Sendo assim, o 

tempo apesar de se assumir como uma tensão na dualidade do professor-artista, quando é 

infetado pela lógica do terceiro incluído deixa de se apresentar de forma linear, mas onde 

passado e futuro coexistem no presente (fig.13).  

Ora esta ideia religa-nos à mise en abyme, a um espaço que se gera pela espiral dum 

tempo entre tempos, onde o presente a cada instante se torna passado e o futuro, do mesmo 

modo, se torna presente. É então que na reescrita dum pensamento deleuziano, para Fadigas 

(2003a) esta seria uma passagem de um tempo Cronos – sequencial – para um tempo Aiôn – 

estratigráfico. De um tempo Cronos que percecionamos dividido em horas, minutos e 

segundos, passamos para um tempo que diz respeito a uma extensão paralela do tempo, “a 

qual percecionamos quando nos entregamos exclusivamente à nossa consciência”, e “dela 

retiramos unicamente conteúdos sob a forma de leituras pessoais, suscetíveis de estabelecer 

nós com outros conteúdos presentes já na nossa consciência” (Fadigas, 2003a 32). Ou seja, 

assumindo-se como o “próprio tempo do pensamento” (Idem 33), Aiôn transforma-se no 

“tempo da criatividade, uma vez que nele o sentido resulta de uma construção sempre 

renovada, não resulta de algo dado como em Cronos” (Idem 35).  

Por isso quando me refiro a uma visão quântica do mundo, é precisamente a esta 

passagem sequencial, onde a lógica do terceiro incluído ao propor-nos a consideração de uma 

realidade multidimensional – o estado T –, substituindo a lógica unidimensional do pensamento 

clássico, talvez nos pudesse trazer uma visão quântica e infetada em torno do professor-artista, 

num lugar que a cada momento deve ser capaz de se criar a si mesmo, sem qualquer intervenção 

externa, pelo movimento interno dos seus fluxos.  

Deste modo, a visão quântica ao assumir-se na transgressão clássica e binária entre 

opostos (sujeito-objecto, subjectividade-objectividade, simplicidade-complexidade, diversidade-

unidade), poderá permitir zonas de resistência “onde os casamentos entre a masculinidade e a 

feminilidade do mundo possam ser celebrados”, de forma a gerar conhecimento pela interação, 

e não pela oposição do par de contraditórios, num movimento infinito de uma matéria que não 
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pára de se propagar na busca de uma espécie de plano de imanência (Idem:67-68).  

Então, uma visão quântica do conceito de professor-artista passa por conceber um 

espaço onde as relações espaciais se apresentam ordenadas de outra forma, e nas quais os 

experiências relacionais e produtivas não se resignam necessariamente às geografias habituais 

do espaço identitário. Refiro-me, pois, ao “indeterminismo reinante na escala quântica […], mas 

que de maneira nenhuma significa acaso ou imprecisão” (Nicolescu, 2000 17).  

Assim, gostaria de deixar claro que entendo esta desorientação esquizo, no sentido da 

minha autoconstrução, como produtiva, complexa e abrangente, plena de desafios e 

possibilidades que neste momento não consigo imaginar de outra forma. Por outras palavras: 

 

Um novo princípio de relatividade emerge da coexistência entre pluralidade complexa e unidade 

aberta: nenhum nível de realidade constitui um lugar privilegiado de onde possamos 

compreender todos os outros níveis de realidade. Um nível de realidade é aquilo que é porque 

todos os outros existem ao mesmo tempo. Este Princípio da Relatividade dá origem a uma nova 

maneira de olhar a religião, a política, a arte, a educação, a vida social. E quando a nossa visão 

do mundo muda, o mundo muda (2000:42).  

 

Torna-se então importante entender, que aquilo que acredito não é uma simples dissolução de 

fronteiras na relação professor-artista, mas a emergência de uma natureza rizomática, de uma 

multiplicidade onde se procura “desenvolver uma epistemologia da escuta, onde as 

problemáticas da explicação e/ou da implicação se subordinam à problemática da replicação e 

da objeção” (Correia, 2001a 33). Busca-se assim uma rede de proximidade onde observador e 

observado estão em estreito contacto, inclusive de fusão, mas sem se objetivar a produção de 

uma identidade mútua, mas sim de criação de novas multiplicidades a partir deles.  

É neste sentido que o espaço liso se deixa constantemente estriar e vice-versa, e onde 

também a acção do terceiro incluído permite uma unidade aberta. O que aqui se gera é uma 

multiplicidade de pontos de observação, contacto e infeção, embora nenhum deles ofereça 

qualquer perspectiva privilegiada sobre o professor-artista. E dizer isto é pensar o lugar do 

olhar, onde uma certa binocularidade da visão, conseguida pela justaposição de duas imagens 

ligeiramente deslocadas, religa o olhar com o contexto em seu redor.  

Da mesma forma, a palavra háptico aplica-se melhor “do que táctil”, dado que esta não 

“opõe dois órgãos dos sentidos, mas deixa supor que o olho pode ele próprio ter essa função que 
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não é óptica” (Deleuze & Guattari,2007:625-626). Assim sendo, nenhuma linha separa a terra e 

o céu, não há horizonte, perspectiva, limite, contorno ou forma, nem centro. Porém, se é nos 

espaços lisos que a luta muda, se desloca e a vida reconstitui os seus enredos, confrontando-se 

com novos obstáculos e criando novas direções, ele não se pode tomar como uma espécie de 

espaço libertador. São exemplos disso, o deserto e o mar.  

Nestes espaços, os pontos limítrofes têm relações apenas táteis entre eles, feitas de 

intensidades, correntes, fluxos; onde 

 

o espaço liso, háptico e de visão aproximada, numa primeira perspectiva: é a variação contínua 

das suas orientações, das suas referências e das suas junções; opera gradualmente. Por exemplo, 

o deserto, a estepe, o gelo ou o mar, espaço local de pura conexão (Deleuze & Guattari, 2007: 

626).  

 

Neste sentido, podemos dizer que o espaço háptico, o espaço liso, são multiplicidades na 

medida em que são produzidos por meio de uma manta de retalhos (patchwork) de conexões, de 

multidões e de proximidades. Aliás, como vimos, dado que a visão ótica é extremamente 

seletiva no seu foco de atenção, talvez seja importante pensar num “novo olhar móvel, 

binocular, livre de peso, e que vê em todos os sentidos”, onde 

 

nem o olhar nem o mundo são fixos: flutuam, um em relação ao outro, numa nova liberdade e 

impermanência. Assim, as movimentações têm que ser constantes, pois não existe um ponto 

matematicamente definido a partir do qual se observa e se controla simbolicamente. As ruturas 

são constantes, pelo que não pode haver um único tipo de visão com respeito à realidade, mas 

múltiplos. A visão deixou de ser monocular para ser binocular. A sobreposição das imagens que 

cada olho produz obriga ao erro de paralaxe. Assim a relação entre observador e objeto é 

multidirecional, pelo que a necessidade de classificação e catalogação deixa de fazer sentido, 

pelo menos conforme a conhecemos. Dá-se início a uma desterritorialização do olhar, e a uma 

recolocação da subjetividade do observador […] (Jesus 2011,87-88). 

 

Deste modo, o observador não pode conservar uma posição fixa em relação ao exterior, 

na medida em que os fluxos, de uma forma similar a correntes marítimas, estão em constante 

transitoriedade. Por outras palavras, o que interliga os diferentes pontos no espaço são as 

relações táteis, de contacto e acção, e não os pontos fixos que habitualmente servem de 



Página 216 de 260 

referência num espaço que funciona como pano de fundo, ou seja, subordinado ao princípio da 

causalidade local.  

