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Resumo 
 
A tese reflete a investigação realizada sobre 
desenho, nas sucessivas reformulações e interstícios 
com a arte. Aborda narrativas e ações que se 
entendem como ponte na compreensão da 
diversidade dos processos em desenho, servindo de 
corpus de discursividade práticas que estão a ser 
integradas na arte atual. 
O confronto dessa atualidade com a especificidade 
do ambiente de ensino visitado teceu a 
possibilidade de ampliação do espaço do desenho 
em contexto educativo. 
Diretamente abordados no texto, os pontos 
impulsionadores desta escrita são o meu 
envolvimento com o ensino do desenho nos 
contextos formalizados de ensino e os múltiplos 
papéis que se observam no meio. As posições que 
fui assumindo e as visões contraditórias sentidas 
nos lugares onde permaneci impulsionaram e 
alimentaram o âmago da escrita que apresento. 
 
Palavras-chave: desenho, arte, educação artística, 
reinscrição, individualidades e críticas 
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Abstract 
 
The thesis reflects the research about drawing, in its 
successive reformulations and intersections with art. 
It approaches narratives and actions that are 
perceived as a bridge in the comprehension of the 
drawing processes diversity, that serve as the 
corpus of practical discursivities that are being 
integrated in current art. 
The confrontation between that current approach 
with the specificity of the visited teaching 
atmosphere has allowed the possibility of the 
drawing’s space amplification in the educational 
context. 
The booster points of this work, directly focused in 
the text, portray the standings I have been taking 
and the contradictory visions felt in the places 
where I remained. 
 
Key words: drawing, art, art education, 
reapplication, individualities, critics 
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Primeira abordagem 
 
A questão central da tese que agora apresento, resultado 
da investigação realizada, centra-se na visão do desenho 
na atualidade que, em contaminação direta com práticas 
artísticas contemporâneas 1 , configura-se enquanto 
conjunto de matérias ecléticas onde a ordem estrutural e 
processual se complementa com a dimensão conceptual 
enquanto espaço e tempo. A forma como a (r)evolução 
na visão do desenho perpassa nos contextos da sua 
aprendizagem ao nível do Ensino Secundário deixa a 
descoberto um território de tensões e controvérsias, 
tendo sido o campo de ação onde desenvolvi o trabalho. 
Numa aproximação à disciplina com efeito de zoom, as 
relações desta investigação no Ensino Secundário 
encontram justificação no valor social deste nível de 
ensino - campo de estudo que conheço bem -. Sendo um 
estádio intermédio entre o Ensino Básico e o Ensino 
Superior, este meio afirma o estado transitório dos alunos 
(Penim, 2008), sem encerrar as possibilidades académicas 
e deixando em aberto os seus percursos pessoais e 
profissionais. Desta forma, a aplicação e mobilização de 
práticas encontra neste espaço o ambiente propício à 
exploração e ao ensaio de temas que, articulados com os 
conteúdos programáticos, permitam a realização de trocas 
e transferências culturais. 
Indissociado da origem de valorização da representação 
que esteve na génese da criação da disciplina e da sua 

                                                
1  A arte contemporânea generalizou-se no balizamento temporal (proposto pelos historiadores) que se refere à 
produção artística desde a década de sessenta até à atualidade. Contudo, teóricos como Anne Cauquelin (2010) e Giorgio 
Agambem (2009) contrariam esta rotulação. Para Cauquelin, aquilo que se denomina como “contemporâneo” carece de 
um período constitutivo. Escreve a autora que “infelizmente, a arte do presente – a arte que se manifesta no tempo e no 
momento em que o público a vê – não se trata de arte contemporânea, no sentido estrito do termo. Trata-se apenas de 
arte «moderna», um termo que abrange o século XX em geral.” (Cauquelin, 2010: 8). Também Agamben ausenta da sua 
reflexão determinações cronológicas e prefere falar de um novo “mundo pós-histórico” que “mantém as coisas 
exatamente como elas são, apenas um pouco fora do lugar”, sendo que é “justamente nessa ligeira diferença, nesse mínimo 
deslocamento das coisas” (Agamben, 2009: 11) que se constrói a denominada contemporaneidade, que se traduz por uma 
singular relação com o próprio tempo “que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa 
é a relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e um anacronismo”. O autor acrescenta que “aqueles 
que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são 
contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar nela” (Agamben, 
2009: 59). Assim, tal “como aconteceu no Renascimento, a arte torna-se uma heurística” cuja ambição é explorar toda 
uma série de transformações, “não no sentido de uma estética da novidade, mas no da descoberta e construção de um 
novo território.” (Cauquelin, 2010: 109). 
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utilização como disciplina reguladora de comportamentos 
e saberes, os rumos hoje indisciplinados do desenho no 
campo da arte contrariam a tradição e questionam 
modelos de aprendizagem e fronteiras, instigando a um 
pensamento crítico do desenho na sua incisão funcional 
inicial. Mas, sem escapar ao lado instrumental, 
metodológico e sistémico que esteve na sua origem, um 
acercamento ao seu ensino num sentido conceptual e ao 
nível da dimensão expressiva das representações - à 
semelhança das transformações ocorridas no território da 
arte nos séculos XX e XXI-, poderá permitir um 
entendimento dessas controvérsias e resistências que 
nunca foram consensuais nos contextos de ensino. A 
ideia ainda pouco explorada que no ensino do desenho na 
atualidade os sintomas da contemporaneidade se 
encontram pulverizados, pouco definidos e 
condicionados pela visão individual do professor, em 
relação e condicionada ao contexto escolar onde se 
encontra, relança as dúvidas e contradições das condições 
atuais do seu ensino. Intrínseco a estas questões está o 
debate que se organiza em torno de novos 
posicionamentos epistemológicos e novos desafios que se 
colocam, teóricos e críticos. Contudo, importa saber se 
no ensino do desenho as práticas que lhe estão associadas 
são capazes de introduzir e/ou dar continuidade ao 
carácter mais abrangente e vasto da visão do desenho no 
seio da arte na atualidade. 
Se, por um lado, o desenho no contexto da arte 
contemporânea é assumido com autonomia, ele não 
perdeu o lugar que sempre teve como peça fundamental 
no projeto e na organização do pensamento. O que 
acontece hoje no seu ensino é que persistem práticas 
presas numa modernidade prolongada e em 
procedimentos tradicionalistas e reguladores, quando a 
atualidade requer a revisão das metodologias, convocando 
também para as aprendizagens o lado inconsistente e 
impermanente que as relações do desenho com a arte 
estabelecem. 
A discussão aberta pela escrita desta tese, que reflete a 
investigação, assume as novas configurações artísticas que 
se abrem ao desenho e persegue a relação e a 
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possibilidade dessa realidade com o ensino, alicerçada em 
práticas que traduzem abordagens (des)comprometidas 
nas aprendizagens. 
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Estrutura 
 
A tese estrutura-se em três partes, residindo na parte um 
os fundamentos teóricos, na parte dois o objeto em 
estudo e o seu contexto e na parte três os confrontos 
entre as partes teórica e prática. 
 
Falar em desenho na atualidade é remeter o pensamento 
para campos que se entendem como paradigmáticos no 
seu próprio percurso. Nesse sentido, a parte um 
concentra-se numa reflexão teórica em torno de uma 
possível definição do conceito de desenho. Foca-se no 
levantamento de práticas artísticas que servem de 
exemplo a criações fenomenológicas onde o desenho, 
como peça fundamental do processo e como objeto, 
encarna o memento da representação, da apropriação e da 
recriação. Serve de corpus o estudo em torno das 
narrativas de Günter Brus, Helena Almeida e Kiki Smith 
(artistas escolhidos pela presença primordial do desenho 
no seu pensamento e nos seus trabalhos), distribuindo-os 
por três momentos discursivos que traduzem a renovação 
e a ampliação do conceito de desenho. 
No arco temporal entre a década de sessenta do século 
vinte e a atualidade desenrolam-se conceitos e atitudes 
que, progressivamente, questionam as estruturas lógicas e 
a percepção em desenho. Perante um exercício crítico 
informado pelos princípios da arte conceptual, o corpus 
escolhido questiona o desenho e extravasa territórios 
operando numa prática multidisciplinar articulada com 
áreas até então separadas do desenho, nomeadamente a 
performance, a fotografia, o vídeo e a impressão. Numa 
prática artística que se constrói sob várias disciplinas, a 
opção pelas narrativas dos artistas referidos elucida acerca 
da afirmação do desenho como linguagem e da 
descentralização do papel como primeiro suporte de 
intervenção plástica. 
Ainda na parte um é feita uma contextualização ao ensino 
do desenho que acompanha o arco temporal onde se 
insere o corpus de artistas enunciados. 
Em proximidade com a procura da teoria, na parte dois, 
de carácter mais reflexivo dentro do campo de trabalho, o 
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estudo desenvolve-se num contexto escolar específico, 
com atores definidos e registos próprios. Este segundo 
capítulo descreve a natureza e a experiência vivenciada no 
contexto da Escola Secundária de Rio Tinto, na 
Disciplina de Desenho A, experiência esta que surge 
entretecida com momentos que se reportam ao meu 
percurso profissional na área da Educação Artística, 
primeiro como estagiária e depois como professora no 
ensino do desenho. Estes registos surgem polvilhados no 
texto e a narrativa é exposta na primeira pessoa. Sem 
descurar o ensaio analítico, a composição do discurso 
reflete um distanciamento temporal em relação aos 
acontecimentos do meu estágio pedagógico e uma 
memória mais presente da experiência como professora 
de Desenho A na ESRT, que aconteceu ao longo de um 
ano letivo – o de 2015/2016 –. Pela coincidência do 
encontro nesse ano entre mim e uma estudante estagiária 
da mesma formação de professores (pela qual também 
passei), e tendo sido o âmago das pesquisas convergentes, 
considerei enriquecedor a exposição das intercepções de 
conhecimento estabelecidas e partilhadas, mediante o 
meu olhar sobre a estagiária e sustentada por uma 
perspectiva de experiência própria. Desta forma, inseriras 
no texto surgem reflexões pessoais de cariz sensível e 
experiências enriquecedoras que se tornaram visíveis no 
encontro. A difusão de formas de encarar o desenho em 
si motivaram a compreensão dos modos como é 
apresentado o trabalho direto com os alunos. 
Posteriormente, o estudo assume a urgência da reflexão 
em torno das relações dessas práticas e o que podem ter 
de importante para a atualidade no âmbito da Educação 
Artística, entendida não como um campo de ensino 
fechado, mas como um site-specific2 capaz de tecer relações 
de conhecimento, (des)construção e expressão. Operando 
num entendimento da própria atividade artística segundo 
uma cultura visual adaptável, onde o desenho, por ser um 
campo transversal, é mutável e capaz de se assumir como 
um modo de estabelecer relações de forma 
descomprometida, o seu ensino poderá ter a capacidade 

                                                
2  No sentido proposto por Rosalind Krauss que, com o emergir do novos modos artísticos nas décadas de 1960 
e 70, observou a variedade de artistas que experimentaram de forma radical novas percepções de arte e espaço. 
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de se reinventar permanentemente, operando por meio 
de uma pedagogia da imagem que reivindica a reflexão 
sobre o poder dos discursos imagéticos. Sem atender a 
delimitações temporais, o exercício do desenho sempre 
estabeleceu e manteve uma relação intensa com o mundo 
das imagens e, do ponto de vista construtivo e 
pedagógico, permitiu assimilar e incorporar a experiência 
sensorial perante a realidade. A incidência 
predominantemente prática do desenho reclama a 
importância do fazer reiterando em simultâneo tempo 
para fazer e para atribuir um sentido e um significado às 
aprendizagens. Promover a emancipação3 no e pelo desenho, 
nomeadamente através das suas representações e 
configurações sensíveis, poderá permitir o abandono da 
bolha ideológica privilegiando o anacronismo e a 
descoberta de territórios. Neste sentido, e sendo uma tese 
informada pela minha prática como docente bem como 
pela minha curiosidade artística, no ponto três da escrita 
acontece a reflexão e o sentimento do procurado e 
narrado ao longo da escrita. 
Pela condição vivida como professora de desenho 
interessa-me investigar e escrever para compreender 
como através da história, da teoria e da prática, a essência 
dialética do desenho dá sentido a uma promessa 
formativa e ao mesmo tempo crítica. (Anti)teoria, 
exigências sociopolíticas e (in)formalismos constituem os 
vetores dentro dos territórios onde me movimentei, 
corporizando as forças dentro dos campos de ação desta 
investigação. 
 