Este é o espaço rizomático, pelo que o sujeito terá que ter necessariamente uma ligação 

diferente com ele, já que este é um espaço de acontecimentos ocupado por “intensidades, ventos 

e ruídos, forças e qualidades táteis e sonoras” (Deleuze & Guattari, 2007:609). Da mesma 

forma, ao entender a relação do professor-artista como um rizoma, um espaço háptico onde os 

fenómenos se fundem com os processos que lhe dão origem, o professor-artista torna-se numa 

construção feita pela infinita sucessão de nós, e pela natureza móvel do processo de transição de 

um espaço ao outro. É deste modo que o visível se escapa sucessivamente por entre finas pregas 

que ocultam e mostram, num jogo duplo que faz com que “viajar em liso” seja “todo um devir e 

ainda um devir difícil, incerto”, pois percorre geografias desconhecidas (2007:613).  

Aceitamos então que o espaço por onde nos movemos é um discurso livres das imagens 

óticas, que conferem visões unidirecionais, distanciadas e abstratas. Mas dizer isto não é 

assumir um equilíbrio nos conflitos identitários do professor-artista, é antes assinalar a 

multiplicidade e produtividade do mesmo, na potenciação constituinte de autonarrativas que ele 

gera, se assim o entendermos como possibilidade geradora de autoconhecimento. Isto origina a 

produção de um espaço, no qual emerge a capacidade de um pensamento outro, que consiga se 

abater à interioridade de uma formação pré-existente.  

A hapticidade atua em conjunto com a apreensão da forma e da ideia, não as negando 

nem substituindo, pois a estratigrafia (a noção de espaço) é outra. A hapticidade introduz um 

grau de liberdade que permite que se imaginem outras possibilidades e se desenhem linhas de 

fuga, dobras de pensamento e de desterritorialização, que se jogam em movimentos espiralados, 

em mise en abyme com os espaços deixados entre o professor-artista, onde “todo o devir está 

num espaço liso” (Deleuze & Guattari,2007 618). 

Em suma, o que aqui gostaria de trazer, consubstancia-se na ideia de que o espaço que 

circula entre o conceito de professor-artista é um espaço liso e um espaço háptico, pois não tem 

uma direccionalidade fixa, sofrendo de incessantes mutações de direção. Então, este espaço, 

pela forma como se liga ao sujeito artista, torna-se num espaço variável e descontínuo, 

possuindo um número múltiplo de dimensões, isto é, possui uma característica espacial 

intersticial dependendo de cada sujeito. Por isso mesmo, ele não pode ter uma dimensão maior 

do que o conteúdo que se move através dele ou, melhor dizendo, o espaço de tensão entre eles 

tende a se obnubilar com aquilo que nele está incluído – como no meu caso –, esquecendo-se 
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também que a acção que nele está inscrito é o que faz com ele emerja e não ao contrário. Assim, 

é por um certa “acumulação de vizinhanças” ou por uma tessitura de retalhos de proximidades 

que não sendo necessariamente semelhantes, o sujeito que se autoconstrói como professor-

artista não se pode sentir ‘estável’ nas metáforas óticas da representação e da legitimação, nem 

encontrar conforto numa autonarrativa pura. Nas palavras de Kaufmann: 

 

Ser si mesmo é, aliás, fundamentalmente, uma experiência impossível; o individual não se 

manifesta nunca no estado puro. O indivíduo está sempre em situação e em mutação permanente, 

numa perspectiva identificatória específica e variável, utilizando recursos diversos mesmo que 

imaginários. O eu não é ninguém sem os outros […]. Ele não é nada sem o universo de 

significação nos quais se inscreve. A vida, muitas vezes, não é senão uma arbitragem entre esses 

diferentes universos. O eu existe aí, nessa arbitragem, e em mais parte alguma 

(Kaufmann,2005:107-108). 

 

É nesta esteira onde o homem vive “cognitivamente como espelho da sua própria vida”, 

refletindo e examinando-se, “até transformar o seu quotidiano em objeto de interrogação 

comparável ao objeto de experimentação do científico em laboratório” (Kaufmann,2005:97), 

que sou levado a crer, pela autoscopia que vim exercendo, que ele se deva revelar na “condição 

da acção, um determinante da energia corporal” (2005 103), onde a identidade ao ser 

igualmente uma simples e indefinível sensação de existir, se torna num espaço de devir, 

interessado não apenas com o que nele é devir, mas com o seu próprio devir (Deleuze & 

Guattari,2007:620).  

Nas palavras de Nicolescu 

 

A complexidade da qual falamos seria uma complexidade desordenada, e neste caso o seu 

conhecimento não teria sentido ou esconderia uma nova ordem e uma simplicidade de uma nova 

natureza que justamente seriam o objeto do novo conhecimento. Trata-se de escolher entre um 

caminho de perdição e um caminho de esperança. Teria a complexidade sido criada pelo nosso 

espírito ou encontra-se na própria natureza das coisas e dos seres? […] Uma coerência 

atordoante reina na relação entre infinitamente pequeno e infinitamente grande. Um único termo 

está ausente nesta coerência: a abertura do finito – o nosso. O indivíduo permanece 

estranhamente calado diante da compreensão da complexidade. E com razão, pois fora declarado 

morto. Entre as duas extremidades de um pau – simplicidade e complexidade -, falta o terceiro 
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incluído: o próprio indivíduo (Nicolescu,2000:30). 

 

Assim, a lógica do terceiro incluído, advento da revolução quântica, tornar-se-ia num 

conceito que levaria em conta as dimensões do ser humano e a relatividade dos conceitos, onde 

o homem morto pela separação total entre ciência e cultura ressuscita como um sujeito flexível e 

complexo. Félix Guattari (1992) diria que “a única finalidade aceitável das atividades humanas 

é a produção de uma subjetividade que enriqueça de modo contínuo a sua relação com o 

mundo” (1992 33). “A imagem de si mesmo” torna-se na “matéria-prima da construção 

identitária” ( aufmann,2005 63), onde as imagens dos comportamentos que lhe estão 

associadas preceituam o indivíduo a formar uma identidade ou uma imagem de si mesmo, 

libertando um indivíduo constrangido a autodefinir-se” (2005 53).  

Contudo, também não nos podemos esquecer que “a questão identitária resultou, 

historicamente, da desagregação das comunidades”, que se ligou a uma certa ideia de crise pela 

“incerteza radical quanto à continuidade e à consistência de si mesmo. Antes da crise não havia, 

propriamente falando, identidades (2005:53). Neste sentido, estas mesmas imagens devem ser 

analisadas “no plural, porque elas são de tipos diferentes”, por vezes contraditórias mas sempre 

múltiplas, “reflexos variadas dos papéis díspares que podem ser exercidos por um mesmo 

indivíduo” num contexto preciso. Deste modo, a “multiplicação dos papéis […] aliada ao 

cruzamento das culturas automizam o indivíduo e permitem-lhe a profundar a sua subjetividade, 

participando, assim, na viragem histórica que precipita a procura identitária” sob a forma de 

self-schemes, de inventividade pessoal (2005:66).   

Ora cruzando com o meu problema, esses self-schemes que criei para pensar a minha 

autoconstrução como professor-artista traduziram-se em pensar criticamente, através de um 

mapeamento localizado, o espaço que poderia circular entre os dois termos. Assim, e por tudo o 

que já foi dito, penso que facilmente se depreende que a noção de estúdio como elástico, rizoma 

ou ‘educação por infeção’ advém de um “gosto de trabalhar nas margens”, que se torna 

relevante se “nos queremos reapropriar das instabilidades resultantes da diluição” de fronteiras 

entre a minha autoconstrução identitária, como professor-artista, “encarando-as não como um 

perturbação de duas zonas de intermediação entre pólos estáveis”, mas antes como a 

“impossibilidade de se pensar as antigas estabilidades dos pólos” (Correia,1998 191).  

Assim sendo, é neste sentido que a “transgressão dos territórios estabelecidos” não só se 

liga às experiências aqui trazidas, como também gera um espaço onde as “empirias 
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estabelecidas, que são factuais porque emitem opiniões e que não se limitam a dar-se a 

conhecer, mas conhecem-se” (1998 191), não se transformam em verdades pelo seu suposto 

carácter científico e extraterritorialidade, “qualidades que nunca tiveram”, mas antes que pela 

“sua audácia, a sua experimentação, a sua incerteza, o seu calor, a sua mistura incongruente de 

híbridos, a sua capacidade de recompor as relações sociais”, se constituam como domínio duma 

reflexividade reflexa (Latour,1991:195 citado em Correia 1998:191). 