  

                                                
3 Conceito utilizado no sentido expresso por Jacques Ranciére em O mestre ignorante (2010), que insiste na 
igualdade de inteligências e considera que a educação não se deve reger enquanto produto fabril preconcebido pela figura 
do professor, mas deve orientar-se pela revelação de uma inteligência inerente a si própria.	
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Hipótese 
 
O interesse pelo campo de estudo surgiu do meu 
questionamento como investigadora e da minha prática 
como professora de desenho no contexto de Ensino 
Secundário. Desde que me aproximei à sua prática letiva 
que me sugiram dúvidas em torno das condições atuais 
no seu ensino e das possibilidades de as aprendizagens 
dialogarem com os campos e funções do desenho no 
contexto da arte atual. 
Sendo o desenho uma forma privilegiada de comunicação, 
enunciando a sua disciplina enquanto espaço de 
conhecimento individual pautado pela subjetividade, 
entrevejo este contexto como ponto nevrálgico para a 
mobilização de uma certa “experiência exterior à 
experiência” (Steiner, 2008) de novas formas de 
autorreflexão. 
Na tentativa de desmontar a lógica do desenho e 
compreender o diálogo que estabelece (e sempre 
estabeleceu) com a arte e o ensino, a investigação e o meu 
pensamento remetem-me para um passado que se reflete 
neste presente enquanto espaço complexo e ambíguo, 
fazendo lembrar Platão quando distinguiu as artes úteis – 
que tomavam os processos da natureza como modelo em 
favorecimento e proveito do Homem –, das artes inúteis 
– nomeadamente a pintura e a música –. Este aparente 
sentimento de inutilidade, tal como às vezes o entrevejo, 
não é, contudo, um problema provocado pela 
permanente reinscrição dos métodos e práticas de ensino; 
é, sim, resultado de uma condição intermitente no 
entendimento do próprio desenho no seio da arte e, 
como consequência, na forma como essa visão perpassa 
nos contextos de ensino, onde o próprio programa 
orientador incide maioritariamente no lado funcional do 
desenho, sem no entanto desconsiderar a sua crescente 
autonomia no contexto artístico, mas sem que essa 
relação esteja clara no modo como se estabelece e se 
efetiva, em particular no “aprender a desenhar”. Neste 
meio parece prevalecer um rasto histórico de ensinar 
matérias cuja aplicabilidade ou intenção não são 
clarificadoras; se, por um lado, em cursos de carácter 
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especifico e técnico o ensino do desenho quer-se 
fundamentalmente funcional e pragmático, por outro, em 
cursos de carácter artístico o seu ensino deambula entre 
uma amálgama de conceitos e práticas que tornam difícil 
a compreensão da sua aplicabilidade e dos seus 
significados. Este comentário traduz um divórcio entre a 
função propedêutica do desenho e a sua vertente de 
conhecimento e entendimento de questões mais 
abrangentes, que envolvem conceitos que ultrapassam o 
conhecimento formal e estético. 
No contexto da arte atual, a expressão através do 
desenho implica um sentido especulativo que pressupõe 
um entendimento do ensino enquanto movimento 
holístico, capaz de contemplar um processo totalizante e 
consequente de conhecimento e formação para uma 
afirmação da centralidade na experiência individual. Nesta 
perspetiva, e entendendo o desenho como “médium de 
expressão artística” (Rodrigues, 2003: 47), será possível 
pensar a hipótese do seu ensino conglomerar a disciplina 
estruturante e clarificadora com o discurso, atitude e 
conceito que a contemporaneidade reclama? Cornelia H. 
Butler e Catherine de Zegher entendem esta ideia na 
seguinte forma: 
 
“Os princípios do desenho académico do final do século 
XIX constituíam efetivamente um sistema altamente 
conceptual - um sistema simbólico, filosófico da 
convenção e da prática, semelhante à objetividade 
científica. Com a linha como elemento principal de uma 
linguagem preocupada com a imitação da realidade, o 
desenho pode ser tanto uma representação fidedigna de 
objetos tal como são vistos na realidade como uma 
representação de inspiração poética concebida na 
imaginação.4” (Buther e Zegher, 2010: 23) 
 

                                                
4  No original: “The principles of the kind of academic drawing that pertained at the end of the nineteenth 
century effectively constituted a highly conceptual system – a symbolic, philosophical system of convention and practice, 
pretending to something akin to scientific objectivity. With line as the prime element of a language concerned with the 
imitation of reality, drawing could be both a reliably accurate representation of objects as seen in reality and a poetically 
inspired representation conceived in the imagination.” (tradução livre) 
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Assim, é possível questionar se poderão as aprendizagens 
em desenho constituir-se enquanto espaço disciplinar 
plural e heterogéneo, propício à exploração artística 
individual. 
No ensino do desenho fala-se de um conhecimento que 
detém a capacidade de se desdobrar em conhecimentos. 
O conteúdo semântico da palavra “desenho” reflete, tal 
como um espelho, a dimensão do ensino das artes do 
ponto de vista da técnica e da criatividade, da necessidade 
de uma e da urgência da outra e da forma como ambas 
coexistem. Neste dualismo, de carácter provisório e 
didático, encontra-se o conflito entre a técnica e a arte, 
entre o processo e o produto. Trata-se de um encontro, 
aparentemente discordante, entre a competência técnica e 
a expressão criativa e autoral, assente em percepções 
individuais que incentivam a multiplicidade de 
manifestações. 
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Percurso 
 
O percurso que norteou a investigação agora revertida na 
tese teve início na compreensão dos fundamentos 
teóricos em torno das conceções em desenho e de 
percursos experimentais na sua prática. Na primeira 
direção, serviram de base à investigação um conjunto de 
autores cujo pensamento revela-se significativo para as 
temáticas abordadas na tese que pretendo afirmar. Assim, 
para a parte um foram fundamentais os contributos de 
Cornelia H. Butler e Catherine de Zegher com On Line. 
Drawing through the Twentieth Century (2010). Trata-se do 
livro da exposição com o mesmo nome que faz uma 
viagem pela história do desenho na contemporaneidade, 
abordando um corpus de artistas que refletem as 
transformações ocorridas. Também o livro O que é 
Desenho (2003) de Ana Leonor M. Madeira Rodrigues foi 
importante na compreensão do termo “desenho” em 
toda a sua complexidade. Ainda neste primeiro sentido 
foi atribuída particular importância a textos de artistas 
que suportam a parte teórica da investigação, dado que 
esta proximidade com a prática alimenta a reflexão em 
torno do processo criativo e no modo como poderá 
constituir-se enquanto objeto de conhecimento. Falo de 
Günter Brus no desenho performativo, Helena Almeida 
no desenho habitado e, por fim, Kiki Smith no desenho 
introspetivo. 
Ainda para a parte um, as dissertações de doutoramento 
de Catarina Martins, As narrativas do génio e da salvação: a 
invenção do olhar e a fabricação da mão na Educação e no Ensino 
das Artes Visuais em Portugal (de finais de XVIII à primeira 
metade do século XX) (2011), e de Lígia Penim, A alma e o 
engenho do currículo: história das disciplinas de Português e de 
Desenho no ensino secundário do último quartel do século XIX a 
meados do século XX (2008), foram contributos importantes 
na contextualização dos fundamentos que estiveram na 
origem da criação da disciplina de desenho. De igual 
importância foram os textos da década de 1960 de 
Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal” 
(1961), e de Calvet de Magalhães, “O Ensino do Desenho” 
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(1960), para a contextualização temporal do ensino do 
desenho. 
Constituíram-se ainda como um corpo de referências as 
leituras efetuadas de textos diversos de professores de 
desenho da Universidade do Porto, com a maioria dos 
quais tive o privilégio de contatar (Mário Bismarck, 
Alberto Carneiro, Paulo Freire de Almeida, Ângelo de 
Sousa, Joaquim Pinto Vieira). 
Informada pela fundamentação teórica, a parte dois, de 
carácter eminentemente prático, deu-se na observação e 
vivência do contexto de ensino de permanência e 
possibilitou um conjunto de encontros e de conversas 
com carácter informal, numa incursão “àquilo que eles 
experimentam, o modo como eles interpretam as suas 
próprias experiências e o modo como eles próprios 
estruturam o mundo social em que vivem.” (Psathas, 
1973). As conversas encetadas ofereceram à investigação 
um registo de pensamentos de alguns professores que 
partilharam comigo as suas próprias experiências. Estas 
dinâmicas aconteceram num continuum próprio que, por 
vezes subvertendo o sentido da tese, a fizeram avançar ou 
recuar sob o signo da autonomia. Pontualmente, e 
quando oportunos, são referidos fragmentos desses 
encontros e conversas no decorrer da escrita, por se 
terem assumido como fundamentais para a tradução dos 
acontecimentos. Acompanharam-me também no 
processo de construção da reflexão referências e autores 
de teor diversificado, que contribuíram para a 
organização do pensamento, dirigido e amplificado. Vou, 
no entanto, salientar o contributo de Steven Henry 
Madoff com o livro Art School (Propositions for the 21st 
Century) (2009), no qual o autor reúne e partilha 
experiências e práticas encetadas ao longo de cinco anos 
com o objetivo de criar modelos alternativos para a 
Educação Artística. A especulação e a fantasia, apesar da 
hegemonia das regras escolares, teve lugar e espaço para 
acontecer sendo que os registos dessas experiências 
foram deixados no livro e constituíram uma forte 
referência para a parte prática da investigação, agora 
descrita na tese. 
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No ponto três, tal como procurei explicitar nos pontos 
anteriores, as interrogações acerca de como a visão do 
desenho no contexto da arte atual interfere (ou poderá 
interferir) no seu ensino abrem na escrita um espaço de 
confronto, colisão e adaptação. Interessa-me deslindar 
com que estatuto e importância essas formas de ver o 
desenho são ministradas/mobilizadas (ou não) no 
contexto preciso de ensino e quais as possibilidades ou 
fissuras que a abordagem ao desenho como forma de 
linguagem podem induzir. Para esta parte foi importante 
o contributo de Kit White com 101 Things to Learn in Art 
School (2011) que reúne 101 pensamentos em torno da 
aprendizagem artística, sendo a primeira coisa a aprender 
“a arte pode ser qualquer coisa” e a segunda “a desenhar”. 
Para a realização da tese que reflete a investigação 
também foi de grande importância a consulta de artigos 
electrónicos bem como a leitura de autores não 
especificamente relacionados com a prática do desenho 
ou do ensino, de modo a esclarecer os interstícios de 
ambos no contexto mais alargado da sociedade e da 
cultura. 
De referir que polvilham a escrita registos visuais que 
denominei por fragmentos visuais de interação, que se 
referem a momentos que foram sendo captados no 
decorrer da investigação, nas interações com os meus 
alunos no ano letivo da minha permanência na Escola 
Secundária de Rio Tinto. Este percurso visual possibilitou 
a observação do real através da imagem fotográfica. A 
fenomenologia presente na imagem fotográfica tem a 
capacidade de reproduzir momentos que foram únicos e 
que não se repetirão. Roland Barthes (2010a) refere que 
“nela, o acontecimento nunca se transforma noutra coisa: 
ela remete sempre o corpus de que necessito para o corpo 
que vejo: ela é o Particular absoluto, a Contingência 
soberana, impenetrável e quase animal, o Tal (tal foto e 
não a Foto), em suma, a Tyche, a Ocasião, o Encontro, o 
Real, na sua infatigável expressão.” (Barthes, 2010a: 12). 
As fotografias, parte integrante do texto, tornam-se no 
contexto da tese num “objeto de três práticas (ou de três 
emoções, ou de três intensões): fazer, experimentar, 
olhar." (Barthes, 2010a: 17). Sobrepondo-se ao poder da 
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representação, as imagens expostas incidem sobre o 
tempo e mantêm presente o “real passado”. (Barthes, 
2010a: 99) 
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Delimitação do tema 
 
A proximidade entre a narrativa artística atual e a 
prolixidade discursiva das instituições de ensino implica, a 
meu ver, uma procura incansável e curiosa por diversas 
áreas do conhecimento que se reveste de uma 
sensibilidade específica. Foi essa sensibilidade que esteve 
na base das opções no percurso de trabalho efetuado e 
teve consequências diretas na seleção e organização dos 
textos, das fontes e das imagens a que recorri ao longo da 
escrita. 
Os autores mencionados representam uma forte 
congregação de saberes, visões e experiências, diferentes e 
de várias ordens. Num movimento antropofágico, as 
leituras efetuadas, por vezes de carácter contraditório, 
serviram de alimento à escrita da tese, sendo que as 
referências não significam propriamente uma filiação de 
ideias. Esta aproximação traduz o espírito deste estudo, 
de carácter reflexivo e exploratório, sem a ambição da 
incursão nos domínios específicos da história da arte, da 
política ou da estética. 
No mesmo sentido, a opção pelo corpus de artistas 
enunciado recaiu na possibilidade de, por meio das suas 
narrativas, se criarem articulações de novas categorias 
exploratórias potencialmente capazes de abarcar as 
singularidades da produção artística e questionar os 
tópicos que podem ligá-las a outras práticas, 
nomeadamente ao desenho. 
Como já referido anteriormente, apesar dos sintomas da 
contemporaneidade se encontrarem dispersos em 
partículas na arte e não terem propriamente um período 
temporal que os balize, as narrativas dos artistas a partir 
da década de 1960 contribuíram para a atualização dos 
discursos, sobretudo ao nível da abertura a novas 
preocupações colocadas no final do século XX. Da pós-
modernidade até hoje as narrativas dos artistas, na 
associação de todos os elementos plásticos com que 
trabalham, conduzem o leitor para um campo de 
irrealidade expansiva que aborda os pressupostos do 
desenho em ligação com questões mais vastas do corpo e 
do eu, que se difundem por meio da performance, da ação 
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e de processos de subjetivação. Ao documentarem as 
narrativas por meio do vídeo, da fotografia e da técnica 
de impressão criam uma intemporalidade nas obras que 
não se reduz ao momento em que aconteceram, mas que 
se perpetua por via da abertura aos pressupostos atuais de 
difusão. Desta forma, as qualidades heterogéneas dos 
ambientes e o diversificado funcionamento estético 
estiveram na origem da escolha das narrativas dos artistas 
abordados, que constituem marcos nas transformações 
ocorridas na arte que deram fundamento à denominada 
contemporaneidade. 
Por se tratar das aprendizagens em desenho no contexto 
preciso do Ensino Secundário, e dadas as especificidades 
das instituições de ensino, a investigação bifurcou as 
entradas e limitou a investigação a um período concreto 
na história do desenho: o arco temporal desde a década 
de 1960 até à atualidade; e a um contexto preciso: a 
disciplina de Desenho A na Escola Secundária de Rio 
Tinto. Decorrente da minha prática docente de 
permanente mudança, esta foi a escola que reuniu no 
decorrer da frequência do Doutoramento em Educação 
Artística as condições favoráveis à realização da 
investigação. Surgiu como uma coincidência profissional 
e assumiu a importância de lugar onde decorreu a ação. 
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Objetivos e motivação 
 
Numa tese que aborda o desenho e fala em ensino, a 
primeira imagem que surge é a de uma estrutura montada 
e oleada que se apanha em movimento. As roldanas e os 
mecanismos que movem as instituições escolares pautam-
se por movimentos repetitivos e procedimentos 
normalizados, dentro de uma grande e dominadora 
máquina social, da qual, inevitavelmente, faço parte. Não 
é fácil a tentativa de desmontagem dessa maquinaria, 
como ficou claro durante o desenvolvimento do 
Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário, que frequentei. 
Desde o curso de mestrado ao meu percurso de 
investigação, o conhecimento científico tem-me 
demonstrado uma quase impossibilidade de envolvência 
dos objetos em estudo nesta tese – desenho, ensino, 
atualidade – sem que essa tentativa transporte consigo a 
controvérsia. Os termos em estudo são controversos 
porque se aplicam a diferentes momentos no tempo e na 
história, sendo que o ensino artístico não foi capaz de 
acompanhar as evoluções decorridas ao nível da arte. 
Neste contexto, dada a abrangência e até mesmo a 
ambiguidade dos termos abordados, a investigação 
circunscreve-se ao Ensino Secundário, pelo meu 
conhecimento e permanência continuada neste nível de 
ensino. 
Contudo, isto poderia indicar um mergulho num 
território com ideias pré concebidas e formulações iniciais, 
o que se traduziria numa forma de condicionar a visão e o 
pensamento, poluído pelo conhecimento prévio dos 
factos vividos e narrados. Apesar da envolvência e das 
minhas ideias habitarem o texto, procurei um 
(re)posicionamento permanente por meio da escrita, que 
circulou em vários sentidos e desenvolveu-se sob o signo 
da autonomia, o que possibilitou ir traçando percursos e 
desenvolvendo meios próprios para o reconhecimento, 
afirmação e partilha dos ganhos intelectuais permanentes 
que permitiu. 
A espinha dorsal desta tese reside, então, na exploração 
de literatura (por vezes conflitante) em relação aos 
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campos e funções do desenho na atualidade, por meio de 
autores cujo pensamento divergente alimenta e estimula a 
multiplicidade de visões, definições, conceitos, usos e 
funções atribuídas ao desenho hoje. Por meio do corpus de 
artistas escolhido estabelece-se o paralelo entre essa teoria 
conflitante e a dualidade de atuação do desenho nos 
discursos desses artista que, tanto o manifestam como 
peça-chave do processo, como, e em simultâneo, o 
elevam à categoria principal de obra per si nas ações e 
narrativas que produzem. Das inter-relações do desenho 
na experimentação artística resulta a exploração desses 
interstícios em ambientes formais de aprendizagem e no 
modo como têm evoluído os discursos oficiais. 
O objetivo que se estabeleceu à partida para esta 
investigação, apesar da liquidez das temáticas abordadas, 
residiu na possibilidade de levar para a escola as questões 
levantadas pelos artistas contemporâneos, nomeadamente 
ao nível da dinamização crítica, do uso do corpo como 
médium e na possibilidade dessas temáticas terem espaço 
efetivo na disciplina de Desenho A do Ensino Secundário. 
A par dos condicionalismos impostos pelas orientações 
curriculares poderá, por meio das valências do desenho e 
na sua relação com a arte, ser introduzido o 
questionamento em torno do autoconhecimento e da 
crítica? Partindo desta questão inicial, o desbravar no 
terreno de formas de ensino orientadoras dessa procura 
alimentou a hipótese levantada e contribuiu para a 
percepção de fenómenos que foram abrindo caminho a 
novas perspetivas. 
A motivação para encetar esta investigação no campo do 
ensino do desenho no nível secundário partiu, 
simultaneamente, do meu interesse em desenvolver este 
tema que advém do meu próprio percurso e reflete uma 
necessidade interior, e da consciência da urgência exterior 
desta reflexão que surge da minha relação profissional 
com a temática e dos questionamentos que esta 
aproximação criou. 
Este tipo de procura incita sempre a novas leituras, de 
teor complementar, que abrem caminho em sentidos que 
não foram comtemplados à partida. Assim, todas as 
tentativas de acercamento e delimitação destas temáticas e 
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territórios movediços influíram na escrita, que se fez 
como montagem fotográfica e não fabril. 
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Fundamentos teóricos. Contextualização 
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"O signo é uma fratura que jamais se abre senão sobre o 
rosto de outro signo." (Barthes, 2007: 72) 
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Circunspeção 
 
“Existem tipos variadíssimos de desenhos. Uns mais 
pragmáticos em relação à sua função, outros mais 
secretos, outros virtuosos, outros que são porque contêm 
a possibilidade de outras existências. (...) O carácter 
discreto e a fragilidade são atributos fundamentais do seu 
encanto. Um desenho é parecido connosco, uma 
estrutura mental complexa, com identidade própria e 
única, num suporte frágil e mortal.” (Rodrigues, 2003: 13) 
 
As manifestações do desenho no contexto da arte nos 
séculos XX e XXI fazem-no emergir no campo artístico e 
revestem-lhe múltiplos sentidos e direções, que revelam 
dificuldade na procura de uma definição que abarque 
todas as suas narrativas. 
Longe de designar uma visão sintética dos diferentes 
campos, funções, contextos ou âmbitos em que o 
“desenho” atua neste texto, um breve esclarecimento 
acerca do uso da palavra, numa dissecação linguística que 
possibilita abrir margens para a explicação de significados 
que pretendo abordar neste estudo. Para tal, vou fazer 
uso de duas definições avançadas por Ana Leonor 
Rodrigues e Kit White. As autoras definem-no de duas 
perspetivas sendo, respetivamente, a primeira que “o 
substantivo «desenho» deriva do latim design, vocábulo 
rico de sentido, podendo simultaneamente significar 
‘desenhar’ e ‘designar’” (Rodrigues, 2003: 20); e a segunda 
que “o desenho é mais do que uma ferramenta de 
processamento e captura de semelhanças; é, sim, uma 
linguagem com uma sintaxe, gramática e urgência 
próprias.5” (White, 2011: 2) 
Da teoria consultada, estas duas definições traduzem, a 
meu ver, a dualidade dos sentidos atribuídos ao desenho, 
sendo i) a valorização tecnicista inscrita no princípio da 
representação; e ii) o seu sentido autónomo e enquanto 
forma de linguagem. 
A pós-modernidade, caracterizada pela inconsistência e 
uma relação de total impaciência com o tempo, revelou o 

                                                
5  No original: ““drawing is more than a tool for rendering and capturing likenesses. It is a language, with its own 
syntax, grammar, and urgency.” (tradução livre) 
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ato artístico consubstanciado pelos conhecimentos em 
desenho. As narrativas dos artísticas emergentes desse 
período abrem um novo espaço ao desenho conferindo-
lhe não só o carácter clarificador da ação mas também a 
autonomia de se fazer valer como objeto artístico de 
forma isolada. Esta dualidade de papéis relacionam-se e 
dificultam a compreensão acerca de onde começa ou 
termina o desenho como protocolo instrutório e o 
desenho como objeto de arte. É nesta envolvência que se 
caracteriza o desenho na contemporaneidade, uma época 
que não é fácil de delimitar temporalmente, como 
referido na introdução desta tese, mas que se identifica 
pelas transformações que encetou no domínio artístico. A 
par da impossibilidade de definir um período concreto 
que delimite as manifestações da arte contemporânea, 
também a procura de uma definição de desenho no atual 
contexto se reveste de uma quase impossibilidade. Assim, 
os seus campos e funções foram-se dilatando 
temporalmente em simetria com o que aconteceu no 
meio artístico. 
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Campos e funções na atualidade 
 