 

 

4.5. O estúdio como autonarrativa do espaço identitário do professor-artista. 

 

Tal como um ator quando recebe um papel social percebe que já está criada uma 

fachada para esse papel, também eu, como o professor-artista, me apercebo que este conceito se 

assume como uma espécie de bilhete de identidade “cuja função é a de provar que aquele que o 

possui é efetivamente quem pretende ser” ( aufmann,2005 19). Contudo, aqui essa suposta 

identidade não está constituída pelo documento, por algo inerte, mas pelo conjunto de relações 

que estabeleci entre a minha prática artística e docente, em conjunto com o discurso dos alunos 

e dos projetos que se cruzaram. Todos eles contribuíram para que a minha identidade fosse a 

estória de mim mesmo, que eu conto a mim próprio (2005:131). 

Ora é precisamente pensando nas relações sociais e na forma como o eu se apresenta na 

vida de todos os dias, que Goffman (1993) reflete na forma de representação teatral sobre o 

modo como, no dia-a-dia ou em situações de trabalho, o sujeito se “apresenta a si próprio e à 

sua atividade perante os outros, à maneira como orienta e controla a impressão que os outros 

formam dele”, assim como “as diferentes coisas que poderá fazer ou não fazer enquanto 

desempenha perante os outros o seu papel” (1993 9). Assim o sujeito, tal como o ator que se 

apresenta em cima do palco, pode-se “apresentar disfarçado de um personagem diante das 

personagens de que os outros atores se disfarçam” e onde a plateia forma uma parte importante, 

já que não estaria presente se aquilo que se passa no palco não fosse real.  

Se pensarmos bem, quando surgimos perante alguém que desconhecemos, geralmente 

estas pessoas tendem a fazer-nos perguntas no sentido de obter informações a nosso respeito. 

Mais ainda, eles podem retirar ilações desde o nosso comportamento e postura física, 

permitindo-lhes através destas pistas “aplicar a experiência que já possuem de indivíduos mais 

ou menos semelhantes”, aplicando “estereótipos não verificados” que se baseiam em 
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determinados “aspetos psicológicos”, como forma de anteciparem um “comportamento atual e 

futuro do indivíduo em causa” (1993 11-12).  

É assim que vivendo “por meio de inferências”, o indivíduo quando se apresenta 

perante os outros tem sempre “motivos” que o levam “a mobilizar os seus atos de modo a 

veicular para os outros a impressão que ao indivíduo interessa veicular” (1993 14). Ora agirá de 

forma calculada, intencional e consciente, mas “fazendo-o sobretudo porque a tradição do seu 

grupo ou categoria social exigem esse tipo de expressão”, ora seguirá um padrão não 

intencional. E, como refere Goffman (1993), este “parece mais desenvolvido do que a nossa 

capacidade de manipulação do comportamento próprio”, ao ponto da “testemunha estar 

“provavelmente em vantagem sobre o ator, no sentido em que eu, enquanto investigador que 

escrevo sobre a minha acção, como forma de entender os fios que tecem a minha 

autoconstrução como professor-artista, estou em vantagem como testemunha sobre o ator que 

desempenha estas práticas.  

No entanto, teremos também de ter em conta que o individuo ao projetar uma imagem 

de si durante a representação do seu papel, a plateia, por “muito passivo que pareça o seu 

papel”, também projeta “uma definição da situação através da maneira como respondem ao 

indivíduo e das linhas de acção que adotam em relação à pessoa” (1993:20). É desta forma que 

temos uma espécie de modus vivendi interativo, que à medida que vai progredindo vai 

apresentando modificações ao seu estado inicial tentando fazê-lo sempre sem contradições 

(1993:20).   

Neste sentido, seria interessante cruzarmos esta ideia com um pensamento trazido por 

Goffman acerca do que dizem os professores sobre a sua relação com os alunos. 

 

Nunca podemos deixá-los ficar por cima, caso contrário está tudo perdido. Por isso, eu começo 

sempre em força. No primeiro dia em que travo conhecimento com uma turma nova, deixo claro 

quem é que manda…Temos que começar em força, para depois abrandarmos com o tempo. Se 

começarmos por facilitar, quando tentarmos impor-nos, eles olham para nós e riem-se (Becker, 

1952:457 citado em Goffman,1993:23). 

 

É perante esta imagem que se eu pensar que iniciei a minha atividade docente como artista, isto 

é, sem ser profissionalizado para a docência, me recordo da dificuldade que tive em assumir-me 

perante mim e os outros como professor. Alguns anos a lecionar com o meu arsenal cultural 
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como artista, marcaram mais do que eu podia acreditar a minha entrada na docência. Por isso, 

assumir-me somente como professor seria algo que nem eu, nem os alunos que se implicaram 

neste processo, aceitariam ver passivamente em mim.  

É então que se por um lado eu tenho, como “indivíduo possuidor de certas 

características sociais, o direito moral a esperar que os outros” me tratem de modo 

correspondente a essas mesmas características, por outro, também ao apresentar-me como 

possuidor dessas características sociais deverei “ser de facto aquilo que declaro ser”.   

É assim que ao projetar uma imagem em tensão entre o artista e professor que habitam 

em mim, estou automaticamente a inserir-me numa determinada categoria e enviar aos outros, 

mas também a mim, uma mensagem sobre a forma como quero me tratem, segundo um espécie 

de direito que se tem a esperar das pessoas que pertencem ao tipo social que reivindico para 

mim (Goffman,1993:24). Ora neste movimento de inserção dou início também a um outro de 

exclusão, já que “renuncio a todas as pretensões de ser coisas” que não mostrei ser, renegando 

“desse modo ao tratamento que seria apropriado a indivíduos de outro tipo” (Goffman,1993 24).  

Como diria Kaufmann (2005), a identidade singulariza e “unifica o indivíduo, cria um 

universo simbólico integrado num momento e num contexto determinado, estabelece as ligações 

entre as sequências de identificação”, entre as várias imagens que se criam “para assegurar uma 

continuidade na duração biográfica”, ao mesmo tempo que “constrói, pela valorização de certas 

temáticas, a estima de si mesmo que é a energia necessária à acção” ( aufmann,2005 71).  

Perante tudo isto, vai-se tornando ‘natural’ que ao representar-me como professor e 

artista todos os dias, “numa ‘prática de rotina’ para o mesmo público em diferentes ocasiões, 

seja provável que se forme uma relação social” onde a representação do meu papel “implicará 

um ou mais ‘papéis de rotina’, e onde cada um desses diferentes trechos poderá ser apresentado 

pelo ator numa série de ocasiões para os mesmos tipos de audiências, ou para um público 

sempre formado pelas mesmas pessoas” (Goffman,1993 24).  

É deste modo que a ‘apresentação do eu na vida de todos os dias’ prefigura a existência 

de vários eus conforme a situação ou plateia em que se encontra a representar. E aqui para o 

meu problema, entendo a plateia como aquele que assiste à representação. Por isso, entendo a 

plateia como os ‘outros’ mas também o sujeito que, como artista, assiste à sua representação 

enquanto professor. Por isso mesmo, é importante que os outros acreditem na imagem que 

quero suscitar. E aqui, fazendo uso do seu sentido romano, a imagem forma-se literalmente pelo 

ato de impressão, já que 
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Uma “imagem” em Roma era um objecto material. Sob o nome de imago, os romanos 

designavam uma figura de cera que se moldava a partir de um cadáver de uma determinada 

pessoa. A imago funcionava como um “duplo corpo” físico cuja utilização transcendia a da mera 

comemoração: dependendo da posição social e da importância da pessoa, a imago constituía uma 

verdadeira presença física e legal. (…) Enquanto os gregos concebiam o ícone (eikon) como 

“imagem” no seu sentido de parecença física, os romanos tratavam a imago como corpo: a 

presença não era fictícia, mas sim real. (…) As imagine ou esfinges eram máscaras mortuárias 

feitas de cera pintada. A sua forma era obtida por impressão direta sobre a cara da pessoa 

falecida (…) a máscara era considerada presença material da pessoa, através desta operação 

metonímica (Flores, 2005:130-132). 