“O desenho no seu sentido antigo tem vindo a perder 
valor, dando lugar ao diagrama.6” (Rodchenko, in Butler e 
Zegher, 2010: 47) 
 
As peças e engrenagens que figuram nas narrativas em 
desenho deixam a descoberto a problemática que 
transparece sempre num estudo desta natureza: qual a 
melhor maneira de abordar e desdobrar o desenho num 
contexto de modernidade líquida 7 , em constante 
adaptação e mudança de forma? 
A divergência de opiniões e a complexidade do tema não 
permitem uma visão de unidade. Os discursos teóricos, a 
par da historicidade do desenho, dão conta de uma 
abrangência que faz com que se percam as dimensões 
específicas do desenho em micro meios de atuação (como 
é o caso da performance, do vídeo ou da instalação), 
onde o desenho aparece como objeto central. Por outro 
lado, algumas posturas individualizadas não consideram a 
inscrição do desenho em áreas da atividade artística. 
Contudo, não é objetivo da tese a compartimentação dos 
campos e funções, até porque as leituras efetuadas 
bifurcam na liberdade irrestrita na sua abordagem. O que 
persigo é a função heurística do desenho cuja função 
principal é a desmontagem de uma estética na descoberta 
e construção de novos territórios. Para que se perceba o 
fundamento deste princípio de desconstrução é 
importante a referência a Marcel Duchamp, para quem a 
arte significava fazer. Apontado como pioneiro da Pop 
Art, terá sido o percursor deste movimento ao atacar por 
meio das suas obras os pensamentos conservadores da 
época, abrindo caminho para a afirmação de uma arte 
assente na crítica e na contracultura. Disse Duchamp  em 
1924: 
 

                                                
6  No original: “Drawing in the old sense is losing its value and giving way to the diagram.” (tradução livre) 
7  Conceito expresso por Zygmunt Bauman (2001) que se refere à incapacidade da Modernidade em manter a 
constância da forma. 
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“Não deixei de ser um pintor, agora desenho na 
oportunidade.8” 
 
A frase de Marcel Duchamp inspirou a orientação deste 
texto, pelos processos de assemblage que realizou e onde o 
desenho é figura central na construção de um sentido. 
Num dos readymades de 1919 intitulado L.H.O.O.Q 
(figura 1) o artista apropria-se da imagem de Mona Lisa 
de Leonardo da Vinci para, numa reprodução comercial 
em cartão barato, desenhar um bigode e barba a lápis 
anexando o título “L.H.O.O.Q”. 
 
 

 
1. L.H.O.O.Q. Marcel Duchamp, 1919. 

 
 
Esta atitude deixa a descoberto possibilidades em 
desenho que vão além da representação. Os seus campos 
e funções nas condições do mundo contemporâneo têm 
vindo a ampliar-se desde então sendo que “a  situação 
presente emergiu do derretimento radical dos grilhões e 
das algemas que, certo ou errado, eram suspeitos de 
limitar a liberdade individual de escolher e de agir.” 
(Bauman, 2001: 11). Neste sentido, a arte alargou 
fronteiras passando a dialogar com o real, mas como 
refere Joseph Beuys, “o real que existe fora do real da arte 
– das normas, dos conceitos, das correntes, de tudo 
aquilo que se instituiu enquanto estética e dentro de uma 

                                                
8  No original: “You see I haven’t quit being a painter, now I’m drawing on chance.” (tradução livre) 
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volumetria fechada – ou seja, tudo o que abstrai das 
normas disciplinares da arte e cai na existência, na 
realidade do corpo, sua energia e fluxo.” (Beuys, 2010: 33) 
O alcance da imagem de Duchamp massifica o acesso à 
arte ao descontextualizá-la da sacralização do museu ao 
mesmo tempo que promove uma democratização dos 
usos do desenho. Deste modo, o interesse pela 
universalidade de narrativas induz a realidade e 
exploração do mundo social. Por um lado, ao fazer 
reproduções em cartão barato passou a situar-se na 
mercantilização da arte, mas por outro expõe por meio 
do seu gesto uma crítica direta a esse sistema e mercado. 
Interessa, pois, colocar as diversas perspetivas em 
sintonia ou em confronto através da apresentação de 
discursos, quer no domínio da teoria, quer da prática e 
narrativa artística. Tal revela a urgência de se perceberem 
as conceções que estiveram na origem das narrativas dos 
artistas contemporâneos. As questões que levantamos 
hoje inerentes à prática artística abarcam múltiplos 
discursos, de ordem técnica, cultural, de mudança social e 
como instrumento de intervenção política. O desenho na 
arte ou a arte no desenho traduzem adaptações 
permanentes a necessidades rituais, sociais e tecnológicas 
nos períodos relevantes da cultura mundial. Nos 
interstícios da frase de Marcel Duchamp está presente o 
conflito histórico entre a técnica, a arte e a nossa forma 
de a viver. O significado da expressão figurativa de 
Duchamp ao desenhar o bigode sobre a pintura Mona 
Lisa anuncia a arte enquanto ideia e forma de inspiração 
por meio da apropriação, considerando no 
conceptualismo a posição central da subjetividade. Deste 
modo, a arte significa fazer e pensar. De facto, a prática da 
arte per si permeia todo o ser humano e constitui um 
desafio permanente à sua condição. Por mais lições que 
se possam aprender são sempre lições que se relacionam 
com o que somos e vivenciamos. A arte não é, por isso, 
um fator isolado e separado da vida; é simplesmente a 
narratividade de modos de ser e de agir perante o mundo, 
enriquecendo e sublimando o que somos e aquilo em que 
nos podemos tornar. Trata-se de todo um percurso 
permeado pelas nossas circunstâncias biográficas, sociais 
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e culturais, que formam um conjunto de pressupostos 
que, unidos, se constituem num momento paradigmático 
de mudança, como um instrumento propiciador de uma 
revelação e consolidação da individualidade. Esta posição 
essencialista de Duchamp (que teve eco na obra de 
Joseph Beuys) pressupõe que “a qualidade artística faz 
parte da natureza de cada indivíduo.” (Beuys, 2010: 41) 
Neste sentido, não existe uma definição de arte, até 
porque isso correspondia ao fechamento de um campo 
que se encontra permanente aberto e em expansão. O 
que existe é a procura de tentativas para a enquadrar, 
limitar ou expandir, todas elas discutíveis e questionáveis 
sob várias perspetivas, seja da estética, filosofia, sociologia, 
antropologia, psicanálise, política ou história da arte. As 
manifestações artísticas apresentam-se hoje sob diversas 
formas, como a expressão plástica, o teatro, a música, o 
vídeo, a dança, a arquitetura, a performance, entre outras 
que talvez ainda não tenham sequer um termo que as 
identifique. Neste cenário, Rosalind Krauss (2011) alude 
ao conceito de meio estético designado por “plural 
singular” com o objetivo de transpor o substantivo 
singular "arte" para a multiplicidade de suportes e 
estéticas. A interação dos públicos com essas narrativas 
desdobra-se em (re)leituras e (re)inscrições conferindo-
lhes um carácter inacabado e aberto. A ideia de 
pluralismo de estilos (também referida por Hal Foster) 
desvaloriza as fronteiras entre correntes artísticas e a 
ortodoxia da crítica. De facto, é do conceito que Marcel 
Duchamp acultura à arte que surge o questionamento do 
termo “obra de arte”, na sua relatividade e individualidade. 
Esta inconsistência e liquidez será a melhor definição 
daquilo que se entende como contemporâneo. 
Esta abordagem à arte aproxima-se do espírito subjacente 
à prática do desenho na atualidade, que progressivamente 
tem-se vindo a afastar dos domínios da história da arte e 
da estética. Tal recorda-nos os problemas inerentes à 
criação e os seus movimentos constantes. Como referiu 
Hegel, o fim da arte consiste em chegar à consciência da 
verdadeira natureza filosófica da arte, pelo que apenas 
uma decisão intelectual poderá legitimar (ou não) 
determinada atividade artística. 
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Neste contexto de mudança, extensível até à atualidade, o 
desenho é indefinível e as suas questões, sem qualquer 
tipo de grades cronológicas, permeiam a antiguidade e 
estendem-se até aos dias de hoje mantendo, e sendo ele 
próprio, uma relação permanente e inquebrável com o 
tempo e a subjetividade. Com as manifestações artísticas 
(re)surgidas a partir da década de 1960, o desenho, que 
sempre se constituiu como área do conhecimento, passa a 
co-habitar e a entretecer-se com práticas, ações e 
narrativas que de certa forma obrigam à procura de uma 
legitimidade dentro e fora das esferas do desenho e da 
arte. Contudo, mais importante do que a procura de um 
invólucro que classifique essas narrativas onde se insere o 
desenho, é importante o entendimento da legibilidade que 
adquire, independentemente de ser classificado a partir de 
registos literários ou filosóficos que o validem no 
contexto de determinada prática. 
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Autonomia 
 
A procura de uma cristalização possível para um conceito 
implica definir o indefinível, tendo “sempre a 
insuficiência de reduzir o irredutível ou de usar palavras 
para dizer o indizível.” (Rodrigues, 2000: 22). Neste 
ponto, a problemática abordada prende-se com a 
autonomia do desenho, no entendimento da sua 
diversidade e no sentido de revisão das metodologias 
normalizadas. 
A ambiguidade conceptual em que mergulha, ao significar 
tanto um campo do saber propriamente dito quanto um 
mecanismo de auxílio às demais práticas artísticas, faz 
ressurgir a questão de ser o desenho capaz de se fazer 
valer como atividade artística isolada. Para Cornelia Butler 
e Catherine de Zegher (2010): 
 
“O entendimento do desenho como parte integrante da 
prática artística, independente de outras formas de 
comunicação, é libertador mas ao mesmo tempo o 
reflexo de um desejo de desacelerar, de modo a clarificar 
ou até mesmo isolar a percepção e a atenção. O 
vocabulário visual subsequente, quer na arte visual quer 
na dança, foi resumido ao essencial - ou melhor, de uma 
forma quase primitiva, separa gestos e linguagem visual, 
reduzindo-os a uma cognição elementar. 9 ” (Butler e 
Zegher, 2010: 195) 
 
O que se verifica é a ascensão do desenho como 
experiência sensorial e conceptual. A compatibilidade que 
assume com diferentes suportes traduz uma forma de 
expressão caracterizada pelo acercamento a uma ideia 
direta. Assim, e como exercício de conceção e execução, 
assimila um conjunto de códigos que cultivam a 
pluralidade de estilos e técnicas, mas que desconstroem 
os modos como se compreende e imagina pelo desenho. 
Esta pluralidade e amplitude nas narrativas afiguram-se 