 

É desta forma que a raiz etimológica da palavra pessoa se liga à máscara, já que toda a gente 

está sempre a representar perante o teatro da vida. Assim, “a máscara representa a concepção 

que formámos de nós próprios” mas também, segundo os romanos, a nossa própria presença 

(Goffman,1993:32). Ora isto, no limite, poderá corresponder a desdobramentos múltiplos do eu 

através do uso da máscara, já que o eu é “uma coisa orgânica, com uma localização 

determinada, cujo destino fundamental se resume em ter nascido, amadurecer e morrer” 

(Ibidem).  Por isso, quando num estudo como este se empreende a necessidade de pensar a 

minha autoconstrução como professor-artista, ao analisar o eu “afastamo-nos assim do seu 

titular, da pessoa que com ele perde ou ganha, uma vez que esta e o seu corpo se limitam a 

fornecer o cabide no qual ficará pendurado” ainda que por breves instante.  

Contudo, “os meios que produzem e mantêm os eus não residem no interior do cabide”, 

já que os ‘outros’ ao auxiliarem o ator na constituição da cena pela interação, o eu torna-se “um 

produto de todas essas combinações” (Goffman,1993 295). 

 

 

4.6. O devir-animal como possibilidade de um espaço porvir. 

 

Intersectando a imagem acima exposta com a “A Metamorfose” de Franz  afka, 

podemos constatar que ambas derivam na existência de múltiplas entradas, algo quem num 

pensamento guattaro-deleuziano corresponderia à ordem do molecular e do pensamento 

rizomático.  
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Gregor Samsa, personagem desta história kafkiana, vê-se da noite para o dia 

transformado num inseto horrível com um ‘dorso duro e inúmeras patas’. A princípio, as suas 

inquietações relacionam-se com a sua metamorfose física, passando gradualmente para um 

estado mais psicológico e até mesmo afetivo, registando-se alterações ao nível dos 

comportamentos, atitudes, sentimentos e opiniões. Contudo, e é neste ponto que ligo esta 

história à minha construção identitária como professor-artista, em nenhum momento o 

personagem se dá realmente conta que se transformou num inseto. A percepção da metamorfose 

não é imediata. Ele apenas consegue discorrer sobre partes de si, os seus novos membros, 

órgãos e hábitos, acabando também com o tempo por se acomodar a esta nova condição sem 

realmente entender bem no que se tornara.  

Ora esta metáfora parece-me que retrata bem o meu processo de auto-inscrição na ideia 

de professor-artista, pois reflete o modo como os devires não são sentidos no imediato por quem 

é intersetado por eles, revelando-se apenas quando já traduzidos em processos ou atos 

percetíveis e, como tal, acessíveis como informação em potência. É então que podemos dizer 

que as experiências enunciadas foram um auto-movimento construtivo da minha identidade 

como professor-artista, uma viagem de experimentação mais do que uma viagem psicológica, 

que ao percorrer diversos pontos nas coisas, em mim e nos outros, me restituiu uma percepção 

da minha metamorfose. Sem esta pluralidade de sentidos nos quais se incluem os textos, os 

alunos, as experiências e os contextos, a consciência deste devir ter-me-ia sido praticamente 

imperceptível e este estudo não existiria.  

Neste sentido devir não é ser, é tornar-se, pois ele dá início a um movimento que faz 

prova fazendo-se (Deleuze & Guattari, 1992). Então, podemos dizer que todo o devir é 

enérgico, decorre dos afetos, dos encontros e das trocas relacionais que se fazem com os corpos, 

concebido como um processo criativo, sempre inacabado, onde as ideias, os pensamentos, as 

formas de ser e de estar estão em constante agitação. E neste caso, talvez o devir que faça mais 

sentido para pensar o meu problema seja o devir-animal, pela proximidade que revela com o 

humano. O devir-animal: devir cão, rato, lobisomem, formiga ou coleóptero, como no caso de 

Gregor, significa “não baixar a cabeça e ficar burocrata, juiz, inspetor ou réu”, mas apontar para 

aquele que devém um leque de possíveis para a sua acção (Deleuze & Guattari,2003:33).  

Mas para fazer isto é necessário proceder a duas desterritorializações: primeiro, a que 

homem aplica ao animal obrigando-o a fugir ou a domesticá-lo; segundo, aquela em que o 
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animal aponta ao homem saídas, processos de fuga que o homem jamais teria discorrido por si 

próprio numa espécie de movimentação esquizofrénica (Deleuze & Guattari, 2003:69). 

Por conseguinte, esta ideia poderia ser cruzada com alguns casos concretos da minha 

vivência na cidade escolar; por exemplo, aquando do confronto entre a minha formação artística 

e a ‘forma escolar’ ou o uso que a escola fazia do artístico me impeliram a latir como um cão, a 

escavar buracos, a procurar saídas e a experimentar freneticamente para poder sobreviver num 

terreno que me era hostil; mas também, por sua vez, quando perante um conjunto de pessoas 

heterogéneas, com interesses e ritmos de aprendizagem diferentes tinha que percorrer a sala de 

aula saltando, de ramo em ramo, como um macaco; dialogando com os alunos, incitando-os e 

espicaçando-os a trabalhar e a pensar como um insecto; ora o xilófago que faz galerias, ora a 

vespa que lança o seu ferrão, promovendo espaços de hibernação e maturação, mas sempre 

nadando, emergindo e submergindo como uma baleia que faz este movimento para respirar. 

Estes eram os meus actos. E como nos diz Merleau-Ponty (1999), através das palavras de Saint-

Exupéry, em Pilote de Guerre: 

 

tu habitas em teu próprio ato. Teu ato és tu…Tu te transformas. Tua significação se mostra, 

ofuscante. Este é teu dever, e tua raiva, é teu amor, é tua felicidade, é tua invenção…O homem é 

só um laço de relações, apenas as relações contam para o homem (1999:612). 

 

Porém, dizer isto não significa propiamente devir-animal, pois devir não é imitar um 

animal, nem identificar-se com ele 

 

também não é regredir-progredir; também não é corresponder, instaurar relações 

correspondentes, também não é produzir, produzir uma filiação, produzir por filiação. Devir é 

um verbo que tem toda a sua consistência; Não se reduz, e não nos leva a ‘parecer’, ou ‘ser’, ou 

‘equivaler’, ou a ‘produzir’  (Deleuze & Guattari, 2007 306). 

 

Por isso num devir aquele que devém devenha tanto como aquilo que se torna, isso é, que forme 

um conjunto particularmente em movimento, nunca em estabilidade, pois num devir-animal 

existe sempre uma relação de matilha, de bando, de multiplicidade e de relação ativa com os 

outros. Assim, se por um lado o devir do professor-artista só devém pelo vínculo estimulante 

que celebra com a sua matilha; por outro, como figura híbrida que é, como os lobisomens, os 
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vampiros e as sereias, ao nascer de uma “união sexual que não se reproduzirá, mas que 

recomeça de cada vez, ganhando terreno” por sucessivas mutações dentro do seu próprio bando 

(Deleuze & Guattari,2007:307).   

Ora a meu ver o que permite que tal aconteça pode fazer conexão com aquilo que 

Deleuze (1990) nomeou de acontecimento, pois estas transformações tal como o acontecimento 

em si, não são o que “aconteceu nem o que está na iminência de acontecer”, situam-se entre 

ambos, são as duas coisas ao mesmo tempo, sendo “em simultâneo o que vai ocorrer e o que 

ocorreu já num tempo próprio, sem presente,” num tempo infinitivo não cronológico 

(Dias,1995:15).   

Podemos dizer então que o tempo do acontecimento é Aiôn, aliás como o de todo o 

devir, onde passado e futuro coexistem no mesmo tempo presente, já que todo o passado é um 

presente antigo e o futuro um presente porvir. É neste espaço suspenso, entretempos, que se 

jogam “velocidades e lentidões, independentemente dos valores cronológicos ou cronométricos 

que o tempo toma nos outros modos”, um pouco à semelhança do terceiro incluído (1995:102).  