                                                
9  No original: “The understanding of drawing as an integrated part of an artist’s practice, with no dependence on 
other media, is both liberating and reflective of a desire to slow down, to clarify or isolate perception and attention. The 
ensuing visual vocabulary, in both visual art and dance, is boiled down to the essentials – or rather, in an almost 
primitivistic way, it isolates gestures and visual language, reducing them to a precognitive elementary.” (tradução livre) 
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enquanto espaço de intimidade afirmando um certo 
registo confessional que o expõe ao observador e, em 
consequência, à opinião pública. O resultado traduz a 
problematização através das imagens que um qualquer 
exercício de experimentação e exploração do desenho 
(re)produz, das relações de poder, bem como a 
reelaboração dessas relações, salientando o sentimental e 
individual inerente à narrativa onde figura. Desse 
relacionamento é possível extrair todo um discurso 
icónico apoiado na construção de uma perspetiva crítica 
da realidade, pelo uso do desenho como ferramenta de 
produção de sentido e de reação às problemáticas sociais; 
a saber: a análise crítica da história, a reescrita dos 
discursos hegemónicos e a construção de discursos 
contra-historiográficos. 
A crítica explícita de alguns autores ao que na atualidade 
se produz a nível do desenho, questionando se terá vindo 
a perder o seu sentido propedêutico e estrutural, traduz 
um ceticismo em relação ao discurso inovador em torno 
das manifestações artísticas a ocorrer desde o século XX 
e prolongadas no século XXI. As questões levantadas, 
que envolvem o questionamento acerca do desenho na 
atualidade e a sua relação no e com o universo da arte, 
levam-me no sentido da compreensão, entendimento e 
aceitação desse discurso inovador e do que de importante 
para o conhecimento e pensamento reflexivo daí se pode 
extrair. Neste contexto, a escrita não segue no sentido de 
questionar as suas fronteiras ou aquilo que pode ser 
classificado como desenho e aquilo que não pode - por 
não corresponder a parâmetros normalizados -. Entendo 
como sem sentido a tomada de posturas radicais - como 
depositar nas possibilidades digitais e na abertura 
conceptual promessas de liberdade absoluta; ou emergir 
na tomada de atitudes apocalípticas, num permanente 
lamento de uma progressiva perda da tradição e 
consequente aproximação a um futuro de incertezas -. A 
aceitação que também no desenho uma certa (re)evolução 
é inevitável parece-me ser o mais razoável. Assim, nesta 
coordenada onde me situo e que traduz o 
reconhecimento que, desde sempre, a incorporação de 
novos meios, médiuns e procedimentos significou o 
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adormecimento de outros, abro caminho à exploração 
dessas transformações ao nível do desenho, fortemente 
alimentada pela minha curiosidade artística. Esta 
curiosidade manifesta-se, essencialmente, do ponto de 
vista das suas narrativas e dos modos como é explorado 
pelos atores. 
Sendo o desenho um conjunto de campos e funções tão 
vasto pareceu-me, desde o início, redutor considerá-lo 
neste estudo (também) de um ponto de vista técnico. 
Gilles Deleuze (2009) menciona a forma como o pintor 
Jackson Pollock desconstruiu a capacidade expressiva da 
linha elevando-a a uma potência superior, ao fazer com 
que se adaptasse e metamorfoseasse em função de uma 
superfície e não a limitando às funções descritivas. Assim, 
o espaço também passa a fazer parte dos elementos das 
linguagens em desenho, ampliando a envolvência entre o 
observador e o discurso artístico. Nesta perspetiva, a 
Land Art constitui o movimento que corporiza os 
exemplos mais radicais da expressão do rasto na natureza, 
da arte “no campo expandido”. Rosalind Krauss (1995), 
em viagem à génese historicista da arte a partir da 
segunda metade do século XX, designa por site specificity a 
tendência que invade os artistas e os leva a saírem das 
galerias. Nesta proposta joga-se a concretização das 
categorias espaço e tempo através da realização de uma 
“marca”, entendida no sentido de rasto e vestígio deixado 
por objetos ou ações que reconfiguram o acidental em 
algo intencional e com caráter permanente, cuja 
necessidade surge como resposta à satisfação de um 
desejo ou da intenção de perseguir algo. Veja-se, a título 
de exemplo, o desenho geológico de Robert Smithson, 
Spiral Jetty (figura 2), que ilustra a definição de desenho 
referida por Cornelia H. Butler e Catherine de Zegher 
quando escrevem: "o desenho nasce de um gesto para o 
exterior que conecta impulsos interiores e pensamentos 
para o observador por meio do toque de uma superfície 
com marcas e linhas que se repetem.10” (Butler e Zegher, 
2010: 23). Aqui, o desenho impresso na superfície 
permitiu a Smithson pensar a luz e o espaço reais num 

                                                
10  No original: “drawing is born from an outward gesture linking inner impulses and thoughts to the other 
through the touching of a surface with repeated graphic marks and lines.” (tradução livre) 
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contexto natural e numa assemblagem da arte com a 
geografia. Trata-se da incorporação do tempo e do espaço 
enquanto criações humanas mas também como médium 
da produção artística. O desenho atua neste contexto 
enquanto projeto de intervenção no espaço e tempo reais, 
sendo o resultado o desenho final, acabado. 
 
 

 
2. Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970. Grande Lago Salgado, Utah. 

 
 
Como se observa na imagem, o espaço e os recursos 
naturais constituem o suporte. Por meio da linha - 
elemento plástico do desenho - traduzem-se imagens 
sobre a descontextualização – fora da sua função normal 
-. O que se joga são os vetores do domínio da imagem, 
que transporta uma mudança de condição capaz de 
propiciar processos dialógicos de reflexão crítica e 
possibilita a busca de sentido(s) na experiência do 
quotidiano, tal como escreve Alberto Carneiro: 
 
“o desenho é essa vibração de sinais que se encontram 
em todas as superfícies e que formam os corpos da nossa 
realização artística e identidade estética.” (Carneiro, in 
Aa:Vv, 2001: 36) 
 
O desenho está em permanente construção e mutação e o 
seu conceito conduz-nos a um termo em processo, que se 
(re)configura permanentemente perante o mundo e as 
suas tendências. Remete-nos para uma narrativa da 
própria experiência, a construção de uma subjetividade 
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que encena o desconhecido e pressupõe horizontes 
infinitos de leitura. Neste sentido, Paul De Man (1984) 
refere-se ao desenho como um movimento de 
desfiguração relacionando-o com a construção 
autobiográfica; ou seja, quem se desenha procura 
mostrar-se (ou descobrir-se) através não da sua 
representação inequívoca, mas sim da forma como se vê 
ou como se assume ou se aceita. O desenho sobre o qual 
se reflete é o processo que permite ao sujeito, aquele que 
desenha, através do seu gesto experienciar o seu desenho. 
Parte-se, assim, da necessidade de não ter barreiras para o 
desenho, pelo que não existe uma só imagem neste 
desenho, um só gesto, uma só forma de definir este 
conceito. Compreende-se o desenho ao nível da expansão, 
da procura, do diálogo, da dialética, num encruzilhar de 
linhas e de marcas. Neste manto tecido compreende-se 
ainda o desenho no território do pensamento de Didi-
Huberman (2011) presente em O que nós vemos, o que nos 
olha. Daí pode-se recuperar a conceção que “a imagem 
mais simples nunca é simples, nem sábia, como 
irrefletidamente dizemos das imagens” (Huberman, 2011: 
75). Considera-se, pois, fundamental a carga afeta a todas 
as imagens que no quadro das possibilidades assinaladas 
pelo autor “só possa ser pensada radicalmente para além 
da oposição canónica do visível e do legível.” (Huberman, 
2011: 75) 
Deste modo, atribuir um sentido ao que vai acontecendo 
em desenho, pertença do campo mais vasto da imagem, 
poderá ajudar a desmistificar o papel e o âmbito que 
desempenha (e poderá desempenhar) na atualidade, 
independentemente do suporte, contexto ou médium 
através do qual se concretiza. Essencialmente desenhar é 
estabelecer uma relação entre o passado e o presente em 
que vivemos, com os olhos voltados para o futuro. 
Deste modo, o desenho hoje continua a assumir 
características particulares, tais como possibilitar a 
investigação das formas e dos espaços observáveis pelos 
nossos olhos de forma simultaneamente sensível e 
inteligível; promover o desenvolvimento de um 
pensamento criativo específico; ser lugar de 
conhecimento e de precisão, mas também de afetividade 
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e sentimento; revestir-se de versatilidade por meio de 
uma tecnologia relativamente simples; e ser acessível a 
qualquer pessoa, “independentemente da sua formação 
cultural”. (Rodrigues, 2003: 85). Pode-se ainda verificar 
que o desenho é, talvez, o único campo de ação que 
estabelece relações de conexão com outras áreas das artes 
visuais, como a pintura, a escultura, o design e a 
arquitetura. A versatilidade, adaptabilidade e variedade de 
processos mentais inerentes ao seu processo tornam-no 
único entre as disciplinas artísticas. De acordo com Ana 
Leonor Rodrigues, o desenho será assim “o conjunto de 
qualidades sensíveis que contêm latente um campo de 
atmosferas e sentidos daquilo que nos é aparente” 
(Rodrigues, 2000: 189) e será essa a principal razão para 
que o desenho seja entendido como uma disciplina 
artística. Adivinha-se aqui “uma área do conhecimento 
realmente específico à atividade artística (...) cujos meios 
de aferição tendem muito mais a ser a afetividade do que 
o raciocínio lógico.” (Rodrigues, 2000: 57). Isto remete-
nos para algo que, de facto, parece escapar a toda e 
qualquer gramática ou semântica, permitindo introduzir 
dois aspetos complementares através dos quais o desenho 
poderá ser entendido: a imanência e a transcendência11. 
Isto significa que com frequência constitui-se num espaço 
limiar, entre a possibilidade de representar a realidade 
observada ou a ideia e a expressão caótica, aleatória e 
imponderável, onde o sentido literal ou denotativo se 
dissocia do sentido conotativo criando novas galáxias de 
sentido com ordenações distintas e difíceis de antecipar e 
cristalizar. Neste sentido, considero como exemplo o 
hipertexto nas imagens da performance de Carolee 
Schneemann Up to including her limits (figuras 3 e 4) , onde 
o corpo se torna agência na concretização dos registos 
gráficos. 
  

                                                
11  Estas categorias devem ser entendidas não como posturas opostas mas como classificações de um pensamento 
que encontra distintos modos de expressão. Assim, consideram-se pertencentes à natureza imanente todas as imagens 
imediatamente portadoras de conhecimento – aquelas que permitem que a informação encontre sem obstáculos a 
superfície das figuras –, ao passo que a natureza transcendente requer imagens imediatamente prósperas em pensamento 
– aquelas que necessitam de um desenvolvimento interpretativo para exprimirem toda a profundidade do seu sentido –. 
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3 e 4. Carolee Schneemann, Up To Including Her Limits, 1973. 
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Aqui o hipertexto em desenho opera através de imagens 
nas quais o tempo vai acontecendo e vai dando a 
conhecer o gesto de quem desenhou, de forma abstrata 
neste exemplo concreto. Refere Schneemann: 
 
“Up To Including Her Limits foi o resultado direto do 
processo de pintura utilizado por Jackson Pollock que 
consiste em expressar e representar por meios físicos. O 
meu corpo inteiro torna-se a agência que produz os 
traços visuais, vestígio da energia do meu corpo em 
movimento.12” (Carolee Schneemann, in Butler e Zegher, 
2010: 192) 
 
Sendo o gesto, ponto de vista e ângulo, neste caso o 
desenho não tem de ser circunscrito por meio de uma 
linguagem definida. Por essa razão, nenhuma definição 
em desenho poderá ser definitiva. A leitura física de 
qualquer narrativa artística vai além do peso e da 
gravidade; ela acontece, antes de mais, no interior da 
narrativa e implica a compreensão de dois pontos de vista, 
sendo: i) da leitura física em presença; ou ii) do seu 
interior sensitivo. 
Desta forma, pensar em desenho na atualidade tem 
subjacente uma possível aceitação da ausência do próprio 
desenho, físico ou visual, tal como aconteceu no 
momento em que Robert Rauschenberg apagou um 
desenho de Willem de Kooning (figura 5) com o objetivo 
de demonstrar a possibilidade de no ato de desenhar 
residir apenas uma ação motora ou o registo de um 
momento. 
 
 

                                                
12  No original: Up To Including Her Limits was the direct result of [Jackson] Pollock’s physicalized painting process... 
My entire body becomes the agency of visual traces, vestige of the body’s energy in motion.” (tradução livre) 
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5. Robert Rauschenberg, Erased de Kooning Drawing, 1953. 

 
 
Neste sentido incluo também, a título demonstrativo, o 
movimento Gutai japonês (figura 6) onde da 
performatividade do gesto resultam desenhos. 
Contrariando o que os artistas deste movimento 
denominavam por “fraudulento na arte” passam a 
explorar uma “realidade vivida” que assume como desafio 
o recurso ao corpo em ligação direta com os médiuns, a 
natureza, a tecnologia, o espaço e o tempo. Os momentos 
registados confirmam que por vezes é mesmo no acaso, 
no improviso, na ruptura e nos pentimenti que se encontra 
a justificação para a ação de desenhar. Neste sentido, 
parece-me oportuno o pensamento de Gilles Deleuze 
quando refere: 
 
“No momento em que alguém dá um passo fora do que 
já foi pensado, quando se aventura para fora do 
reconhecível e do tranquilizador, quando precisa inventar 
novos conceitos para terras desconhecidas, caem os 
métodos e as morais.” (Deleuze, 1992: 128) 
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6. Jirõ Yoshihara, Please Draw Freely, 1956. Outdoor Gutai Art 

Exhibition, Ashiya. 

 
 
Assim, o desenho (ou ato de desenhar) constitui-se 
também enquanto território extenso e caótico 13  que 
conduz a um questionamento acerca dos limites do 
“novo” e do “reinventado”. A inscrição do desenho por 
meio de signos torna-o um exercício de casualidade 
visível, de contorno aos limites e regras que lhe foram 
sendo atribuídas. 
Ao fixarmos regras, de forma implícita ou explícita, 
estamos a delimitar o que é passível de aceitação. Ora 
acontece que quanto mais se restringem as regras maior é 
a probabilidade de liberdade, tal como refere Bauman ao 
escrever que “a rigidez da ordem é o artefacto e o 
sedimento da liberdade dos agentes humanos. Essa 
rigidez é o resultado de «soltar o freio»”. (Bauman, 2001: 
11) 
Pode-se dizer que, neste contexto, o desenho não foi 
exceção. As regras que se foram estabelecendo 
conduziram progressivamente à abertura de espaços de 
experimentação que surgiram a partir do interior da sua 
prática. Por meio das narrativas de artistas o desenho 
adquiriu visibilidade, muito embora seja algo anterior à 

                                                
13  Para Goethe (2001 [1788]) o caos é sempre um estádio transitório mas necessário da própria categoria da vida. 
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própria arte na medida em que sempre residiu na sua 
antevisão e no seu pensamento. 
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“Sou uma caixa de vários lados 
Com vários cantos 
Com duas sombras 
Uma escura que nasce da clara 
Outra clara que nasce da escura.” 

(Fernando Lemos, in Acciaiuoli (s/d), p.16) 
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Espaços para fazer e pensar desenho 
 
A crença na existência de uma única definição de desenho 
perdeu sentido e a tarefa de o circunscrever entra 
facilmente na “síndrome da centopeia”14. 
O corpo crescente de informação que tem dado forma à 
investigação em desenho é conflituante e contraditória. 
Mas essas relações de tensão deixam a descoberto um 
território produtivo na medida em que contribuem para a 
pluralidade de perspetivas, sem limitações. Na senda desta 
dispersão Mário Bismarck refere: 
 
“Inscrito na ordem do discurso, na retórica dos textos, 
nas «ficções verbais» criadas sobre os «factos visuais», no 
cumprimento primeiro da necessidade de elevação da sua 
intelectualidade, o disegno, dentro das contradições que ele 
próprio cria, quer-se como instrumento da certeza mas, 
ele é claramente indeciso e incerto.” (Bismarck, 2010: 69) 
 
Desta impermanência retiram-se os desdobramentos do 
desenho nas interseções com a prática artística. Desses 
interstícios fazem parte os usos do desenho nos campos 
da performance, instalação, vídeo, fotografia e impressão. 
Foram estas intercepções que determinaram o corpus de 
artistas que se segue, onde por meio da análise da prática 
se complementa a tentativa de enquadramento teórico do 
desenho até aqui perseguida. Foram decisivos na seleção 
do corpus os espaços ocupados pelo desenho, a 
importância atribuída ao indivíduo e à expressão e as 
ideias de mudança em arte. 
Autenticidade, situação e espaço são os termos que 
definem as narrativas da comunidade artística a partir da 
segunda metade do século XX, que materializa um ensaio 

                                                
14 No sentido proposto por Rubem Alves (2004) que usa a expressão para dar conta de um qualquer sintoma 
desconhecido que o impede de terminar a escrita do livro a que deu início. O autor confessa-se “originalmente «contra o 
método»” e acrescenta: “estou ficando com raiva deste livro. Embora eu me tenha esforçado durante três meses, não 
consegui acrescentar ao manuscrito uma única palavra. Fui atingido pela «síndrome da centopeia». As ideias não me 
faltam. Ao contrário, elas brotam a todo o momento. Já tenho centenas de páginas cheias de anotações. Mas não consigo 
coloca-las em ordem. São peças de um quebra-cabeças espalhadas pela mesa. Tento encaixá-las umas nas outras para 
formar um padrão. Mas elas se rebelam.” (Alves, 2004: 17). O sentido da “síndrome da centopeia” explica-se no facto de 
“sabedoria não ser saber científico” (Alves, 2004: 68). A consciência dos fenómenos consegue ser mais reveladora do que 
o conhecimento científico sobre eles. “Saberes e ciência: nós os recolhemos de fora. (...) Sabedoria: não pode ser pescada 
com as redes que a ciência lança sobre o mundo porque não é lá que ela mora. Ela mora no corpo.” (Alves, 2004: 71-72) 
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visual e crítico sobre o desenho enquanto estratégia para 
representar a ação, processo, meio, instrução ou 
documento. Como caracterizam Cornelia H. Butler e 
Catherine de Zegher: 
 
“São artistas cujo trabalho envolve práticas do quotidiano 
e uma reflexão em torno do espaço comum partilhado, 
desde a intimidade até à monumentalidade... priorizaram 
uma forma de arte crítica, concreta e como prática 
comum.15” (Butler e Zegher, 2010: 191) 
 

                                                
15  No original: “These are artists (...) whose work involved a practice of the everyday and a reflection on shared 
common space, from the intimate to the monumental... [they] have each given priority to a form of art as a critical, 
concret, daily practice.” (tradução livre) 
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i) Günter Brus: desenho performativo 
 
“Pode desenhar-se o que se quiser. É um desenho.16” 
— Günter Brus17 (in Almeida, 2013: 71) 
 

 

 
7. Günter Brus, Hand-Painting Self-Painting 2, 1964. 

 
8. Günter Brus, Self-Painting, 1964. 

 
  

                                                
16  No original: “You can draw anything – it’s just a drawing” (tradução livre) 
17 Ardning - Austria, 1938. 
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Contextualização 
 
Na segunda metade do século XX, por meio de uma 
estética de desconstrução, a efervescência dos anos 
sessenta revelou ao mundo ações artísticas radicais, 
transgressoras e tangentes aos limites de uma busca 
excessiva e utópica da liberdade. Nessas manifestações o 
corpo assumiu-se como território de ação e zona artística 
onde os fenómenos e os processos inerentes ao objeto 
artístico encontraram lugar. O recurso ao corpo do artista 
constituí uma das bandeiras da contemporaneidade. 
Deste cenário fazia parte Günter Brus que, inconformado 
com a repressão exercida pelo Estado e pela sociedade 
sob a geração de artistas austríacos do pós-guerra 
europeu, fundou e tornou-se membro do grupo de 
acionistas vienenses - grupo dogmático formado em 
Viena entre 1965 e 1970 pelos artistas austríacos Herman 
Nitsch, Otto Mühl, Rudolf Schwarzkogler, Günter Brus, 
e pelos escritores Gerhard Rühm e Oswald Wiener -. 
Assumindo em definitivo a ação performativa na década 
de sessenta, nasce um tipo de acionismo que, 
documentado por meio da fotografia, enunciava 
narrativas para micro públicos em que o conteúdo 
passava sobretudo pela crítica feroz à sociedade. Referem 
os textos do artista que o ambiente repressivo e limitador 
deixado pelo fim da guerra tiveram como consequência a 
catarse emocional que Brus, em simetria com outros 
artistas da época, transportava para as ações que realizava, 
com carácter violento e agressivo. Ao abordarem a 
perversidade e fazerem uso de secreções do corpo, os 
intervenientes enunciavam um tipo de poder purificante e 
redentor. Este paradoxo, contudo, foi ganhando espaço 
no seio da história da arte enquanto movimento de 
transgressão e afronta ao corpo e à moral, colocando a 
estética, a arte e o artista em negação absoluta em prol 
dos valores da liberdade e redenção. O espetáculo visual 
do sacrifício humano proporcionado contribuiu para o 
surgimento de um contexto favorável às práticas artísticas 
dirigidas ao corpo enquanto objeto. 
Num clima social adverso, o corpo como objeto artístico 
constitui-se enquanto ferramenta de um desenho-projeto 
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permanentemente in progress. Por meio da projeção de si 
as narrativas em Günter Brus conduzem ao 
desmantelamento de ideias pré-concebidas sendo cada 
ação considerada como um acontecimento único e real. 
Ao romper com as fronteiras entre arte e realidade a 
atitude do artista passa por acionar os sentidos no 
espectador. Deste modo, a performatividade acionista de 
Günter Brus cria uma fissura nas estruturas tradicionais 
trazendo uma dimensão reflexiva e crítica das mesmas. 
Por meio da ação incute no universo artístico a revelação 
de si através da sua apresentação como outro e definindo 
uma ação política. 
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O lugar do corpo 
 
“O meu corpo é a intenção, o meu corpo é o evento, o 
meu corpo é o resultado.18” (Brus, in Faber, 2005: 187) 
 
A ação artística que se relaciona diretamente com o corpo 
permeia toda a denominada arte contemporânea e traduz 
o processo de evolução da própria arte que, distanciando-
se dos movimentos artísticos anteriores, afirma o uso da 
matéria em detrimento da representação, para uma maior 
proximidade entre arte e realidade. 
Acerca do lugar do corpo, Jean-Luc Nancy descreve-o 
como: 
 
“espessura de muro de prisão, com a sua massa de terra 
amontoada no túmulo, com o peso viscoso de espólio, ou 
com o peso especifico de água e osso, mas sempre e antes 
de tudo carregando a sua própria queda, caído de um 
qualquer éter, cavalo negro, cavalo do mal, precipitado do 
alto pelo próprio. Altíssimo, na malignidade do pecado, 
corpos infalivelmente desastrosos: eclipse e queda fria 
dos corpos celestes. Será que inventamos o céu com o 
único fim de fazer cair os corpos?” (Nancy, 2000: 8) 
 
O uso do corpo em Günter Brus revela um ritual 
terapêutico mas também se mostra enquanto arte com 
carácter político, numa tentativa de transformação e 
questionamento do mundo pela via da revolução. De 
acordo com Lucy Weir, em 1964 Brus já tinha 
abandonado a tela e começa a coreografar performances. 
O eu do sujeito corporizado (o próprio artista, neste caso) 
envolve-se com o mundo por meio dessa estrutura 
abstrata numa espécie de copresença, onde sobressai a 
intensidade do conjunto corpo-modelação-desenho. Brus 
consegue “desenhar” o essencial e intensificar a presença-
ausência sintetizando o espaço e o contexto por meio do 
corpo. A representação da presença através do uso da 
matéria em si, como obra, procura uma aproximação 