Por isso o acontecimento é um verbo no infinitivo, como verdejar, desenhar ou amar. E 

se esses infinitivos são acontecimentos, é porque existe neles algo cuja “consumação não basta 

para realizar um devir em si mesmo” (1995 95). Amar não se esgota no momento em que se 

ama alguém, pois é algo em constante mutação e movimento que faz do amar, um 

acontecimento e um agora infinitivo. Nesse sentido, o acontecimento “efetua-se em coisas e 

estados de coisas e exprime-se em preposições” (1995 95).  

Então, se sou sujeito de um acontecimento não é mais para continuar o mesmo, mas sim 

para criar um tempo próprio que me force a devir-outro e me torne sem identidade, 

irreconhecível, até, perante mim próprio e os outros, um pouco à semelhança da história de 

Kafka. Apercebo-me, assim, que seguir esta linha muda a nossa percepção das coisas, de ver e 

sentir o mundo à nossa volta, pois estamos a viver em permanente estado de experimentação, 

abertos às forças que nos chamam e exteriorizam, nos atravessam e prosseguem sem princípio 

nem fim, numa mobilidade nómada. Então, perante isto, conseguir conviver com os foras e os 

dentros torna-se num exercício contínuo de heterogénese de nós mesmos.  

Ora o professor-artista entendido como um processo construído na interação do sujeito 

consigo mesmo e face aos outros, o mesmo é dizer, como uma extensa e incessante tarefa que 

tem na interioridade o seu terreno de eleição e no movimento de exteriorização pela vinculação 

exaustiva e sistemática a uma tarefa, seja pela escrita, seja pela prática artística, a marca da sua 
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inteligibilidade, ele é devir-animal  “uma viagem imóvel e no mesmo sítio que só pode ser 

compreendida em intensidade” (Deleuze & Guattari, 2003:69).  

Então, detendo-me aqui, começo a questionar-me se não será nesta viagem imóvel que 

se darão os jogos de (in)visibilidade que circulam no espaço liso e zona de contacto do 

professor-artista. E digo isto porque esta viagem é precisamente o acontecimento, o “já-aí e o 

ainda-não, um «instante» inextenso infinitamente subdividindo cada presente em duas direções 

opostas”, responsáveis pelo meu devir como professor-artista (Dias,1995:102).  

É que se por um lado ela é imóvel, enquanto deslocação rumo a uma exterioridade que 

permite o sujeito ver-se, por outro, ela é viagem como jogo de intensidades que se dão na 

transformação que ocorre dentro de cada sujeito a partir de um fora. É aqui que a luta e a 

viagem se dão, numa gestão individual entre a invisibilidade da metamorfose interior e a 

visibilidade da acção, que se consubstancia através da “periferialização dos centros” e da 

“centralidade das periferias” do seu movimento.  

De igual modo, este trajeto entre visibilidades e invisibilidades ocorre quando o sujeito 

de si, para si próprio, ao se aperceber das grelhas de racionalidade que sustentam o termo 

professor-artista, inicia uma tarefa de mapeamento do seu presente e começa a ver que as linhas 

“que possibilitam aquilo que vemos, sentimos, dizemos e agimos”, são precisamente as mesmas 

pelas quais “divergirmos e afastamo-nos das nossas práticas discursivas ensaiando outro 

devires” (Martins,2011 39-40). É jogando sempre com um apagamento latente, visibilidade e 

invisibilidade, que essas grelhas que nos constroem e produzem regimes de verdade, tornadas 

visíveis por um processo arqueológico e genealógico, podem ser tomadas para a construção de 

um pensamento próprio gerante de mudança. Contudo, ainda que estas mudanças se joguem na 

individualidade do sujeito, eles “não funcionam pelo princípio da originalidade do autor e da 

obra, mas antes pelas construções teóricas que aquele que escreve é capaz de empreender” 

fazendo matilha com o Outro (Martins,2011:40).  

Numa força de pensamento, trata-se de considerar as coisas e os seres em função das 

relações que estes estabelecem entre si, e não o inverso, imaginando as relações como 

antigénios que infetam os sujeitos e lhes provocam alterações no organismo, gerando situações 

hipotéticas de transformação. Neste sentido, o pensamento torna-se ele próprio, em termos 

estruturais, como uma experimentação onde a todo o momento se procuram estabelecer outras 

relações entre os seres, arquitectar novas composições e geografias num plano de composição 

em que as relações e os acontecimentos se possa tecer e destecer num movimento ininterrupto 



Página 227 de 260 

(Dias,1995). Coloca-se assim, perante o discurso que proferimos, já não a vontade de verdade 

mas a de produção de sentido, colocando-se o ato de pensar na linha guattaro-deleuziana como 

algo criativo, mais do que reflexivo, viajando de um conceito ao outro.  

Ora o conceito aqui não é tratado como um universal ou uma descrição de noções 

gerais. Ele é formado por multiplicidades pelo que não deve dizer a essência ou a coisa, mas o 

acontecimento (Deleuze & Guattari, 1992:27). Neste sentido, o conceito não é um dado à priori, 

não é uma opinião, um parecer ou um universal, mas antes um conjunto de singularidades onde 

cada uma das quais se prolonga até à vizinhança da outra (Deleuze,1990).  

Por outras palavras, não existem conceitos por si só, já que o todo conceito tem sempre 

uma linha de fuga que nos remete para outro conceito e assim até o infinito, pois o conceito tem 

um devir, além de advir de outro conceito e este ter advindo de outro. Podemos dizer que os 

conceitos se mesclam, havendo algo de indiscernível entre os dois. Assim, à semelhança do 

terceiro incluído, o conceito também possui um território A e B onde existe um domínio T, que 

pertence tanto a um quanto ao outro, e onde A e B são indiscerníveis (Deleuze & Guattari, 

1992:32).  

É este emaranhado de linhas que guarda em si partes vindas de outros conceitos que faz 

com que o conceito nunca esteja sozinho. Então, o conceito é precisamente aquilo que nos 

permite resistir às essências e à categorização do pensamento, já que intervém “sobre as 

opiniões” e “sobre os fluxos ordinários de ideias”, originando novos pontos e outros mapas, ao 

mesmo tempo que propõem uma “redistribuição inesperada de dados, uma reclassificação 

insólita e todavia «iluminadora» das coisas e dos seres, aproximando coisas que se supunham 

afastadas e afastando outras que se supunham próximas” (Dias,1995 24). O conceito torna-se 

assim um operador muito preciso e específico que tem como função fazer-nos pensar, ver e 

sentir.  

Por isso, quando aqui falo de um devir-animal, refiro-me a um devir selvagem que nos 

arraste para fora das barreiras disciplinares que nos confortam. Barreiras, essas, que ao 

quererem civilizar o animal, estudá-lo e educá-lo, arrastam-no para um local instituído de 

normas e leis, que ao determinar e prever comportamentos fabrica sujeitos e classes de sujeitos 

de um determinado tipo como o professor-artista. Então, pensar o devir como animal é pensar as 

“implicações políticas de uma educação que tende a organizar o animal, domesticá-lo, 

amordaçá-lo, confiná-lo ou capturá-lo como objeto de estudo” (Gomes,2002).  
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Devir-animal é assim, mais do que pensar a impossibilidade do professor-artista como 

categoria, essência ou adjetivação, refletir sobre os possíveis ensaios que o sujeito domesticado 

pelo professor-artista pode potenciar a partir de uma ‘deseducação’ de si. Ora esta 

‘deseducação’ de si não significa que o sujeito abandone o seu arsenal experiencial, mas sim, 

que deve apoiar-se nele e em “mapas cognitivos que lhe permitam permutar os elementos 

integrados neste património”, produzindo criticamente “combinações originais de elementos” 

que lhe possibilitem “inventar respostas a situações imprevistas” (Correia, 1998).  