                                                
18  No original: “Mi cuerpo es la intención, mi cuerpo es el suceso, mi cuerpo es el resultado.” (tradução livre) 
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entre a arte e a vida, outra grande bandeira da 
contemporaneidade. 
Por outro lado, a utilização do corpo como suporte 
formaliza a ligação entre a fenomenologia do sensível e a 
intersubjetividade do “para si” e “para o outro”, no 
sentido proposto pela filosofia de Jean Paul Sartre (1994) 
onde uma das questões centrais consiste na concretização 
da realidade humana enquanto projeto. O corpo funciona, 
assim, como um atlas capaz de estabelecer relações com 
outra realidade, entidade ou parte. Da mesma forma que 
o atlas de imagens Mnemosyne de Aby Warburg 19 
introduziu uma forma alternativa na leitura e 
compreensão das imagens, o corpo-suporte em Günter 
Brus serve de experimento a uma lógica intuitiva. As 
imagens simbólicas registadas transmitem a “vida em 
movimento” na promoção de percepções imediatas e 
sinópticas e na tentativa de tornar compreensíveis as 
questões abordadas. Deste modo, nas ações de Brus o 
corpo passa de suporte a narrativa funcionando como 
motor de uma arte performativa e de investigação. Neste 
sentido, interessa desenlaçar o propósito das situações 
que Günter cria e que significado atribuir às imagens que 
transportam e ativam um espaço paradoxo e heterogéneo, 
na relação que o desenho estabelece com um contexto 
performativo. 
 
  

                                                
19  O Atlas Mnemosyne, iniciado em 1924 e deixado inacabado no momento da morte de Aby Warburg em 1929, 
consiste num agrupamento de memórias feito por meio de imagens dispostas a partir de relações de proximidade 
simbólica e não de analogias de espaço ou tempo. Este projeto, que veio contribuir para a mudança de paradigma no 
discurso e pensamento contemporâneo, assume o fim da linearidade das imagens (acontecimentos) que, contrariando 
processos mecanizados, se justificam a partir de outra que a antecede. Trata-se de um atlas de memórias que possibilita 
um outro modo de pensar a história das imagens, que passa a fazer-se num espaço rizomático de mosaicos de 
significações simbólicas. 
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Forma de atuação do desenho na ação performativa 
 
“- Vê o ato de desenhar como performance? 
- Oh, que pergunta engraçada. Penso que a performance acontece 
quando os outros a olham, acho eu, e assim sendo não. É ensaiado 
por mim. É a criação do material por mim.20” (Trisha Brown, 
Hendel Teicher: entrevista, in Almeida, 2013: 71) 
 
A busca de completude por meio da ação artística em 
Brus é apresentada sob a ideia de projeto, ou seja, aquilo 
que ainda não encontrou lugar para ser mas que constituí 
uma possibilidade. Essa leitura de total abertura conduz a 
um tipo de consciência subentendida, que se encontra 
presente e está identificada na ação. Para Sartre, “toda a 
consciência posicional do objeto é ao mesmo tempo 
consciência não posicional de si” (Sartre, 2009: 24). Esta 
consciência será, então, uma descompressão do ser; 
Günter Brus encena uma separação de si mas estando ele 
próprio presente na ação. As instruções visuais 
formalizam esta ligação entre o artista e o executante por 
meio do desenho, que funciona aqui a três níveis: como 
catalisador de possibilidades; como estratégia mental de 
manipulação de leituras e comportamentos; e como 
médium do processo de resolução de um problema. 
Desta forma, o espaço que o desenho ocupa nas ações 
antecipa, instiga e orienta a ação performativa, operando 
na ativação e no registo da narrativa, sendo facilmente 
confundível com o próprio ato de performatividade. A 
este propósito Paulo Freire de Almeida refere que Brus 
“transporta para o desenho o sentido comum do registo 
de um ato público” (Almeida, 2013: 71), para de seguida 
focar “as estratégias pelas quais o desenho inscreve a ação, 
como imagem e como ato, num espaço virtual, mas 
também como constrói o elemento impressivo capaz de 
ativar uma resposta que já não é contemplativa, mas 
acional.” (Almeida, 2013: 72) 
Depreende-se que por meio da ação o desenho surge 
como instrumento de intervenção direta no contexto 

                                                
20  No original: “- Do you see the act of drawing as a performance? 
- Oh, what a funny question. I think performance is when other people are looking, I guess, so no. It’s rehearsing by myself. It’s creating the 
material by myself.” (tradução livre) 
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performativo; o deslocamento entre gestos e processos e 
a transferência entre a ação e a imagem fazem um 
desdobramento de ações que, progressivamente, se 
constituem enquanto narrativa. Paulo Freire de Almeida 
prossegue dizendo que: 
 
“estes desenhos comportam na sua génese um elemento 
impressivo pelo qual o autor se compromete, ou instiga 
outros, a agir de certa maneira, orientando ou 
desorientando o desenrolar do acontecimento. 
Os desenhos generativos da performance veem, por isso, 
acompanhados da promessa implícita de nos fazer ver, no 
decurso de uma ação, o que é sucessivo como simultâneo, 
o que é contingente como necessário, o que é 
inconsistente como lógico, na tentativa de inscreverem o 
tecido sensível do movimento na matéria visível e estável 
do traço.” (Almeida, 2013: 73) 
 
Desta forma, o desenho performativo nas ações de 
Günter Brus evidencia-se por meio da documentação 
fotográfica e dos registos em vídeo que acabam por ser 
elementos integrantes dos projetos das ações. 
 
“Ora esta promessa tem quase sempre um sentido único: 
utiliza o desenho como documento para reconstituir a 
ação, transformando-o numa espora da memória.” 
(Almeida, 2013: 73-74) 
 
O corpo como espaço, objeto e signo articula um 
movimento linguístico e semântico que se expressa por si 
próprio, sem recurso a demais elementos gramaticais 
senão signos físio-pictóricos. Desta forma, à semelhança 
do desenho a arte performativa baseia-se num exercício 
de pensamento do corpo e do espaço, bem como no fato 
de se constituir como forma de comunicação não verbal. 
Esta gramática corporal imprime às ações inúmeras 
possibilidades estéticas que se manifestam na expressão 
gráfica documentada, de carácter fantástico e hiper-
realista. 
Na performance Vienna Walk (figura 9) - a primeira ação 
pública de Brus, documentada pelo fotógrafo Ludwig 
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Hoffenreich e filmada por Muehl e Schwarzkogler – o 
artista encena um “quadro vivo” onde, sem a existência 
de tela, o próprio encarna o suporte numa atitude de 
revelação da organicidade da superfície. Esta expansão do 
espaço não delimita, antes dilata para além das fronteiras 
físicas inerentes ao suporte. Referiu Brus em 1960: 
 
“Os géneros artísticos antigos tentam reconstruir a 
realidade, toda a ação acontece da realidade. A ação total 
é um processo simples (de arte direta), e não a 
reprodução de um processo, é o encontro direto entre o 
inconsciente e a realidade (material). O interveniente atua 
e torna-se ele próprio matéria: gagueja, balbucia, geme, 
sibila, grita, chora, ri, morde, rasteja ou cobre-se ele 
próprio com a matéria.21” (Brus, in Faber, 2005: 166) 
 
Pintado de branco com uma linha preta22 a percorrer na 
vertical o centro do seu corpo, Brus caminha pela cidade 
num percurso estruturado e que contempla paragens em 
pontos estratégicos (fazendo lembrar a Land Art) de cariz 
político. Aqui a expressão corporal e os usos de materiais 
pictóricos – tinta branca e negra – traduzem em 
movimento um “desenho vivo”. 
 
 

                                                
21  No original: “Los viejos géneros artísticos tratan de reconstruir la realidad, la acción total se efectúa en la 
realidad. La acción total es un proceso directo (arte directo), no la reproducción de un proceso, el encuentro directo del 
inconsciente y la realidad (material). El actor actúa y se torna él mismo material: tartamudear, balbucir, mascullar, gemir, 
resollar, gritar, chillar, reír, escupir, morder, arrastrarse, cubrirse de material.” (tradução livre) 
22  Michel Pastoureau (1997), em Dicionário das Cores do Nosso Tempo, entre os múltiplos significados da cor branca 
na cultura ocidental refere-a como: “1) Cor da pureza, da castidade, da virgindade, da inocência. (...) 6) Ausência de cor: os 
fantasmas, as aparições. A morte. O medo, a inquietação. O grau zero da cor. A oposição preto e branco/cores. (...) 7) 
Cor do divino. A felicidade. (...)” (Pastoureau, 1997: 42-43). Em relação aos significados do preto, Pastoureau menciona-o 
como: 1) Cor da morte. (...) 2) Cor da falta, do pecado, da desonestidade: contrário do branco, símbolo da pureza e da 
virgindade; cor daquilo que está sujo e manchado. (...) 3) Cor da tristeza. (...) 4) Cor da austeridade, da renúncia, da religião. 
(...) Cor da fé. (...)” (Pastoureau, 1997: 141-142). É interessante notar as idiossincrasias cromáticas no acionismo 
performativo de Günter Brus que traduzem o carácter transcendente das ações, também presente na simbologia das cores. 
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9. Günter Brus, Vienna Walk, 1965. 

 
 
Desta forma, nas narrativas do artista está presente uma 
panóplia de usos e leituras do desenho, mobilizado como 
veículo para a delineação de uma ideia posteriormente 
posta em prática através da ação e da gestualidade. Trata-
se do “desenho como modelo clarificador da ação em 
contextos performativos (...) o recurso ao desenho como 
um protocolo instrutório, onde se estabelece o nexo das 
sequências espaciais do movimento do corpo.” (Almeida, 
2013: 74) 
Por meio da linha ou da mancha, ao pensar o corpo 
como superfície sem qualquer tipo de estrutura, estes 
“quadros vivos” passam a ser “acontecimentos” 
perdendo significado quando isolados do mundo, tal 
como referiu Günter Brus: 
 
“Deve-se habitar a pintura. Que tudo aquilo que me 
rodeia seja pintura. É por isso mesmo, sem dúvida, que 
um quadro é uma parte do mundo e por si só não possui 
autonomia. É uma incompreensibilidade espacial (pelo 
menos não compreensível do ponto de vista tradicional): 
isso é o que eu exijo dos meus quadros. O abandono 
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absoluto da opinião que o centro da obra se encontra no 
quadro.23” (Brus, in Faber, 2005: 106) 
 
Desta forma, interessa a esta escrita retirar da prática 
gelatinosa de Günter Brus a essência sensível como lugar 
da imagem e do corpo que não se deixou subjugar por 
modelos nem interiorizou um nível de semelhança que 
fosse conveniente à sociedade. Aqui o desenho opera 
como elemento preparatório e de exploração da ação, 
servindo o pensamento do ato performativo e 
convertendo-o naquilo que Brus designa como “quadros 
vivos e habitados”. Este modo de operar assente na 
diferença despoleta pontos de vista diferenciados, 
deixando espaço ao observador para a leitura e 
interpretação dos acontecimentos. Neste caso “é a 
semelhança que se diz da diferença interiorizada, e a 
identidade do diferente como potência primeira.” 
(Deleuze, 1969: 268). Os ponto de contacto do desenho 
com a descentralização do foco no objeto final acentuam 
a sua relevância no processo e como condutor das ideias. 
O desenho não surge, assim, fundamentalmente como 
um objeto artístico, uma obra de arte; em essência, o 
desenho atua neste contexto como um meio e assume 
uma diversidade de atuações que dão corpo à ação 
performativa. 
 