Deste modo, não se concebe o pensamento como contemplação, reflexão ou 

comunicação, mas com a criação e invenção de outras possibilidades sempre em articulação 

com outros conceitos já existentes, ao mesmo tempo que nos ajudam a construir o nosso próprio 

pensamento e a resignificá-lo. Pensar com os outros não se trata de retornar a eles, mas de os 

conhecer, os estudar e retirar deles as lições que nos permitam fazer o nosso pensamento, 

estabelecer o nosso próprio plano de imanência. De que maneira eles ainda nos fazem pensar, e 

sob que articulações e recomposições podem as suas ideias e conceitos intersetar os nossos 

problemas e nos ajudar a pensar outras coisas.  

Por isso, pensar conjuntamente com autores como Foucault, Barthes, Nietzsche ou 

Deleuze significa criar. E criar para Deleuze é sempre devir, é transformar as relações de ‘força 

instituídas’, experimentar novas composições e criar zonas de resistência. Então, se aqui 

colocarmos o professor-artista não como uma categoria fixa e isolada sobre si própria, mas antes 

movendo-se nas coisas e em nós como um acontecimento, isto irá criar-lhe uma pluralidade de 

sentidos que dará lugar à criação de novos possíveis sobre si mesmo, transformando-o num 

conceito.  

Ora esta é uma atividade que ao implicar fazer novas ligações, tecer e destecer, 

recriando um outro jogo de combinações, se torna na tarefa do guerrilheiro e de todo aquele que 

exerça a atividade do pensamento como forma de resistência, na busca de um espaço para nos 

pensarmos a nós próprios. Deste modo, converte-se sua a função de recortar e delimitar um 

novo problema, de tal maneira que o conceito professor-artista assuma novas formas, sons e 

cores diferentes, novos contornos, criando uma espécie de encefalografia que registando os 

movimentos do pensamento, desenha uma geografia de devires, de heterogénese e de espaços 

nómadas.  

Apercebemos assim que o pensar não está dado e há que produzi-lo. Há que pensar sem 

essa imagem dogmática: sem representação, contra o modelo e para além das essências fixas. 
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Pensar é experimentar, problematizar, procurar e encontrar, ou não. Pensar na imanência, sobre 

planos igualmente traçados, inventados, planos imóveis e sempre mutantes. Pensar o que 

significa pensar. Pensar os problemas, as soluções, os sentidos, as verdades, essas loucuras que 

nos enformam. Pensar sempre, sem pontos fixos, sem quietude, numa rede sem fim. Nunca 

parar de pensar. Nunca parar o pensar. Acção do pensar. Nomadismo do pensar.  

É mais uma questão de mapas, regiões, territórios, segmentos, linhas e deslocamentos 

horizontais do que de cronologias e sucessões. Orientamos o pensamento como uma linha que 

atravessa por entre os pontos, “não tem princípio nem fim, nem partida nem chegada, nem 

origem nem destino”, tem apenas um meio que constitui “uma zona de vizinhança e de 

indiscernibilidade, uma no man’s land” (Deleuze & Guattari,2007 373) e zona de contacto que 

não nega o pensar.  

Todavia, é latente que na maioria das vezes o terreno por onde me movimento não 

pensa nos seus sujeitos, e estes, na maioria dos casos, não pensam sobre si próprios e sobre o 

ensino em artes visuais. E aqui não estou a falar nos condicionalismos do sistema, dos 

dispositivos institucionais, das reformas, das leis e dos programas. Não se pensa porque estamos 

rodeados de representações que nos impedem de pensar. Não se pensa porque cada vez mais se 

induz a comunicar em vez de pensar essas mesmas representações, fazendo-nos falar apenas 

sobre aquilo que já sabemos e que geralmente se inscreve nos grandes sistemas circulares de 

comunicação dominantes. Se virmos bem, assistimos diariamente na comunicação social a 

debates que nos dizem ‘pensar’ os problemas da nossa sociedade, mas que mais não passam de 

provas dialécticas de opiniões que buscam promover a cultura do consenso.  

Isto só me diz que cada vez mais perdemos a paixão de pensar. De pensar por nós 

próprios e não nessas loucuras que nos impõem como óbvias e naturais: casar, ter filhos, 

comprar casa, pedir empréstimos, seguir um curso, ter boas notas, etc…“os movimentos e os 

devires, isto é, as puras relações de velocidade e de lentidão, os puros afetos estão por baixo ou 

por cima do limiar de percepção” (2007 357).  

É certo que podemos corroborar com tudo isto, mas mesmo assim temos medo de 

pensar o novo. Gostamos de confirmar o conhecido. É o jogo. Temos medo de não conhecer o 

que deve ser reconhecido. Medo de nos deixarmos de conhecer. De não representar o que deve 

ser representado. De deixar de trazer à memória. De não nos encontrarmos com a verdade que 

deve ser encontrada. De deixar de falar a verdade que se encontra no verdadeiro. De não fazer 

parte da sociedade vigente. De deixar o conhecido submeter-se a outras lógicas que não as suas. 
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De admirarmo-nos pertencer a um estrato ou categoria, ainda a que no conforto do desconforto. 

De questionar o que não pode ser respondido. De responder ao que não foi questionado.  

Enfim, como diria Alexandre O'Neill, o medo vai ter tudo.  

Por tudo isto, o espaço háptico e zona de contacto do professor-artista é, a meu ver, 

devir-animal no sentido que ele faz movimento, é atividade, acção sempre em bloco, em matilha 

com o Outro. É uma linha de fuga em toda a sua potência que, galgando uma passagem para o 

interior, atinge “um continuum de intensidades puras, em que todas as formas se desfazem 

assim como significações, significantes e significados, em benefício de uma matéria não 

formada, de fluxos desterritorializados, de signos a-significantes”, que mostram ao sujeito, no 

limite, uma infinita rede de possibilidades de acção à sua escolha (Deleuze & Guattari, 

2003:34).  

Com isto, entendemos que o devir do professor-artista só pode efetuar-se pela reescrita 

constante da sua acção, que 

 

depende da utilização plurifuncional dos saberes experienciais, razão pela qual a sua 

preocupação é a de contribuir para o seu reconhecimento, a de promover a sua transferabilidade 

para novos contextos cognitivos e a de fazer da acção e da prática uma oportunidade para o 

enriquecimento do património experêncial e não um mero pretexto para a aplicação dos saberes 

ministrados; a sua luta é a visibilidade do invisível, é a luta da gestão das incertezas contra a 

acumulação das certezas (Correia,1998:146-147, o itálico é meu). 

 

Diante disto, o professor-artista ao dizer o acontecimento que se consubstancia na acção 

relacional com o sujeito, com o Outro e com as coisas com as quais faz conexão, não aponta 

para uma categoria fixa e imóvel, mas sim para algo em movimento que se distribui sem romper 

a sua continuidade, como um deserto, um mar, num vaivém contínuo.  

Um devir, portanto, que se deseja animal, em bando, todo ele selvagem e que nos 

permita, numa deseducação de nós próprios, fazer dobras e traçar linhas procurando desenhar 

múltiplos pontos de vista, cruzamentos e galerias, no sentido de ser ou tornar-se um poliglota da 

significação, sem almejar fechar o símbolo numa interpretação indiscutível mesmo se ele já deu 

as suas provas (Barbier, 1997). 

 Então, como se poderá pensar o professor-artista se cada um de nós agora, a partir do 

nosso traço de inteligibilidade, do nosso próprio devir como outra possibilidade de vida e de 
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pensamento, criarmos o nosso conceito a partir da nossa orientação no pensamento? Se não 

conseguimos, neste plano de imanência, falar de uma “verdade” que seja universal, o que restará 

na nomeação professor-artista?  

É então que mesmo depois de cada um de ter encontrado em si próprio a sua 

“menoridade íntima, o seu deserto íntimo”, mesmo que em condições colectivas, deve ter-se 

sempre em conta os perigos de “reterritorializar-se, refazer fotografias, refazer poder e lei, 

refazer também a «grande literatura»)” (Deleuze & Guattari, 2003:145). Isto porque, como se 

devém do sujeito que se é, a partir das relações de movimento e de repouso que cada qual 

consegue empreender e lhe são próximas, como no caso das experiências que retratei, o devir 

pode tomar-se neste sentido como um processo do desejo (Deleuze & Guattari, 2007).  

Ora o desejo no sentido guattaro-deleuziano encontra-se junto “às engrenagens e às 

peças da máquina, ao poder da máquina”; e aqui não estamos a falar de um desejo de poder; o 

poder é que é desejo. Pois, como podemos ver, a ânsia de aliviar as minhas tensões e conflitos 

entre o mundo artístico e a prática docente levaram-me, como uma espécie de feitiço, a 

autoconstruir-me como professor-artista num desejo de estar diante das engrenagens, “de pôr 

em movimento certas engrenagens, de ser uma dessas engrenagens, material que é ainda, à sua 

maneira, uma engrenagem” (Deleuze & Guattari, 2003:99).  

Sabendo que como sujeito sou fonte de poder, encaro de forma natural a autonomia e 

independência que a lei me confere, mas estou sempre disposto a reconquistar a liberdade que 

me retiram, já que também estou sujeito à autoridade pública. Pode ser porque desejo a 

liberdade que o regime me armadilha (faz engrenagem), e me leva a autoconstruir-me como 

professor-artista, ao mesmo tempo que me adiciona como mais uma peça da engrenagem.  

Apercebo-me então que uma das condições da democracia e do progresso, é que o 

indivíduo que se considera livre e soberano, se descubra afinal como coisa frágil. Todavia, creio 

que a questão do professor-artista seja muito mais complexa do que a convivência de dois 

desejos: o de reprimir e o de ser reprimido. Tanto de um lado como do outro, a repressão do 

desejo advêm do agenciamento dum poder-desejo, de uma certa condição de máquina – “visto 

que necessários são tanto os mecânicos como as matérias, numa estranha harmonia, mais numa 

conexão do que numa hierarquia” (Deleuze & Guattari, 2003:100). Então, mesmo nesta lógica 

de fabricação, ele tende a dirigir-se para um estado preciso de incorporação no corpo duma 

sociedade, concebendo os múltiplos movimentos de atração e expansão que afetam os corpos 

uns em relação aos outros.  
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Segundo este ponto de vista, o poder, anteriormente centralizado na figura do rei, 

dissemina-se de forma rizomática e subtil por um conjunto de instituições que garantem o poder 

público num estado-nação, tal como os tribunais, as escolas, as prisões, os hospitais, etc. O 

poder não é piramidal como a lei desejaria fazer-nos crer; é segmentar e linear; age por 

contiguidades e não por altura e à distância (Foucault,1997a).  

Ultrapassamos a relação de dominação/submissão, imagem frequente em que 

costumamos ver o poder, inscrevendo-a a um nível produtivo onde cada segmento é poder, “um 

poder ao mesmo tempo que uma figura do desejo”. Assim, “cada segmento é uma máquina ou 

uma peça da máquina”, restando sempre um sentido de liberdade que parece residir na 

capacidade de escolha que o sujeito tem de resistir, ou de se deixar submeter, às nomeações que 

para ele lhe são criadas. A escolha é a acção (Deleuze & Guattari, 2003:100).  

O que quero dizer é que o sujeito mais do que pensar sobre as coisas, numa espécie de 

mediação reflexiva, deve pensar com elas e através delas, pelos seus próprios meios 

conceptuais, experienciais e experimentais, produzindo nesse encontro uma interação criativa. 

Contudo, é necessário que tenhamos a lucidez necessária para saber que se queremos ruminar, 

“a erva só existe entre os grandes espaços não cultivados” (Deleuze & Guattari, 2007 41). É aí, 

nesse espaço entre os espaços, onde os animais se movem e pastam. 
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FECHO 

 

 

Porque escrevi isto e sobretudo para quem? (Bourdieu,2005:117). 

  

 

“Eu nasci sob circunstâncias pouco usuais”. É assim que começa “O estranho caso de 

Benjamin Button”, adaptado a partir da história de F. Scott Fitzgerald, sobre um homem que 

nasceu de forma incomum: sendo bebé, tinha a aparência e doenças de uma pessoa de oitenta 

anos. Assim, ao invés de envelhecer com o passar do tempo, Button vai rejuvenescendo. 

Incapaz de parar o tempo, o filme conta a história de Benjamin e da sua ‘viagem’ fora do 

comum, das pessoas e lugares que descobre ao longo do seu caminho, dos seus amores, das 

alegrias da vida e das tristezas da morte. 

 À semelhança desta estória, também eu ao refletir sobre este desdobramento entre mim 

e uma imagem exterior, tive que empreender uma viagem inversa à da sua construção, detendo-

me ao longo do caminho em pontos específicos de gestão e intermediação com este duplo, 

procurando “reunir e tornar disponíveis alguns elementos para uma auto-análise” 

(Bourdieu,2005:11).  

Neste sentido, posso dizer que os acontecimentos potenciais da vida não compõem uma 

história mas um devir, pois dispõem-se para lá de coordenadas fixas numa vida imanente sem 

momentos, ou feita só de ‘entre-momentos’ ou ‘entre-tempos’. Neste caso, percorrer um 

caminho que passa por questionar os textos que se cruzaram comigo, as experiências com os 

alunos e as trocas de ideias com outros artistas e professores, significa alterar-me no movimento 

desta viagem e, por sua vez, a própria nomeação também. Esta é uma actividade que não advém 

nem sucede, mas que anuncia um tempo vazio, suspenso até, em que se vê o acontecimento 

ainda por vir e já ocorrido, no campo de complexidade em que dá.   

Aproximando-se o momento de suspensão desta escrita, fica no ar uma certa ideia de 

desassossego, infeção, desconforto, tudo isto ideias que implicam um certo tipo de acção do 

sujeito. E neste sentido, gerir a acção de si próprio é tornar-se político de si mesmo no governo 

de um corpo, que a todo o momento se reinventa no conjunto de relações que estabelece com o 

outro. Ora trazer este político para o governo e o cuidado de si é querer infetar as nomeações 

que nos moldam. É querer apagar esse duplo que nasce da relação professor e artista. Isto é, dar 
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início a um movimento que interessa a todo aquele que deseja criar um espaço para se pensar a 

si próprio, por intermédio duma acção interior que se faz a partir de um fora.  

E neste estado de permanente autoinfeção pelo movimento dos foras e os dentros, o 

melhor aliado deste guerrilheiro é precisamente o terreno aonde ela se desenvolve, já que este o 

conhece como a palma da sua mão. Assim, neste plano interativo que promove um campo de 

resistência, permanece a ideia geral desta acção que é, ainda, saber durar.  

Mas fazer persistir um estado infecioso no sujeito parece algo absurdo, já que a mesma 

pode conduzi-lo à morte se não for convenientemente tratada, como no caso do vírus da 

imunodeficiência humana (V.I.H.). Todavia, se entendermos ajustar as lentes, veremos que toda 

a tese se alicerçou na ideia de um corpo estranho que a determinada altura invadiu o meu 

organismo e originou a uma inflamação. Esse agente patológico ou antigénio foi, como 

podemos compreender, a caracterização de professor-artista que permiti que se desenvolvesse 

em mim como um processo infecioso, a partir da minha relação como professor e artista. Uma 

permissão que só significa aceitar-me como bancada de experimentação, um pouco à 

semelhança do estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde.  

Então, em prol desta vontade de saber, se por lado o meu sistema imunitário foi ativado 

por um conjunto de experiências e projetos que incrementei com os meus alunos, facto que 

estimulou o meu organismo a produzir anticorpos e a produzir uma resistência ao avanço deste 

processo infecioso, por outro, também me ajudou a perceber o que este duplo capturava e como 

estava ele próprio a capturar-me neste conjunto de operações. Contudo, este estado debilitado só 

me tornou num alvo suscetível a mais infeções e possibilidades de captura.  

E dizer alvo, neste sentido, é transportarmo-nos para um tipo de pensamento que agrupa 

as pessoas por classes em função de “propriedades específicas, com o objetivo de as controlar, 

ajudar, modificar ou encorajar, “como as prostitutas, os suicidas, os obesos ou os génios”, mas 

sempre sabendo que quanto mais as estudamos mais certezas erigimos sobre elas 

(Hacking,2006:2). Então, que propósito se estabelece no professor-artista? Controlo? Correção? 

Assistência? E a quem, ao professor, ao artista ou ao sujeito que se desdobra? 

Por tudo o que aqui assistimos, bem podemos ver que a instituição escolar e os seus 

experts, com o seu discurso por intermédio de conexões, normas e burocracias, se debruçou por 

estudar e normalizar os sujeitos para melhor os poder controlar. No entanto, e no seguimento do 

pensamento de Hacking (2006), a partir do momento que as classificações atingem o alvo, os 

nomeados passam a tornar-se “alvos em movimento”, já que a interação que se produz modifica 
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ambas as partes em jogo. Então, a partir do momento que as caraterizações de se alteram, 

também os sujeitos já não são propriamente os mesmos, movendo-se o alvo e tornando estas 

pessoas em alvos em movimento (Hacking,2006:2). Neste sentido, este efeito de looping ou 

circuito liga-nos à condenação pelos deuses a que foi sujeito Sísifo, de incessantemente 

recomeçar a mesma tarefa.  

O mito de Sísifo é um ensaio filosófico escrito, em 1942, por Albert Camus. Nesta obra, 

Camus introduz a sua filosofia do absurdo pela mão de um homem fútil em busca de sentido, 

unidade e clareza, no rosto de um mundo ininteligível. Mas é precisamente no último capítulo 

desta obra, que Camus compara o absurdo da vida do Homem com a situação de Sísifo, uma 

personagem da mitologia grega, condenado a repetir sempre a mesma tarefa de empurrar uma 

pedra até o topo de uma montanha, só para depois vê-la rolar para baixo. 

É neste contínuo processo, feito se possível de reprocessos, que acredito possamos 

desenhar uma cartografia, um mapa pessoal que nos permita potenciar deslocamentos 

constantes, entrando e saindo do nosso circuito habitual, fazendo com o mundo ligações de uma 

forma pessoal. A ideia é procurar por que encruzilhadas e galerias se passa para ligar dois 

pontos, qual é o mapa do rizoma e como é que este, subitamente, se metamorfoseia se se entrar 

por qualquer outro ponto. É que a lógica das “entradas múltiplas só impede a entrada do inimigo 

[…] e as tentativas de interpretar uma obra que, de facto, só propõe a experimentação” (Deleuze 

& Guattari,2003:19). Assim, estas caracterizações e nomeações, ao invés de serem sujeições, 

podem tornar-se produtivas se as tomarmos como uma infeção que nos possibilita, na acção 

imunitária, transformarmo-nos em alvos em movimento, não fugido das classificações, mas 

antes situando-as no contexto a partir dum campo de reflexão e experimentação contínua.  

Posto isto, e porque penso que numa investigação estamos todos a experimentar o 

prazer do texto, a aprender pensarmo-nos a nós próprios através do ato da escrita, não gostaria 

que esta ideia de infeção ficasse comprometida em termos de prós ou de contras, mas daquilo 

que ela é capaz de potenciar, enquanto campo de acção, para que os indivíduos infetados se 

possam pensar a si próprios e criarem campos de resistência (Groys,2000).  

É que diante de todas estas operações de “fabricação e captura do duplo, de constituição 

e mediação da experiência de si”, se por um lado elas nos mostram “o poder das evidências, os 

estereótipos e os preconceitos em nós mesmos”, por outro, também nos indicam a sua “finitude 

e contingência” (Larrosa,1994 84). Por isso e porque o caminho se faz caminhando, não 

interessa se me nomeio professor-artista, professor, artista, etc.. O que me interessa são os 
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efeitos que estas classificações geram na interação comigo. Pois nós “não somos senão aquilo 

que se constitui na fabricação e captura do duplo”, mas sim aquilo que “nos permite dissolver o 

duplo, perceber os seus perigos, resistirmos às suas inércias, ensaiar novas formas de 

subjetivação” (Idem:84).  

Trata-se, essencialmente, de um pensamento que recuse a objetivação do outro, que o 

conheça admitindo a sua capacidade de, autonomamente, produzir conhecimento sobre si 

próprio e sobre nós mesmos. Este sentido para a autonomia do outro consubstancia-se na 

preparação de uma epistemologia atenta à cooperação e aos campos relacionais (Santos,2000). 

Isto é, deriva da substituição na ciência do princípio “colonizador” e “objetivante (des-

personalizante) da regulação”, pelo princípio “libertador da solidariedade”, reconhecendo a 

“verdade do discurso” pela sua aptidão de incorporar o outro, de criar (um novo) “senso 

comum” auto-refletido e libertador (2000:91).  

É com este ‘senso comum’, num campo aonde se entende o espaço como uma 

descontinuidade temporal, repleto de multiplicidades onde os oposto não são antagónicos e 

improdutivos, mas sim interativos e produtivos, que se pode entender o tipo de acção que o 

conceito professor-artista pode gerar. Por isso, hoje sei que mais do que escrever sobre o 

professor-artista, escrevi sobre mim e sobre a minha maneira de pensar. Aprendi a reconhecer 

nesta grafia o traço de uma vida que não se esgota num momento concreto de doutoramento, 

mas que se esvai num vontade contínua de aprender e de se pensar a si próprio.  

É assim que tão próximo da minha vida, estou sempre em ligação com a minha matilha, 

com os meus ratos, os meus lobos, a minha rede, os meus rizomas. Esta escrita é também sobre 

essa matilha; por isso é um pensamento que não consegue ficar refém de si próprio, já que a 

multiplicidade de linhas que lança coloca-o em constante mutação. Neste sentido, só posso 

conceber a minha escrita como uma partitura musical segundo o qual o leitor-interprete fará a 

tradução que desejar a partir das notas, tempo, duração e demais notações ‘entre linhas’ que 

aqui ficaram gravadas.  

Foucault (2004c), numa entrevista já no final da sua vida, dizia que o desejo daquele 

que escreve é chegar, na fase final do texto, a um local de pensamento diferente daquele de onde 

partiu (Foucault,2004c:294). Nesse caso, eu gostaria de evitar aquele gosto a fel que sentimos 

quando o que dissemos foi mal-entendido, ou a troca e a partilha de ideias foi pobre ao ponto de 

não se fazer motivo de preocupação. Procuro então, acrescentando mais um ponto de partida 
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para outra viagem, “deixar-me levar pela força de toda a vida viva  o esquecimento” (Barthes, 

2007:37). Isto porque 

 

Há uma idade em que se ensina o que se sabe; mas surge em seguida uma outra em que se ensina 

o que não se sabe: a isso se chama procurar. Chega agora, talvez, a idade de uma outra 

experiência: desaprender, de deixar de germinar a mudança imprevisível que o esquecimento 

impõe à sedimentação dos saberes, das culturas, das crenças que atravessámos […] Sapientia: 

nenhum poder, um pouco de saber, um pouco de sabedoria e o máximo de sabor possível” 

(Barthes, 2007:37). 

 

Perante esta imagem, sou levado a crer que o caminho não será descobrir ou aprender, 

mas sim refutar, deseducar ou desaprender o que somos. É tornar-se animal. Mas isto não 

significa “libertar o indivíduo do Estado e das suas instituições, mas libertarmo-nos, nós, do 

Estado e do tipo de individualização que vai ligada a ele” (Larrosa,1994 84).  

É na procura de novas formas de subjetividade que é preciso “despreender-se de si 

próprio”, ver-se e dizer-se de outra maneira, julgar-se e atuar de outra forma (Foucault,1994c). 

Por isso, neste trabalho incessante de Sínsifo, talvez seja a hora de terminar este trabalho, de 

interromper um movimento de finitude humana que não pára por aqui.  

Adaptando John Keats, podemos dizer que por ora descansa aqui uma reflexão escrita 

sobre a água… 
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