  

                                                
23  No original: “Hay que vivir en la pintura. Que todo a mi alrededor sea pintura. Sin duda es por ello por lo que 
el cuadro es una parte del mundo y en sí no tiene autonomía. Una incomprensibilidad espacial (por lo menos no 
comprensible desde la tradición): eso es lo que yo exijo de mis cuadros. El abandono absoluto de la visión según la cual el 
centro de la obra está en el cuadro.” (tradução livre) 
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ii) Helena Almeida: desenho habitado 
 
“Creio estar perto da verdade se disser que pinto a 
pintura e desenho o desenho.” 
— Helena Almeida24 (in Faria e Wandschneider, 1999: 28) 
 
 

 
10. Helena Almeida, Desenho, 2012. Exposição A minha obra é o meu 
corpo, o meu corpo é a minha obra, Museu de Arte Contemporânea de 

Serralves, Porto. 

  

                                                
24 Lisboa - Portugal, 1934. 
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Contextualização 
 
A década de sessenta do século XX em Portugal, em 
simetria com o que aconteceu pela europa e pelo mundo, 
fez emergir na transversalidade da performance práticas e 
posições de artistas que se inscreveram no movimento 
contemporâneo. No caso especifico de Helena Almeida, a 
preocupação central das narrativas assenta no interesse 
em ultrapassar os limites do espaço pictórico, que sempre 
desempenhou um papel fundamental nas suas obras. Por 
meio do uso recíproco do passado e do presente25 como 
motor do gesto, a artista introduz essa preocupação (que 
manifesta como artista e como mulher) nos seus 
trabalhos, de carácter intimista e multidisciplinar. Por 
meio do seu corpo e num gesto performativo registado 
em fotografia e vídeo edificou um vocabulário próprio 
que se revela fulcral no pensamento da subjetividade 
feminina e do seu reflexo na arte. De carácter inventivo e 
pessoal, a prática plástica apresenta-se liberta de modelos 
e do mesmo, encarnando a fuga contra a existência de um 
tema em arte. As narrativas surgem em oposição ao 
figurativo, como que à escuta de um outro significado. 
Neste contexto, Helena Almeida emergiu no panorama 
nacional com uma arte epidérmica revestida de recusa ao 
ilusionismo subjacente às narrativas artísticas plásticas - 
nomeadamente da pintura -. Por meio de um sistema de 
signos e linguagem edificados, onde se refugiam os seus 
discursos, introduziu séries de pinturas e desenhos 
habitados onde o seu corpo inteiro, rosto e mãos 
aparecem no interior do desenho, num “espaço em 
movimento, como se estivesse a rasgar o espaço.” 
(Almeida, in Carlos e Phelan, 2006: 8). Nesta permanente 
indistinção entre corpo e obra a artista assume a 
insatisfação relativamente à suficiência do traço sobre o 
papel e à acomodação a um sistema bidimensional de 
representação. Confessa a artista: 
 
“nunca fiz as pazes com a tela, o papel ou qualquer outro 
suporte. Creio que o que me fez sair do suporte, através 

                                                
25  Helena Almeida faz-se epílogo de um percurso de quase meio século que começou em meados da década de 60, 
com um corpo jovem retratado numa polaroid a cores, e que prevalece até à atualidade. 
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de volumes, fios e de muitas outras formas, foi sempre 
uma grande insatisfação em relação aos problemas do 
espaço (...) a verdadeira constante de todos os meus 
trabalhos. (...) Não se expõe, mas expõem, podendo 
assim denunciar com mais ênfase o carácter ideológico da 
arte, aceitando-o para melhor o negar.” (Almeida, in Faria 
e Wandschneider, 1999: 28) 
 
Interessa-me, portanto, perscrutar a emancipação artística 
de Helena Almeida no testar dos limites e fronteiras das 
diversas linguagem artísticas que assume e, em simultâneo, 
nos usos do seu corpo num continuum entre ser e fazer, 
entre obra e médium. Em paralelo, interessa-me observar 
nos desenhos habitados a constante fuga da linha e do 
traço do plano bidimensional para a tridimensionalidade, 
seja materializados pelo fio de crina em alguns casos ou, 
noutros, pela tridimensionalidade conseguida em diferido, 
dado que a fotografia tudo aplana. 
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Uso do corpo 
 
As narrativas de Helena Almeida situam o corpo da 
artista enquanto centro nevrálgico da ação; sempre 
presente está o sentimento de abrir um espaço e sair, 
exteriorizar-se. A partir desta ideia as narrativas 
reencontram no corpo o médium privilegiado para a 
transmissão da mensagem, tal como acontece em Günter 
Brus. 
Refere Josefina Alcázar que: 
 
"O corpo performativo é o suporte da obra, 
convertendo-se na matéria-prima através da qual a artista 
experimenta, explora, questiona e transforma. O corpo é 
tanto a ferramenta como o resultado. A performance é 
um género artístico que permite à artista a procura de 
uma definição do seu corpo e da sua sexualidade. Ao usar 
elementos do quotidiano como material para o seu 
trabalho, a performance permite às artistas que operam 
por meio dela explorar as problemáticas pessoais, 
políticas, económicas e sociais.26" (Alcázar, 2001: 6) 
 
Embora nunca se liberte completamente dos suportes tela 
ou papel (como fez Günter Brus), as suas ações, à 
semelhança do primeiro artista abordado nesta tese, 
adquirem um aspecto de ritual e catarse social registadas e 
perpetuadas por meio do vídeo e da fotografia. Uma 
característica diferenciadora da artista em relação a 
Günter Brus é que a ação performativa passa pela 
introdução de objetos comuns, como sacos de plástico ou 
fio de arame e de crina, que são colocados como 
contraponto da vulnerabilidade do corpo. Essa 
indistinção entre corpo e obra passa a ser uma constante 
no seu percurso: 
 

                                                
26  No original: “El cuerpo de la artista de performance es el soporte de la obra, su cuerpo se convierte en la 
materia prima con que experimenta, explora, cuestiona y transforma. El cuerpo es tanto herramienta como producto. El 
performance es un género que permite a las artistas buscar una definición de su cuerpo y su sexualidad sin tener que pasar 
por el tamiz de la mirada masculina. Al tomar elementos de la vida cotidiana como material de su trabajo, el performance 
permite que las performanceras exploren su problemática personal, política, económica y social.” (tradução livre) 
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“Comecei com uma linguagem familiar e pouco a pouco 
todos estes elementos começaram a sair do quadro. 
Depois, a tela começou a autodestruir-se. Era uma 
espécie de destruição, uma necessidade de acabar com a 
pintura (...) como uma janela que se abre, uma persiana 
que se enrola, uma tela que se estica. Digo a destruição da 
pintura porque a tela acabou por ficar antropomórfica. 
Acabou por identificar-se comigo.27” (Helena Almeida, 
2000: 18) 
 
A fenomenologia da intersubjetividade inerente ao corpo 
habitável e à sua relação com o mundo e com o espaço 
(alinhada pelo pensamento de Sartre28) dá origem a um 
movimento dialético de dar-se a conhecer por meio do 
corpo e através dele operar um reconhecimento da 
realidade. A série de fotografias “Dentro de mim” (figura 
11) constituí um exemplo que dá a conhecer Helena 
Almeida enquanto corpo em permanente performance. 
Numa relação de intersubjetividade não é necessário o 
recurso a palavras para dizer e expressar o ser e o existir. 
Fazendo uso da apuração sensorial da conversão da 
forma pictórica para espacial, a artista reconhece-se e 
reconhece o meio envolvente. A questão existencial faz 
uso do corpo, recurso receptor táctil da sua realidade 
física e limitações, identificando o trabalho como uma 
forma habitável e penetrável. Esta visão expande o 
alcance exploratório do desenho a uma variedade de áreas 
geográficas e culturais da produção artística. 
 
 

                                                
27  “Conversa entre Helena Almeida e María de Corral” (2000), in Helena Almeida, catálogo da exposição Centro 
Galego de Arte Contemporânea, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp.14-34. Referência citada por Cornelia 
Butler (2015) in A minha obra é o meu corpo, o meu corpo é a minha obra. Catálogo da Exposição Museu de Arte Contemporânea 
de Serralves. Porto, p. 83. 
28 Já mencionado a propósito do uso do corpo por parte de Günter Brus. 
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11. Helena Almeida, Dentro de Mim, 2000. 

 
 

Ligados por um contacto, o corpo e o espaço designam-
se um ao outro, desenham-se. Sendo um o signo do outro, 
a abstração do gesto traduz a existência/presença por 
meio do corpo e pela sua subjetividade (tal como 
defendeu Sartre). Esta organicidade no corpo-objeto 
define-se  num embaralhado de funções: o corpo torna-se 
objeto na sua visibilidade e é o próprio instrumento 
mediador na compreensão do exterior mundo-sensível. 
Para Jean-Luc Nancy: 
 
“os lugares da existência do ser são doravante a exposição 
dos corpos, o seu desnudamento, a sua população 
numerosa, os seus desvios multiplicados, as suas redes 
intrincadas, as suas mestiçagens (mais técnicas do que 
étnicas). (...) Estamos, em suma, na téchné do próximo.” 
(Nancy, 2000: 22) 
 
Este “corpus inesgotável dos traços de um corpo” (Nancy, 
2000: 29) num vaivém contínuo entre passado e presente 
fazem flutuar a espontaneidade e a liberdade do gesto. 
Aqui o desenho volta a conectar-se metonimicamente 
com o corpo matéria. 
 
Nas séries “Ouve-me, Sente-me, Vê-me” (figura 12), o 
rosto de Helena Almeida tapado e amordaçado deixa 
implícito o grito de afirmação do feminismo e em 
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simultâneo um alerta para uma realidade política e 
sociológica vivida na década de 1970. Contudo, e como 
faz questão de referir, não se tratam de autorretratos 
porque, como explica, “os meus autorretratos não criam 
personagens ou figuras outras. Os meus autorretratos não 
criam personagens, eu não me transvisto, são antes a 
minha relação com o desenho, com a pintura, com o 
espaço, com a emoção.” (Almeida, in Carlos e Phelan, 
2006: 51). O composto de linhas presentes em relação 
com a condição do corpo constituem o médium que une 
fotografia e desenho. Nas imagens as linhas condicionam 
a ação do corpo e silenciam a comunicação. No interior 
da repetição, as fotografias tornam-se habitadas pela 
relação que a artista estabelece com a própria linha. 
 
 

 
12. Helena Almeida, Ouve-me, 1979. 

 
 

Em visita ao universo de Helena Almeida, o coreógrafo e 
performer João Fiadeiro (2015) diz: 
 
“Percebi a tempo (espero), que a arte será o único lugar 
onde posso investigar a matéria que me afeta, ainda em 
estado bruto, a latejar. É através da arte que lhe posso 
(me posso) tomar o pulso e circunscrevê-la, delimitando 
assim o lugar frágil, delicado e sensível daquilo que me 
inquieta. O grande desafio é manter essa inquietação na 
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penumbra, encoberta. Só assim posso partilhá-la, sem ter 
que explicá-la ou justificá-la. Sem ter que a des-cobrir.”29 
 
O “hábito” de reviver as ações, embora de perspetivas 
diferentes, preenche os espaços vazios e híbridos que se 
situam algures entre a apresentação e a representação, 
entre a performance e o documento. Esses lugares 
amplificam o gesto e abrem caminho a múltiplas 
experiências nos territórios do presente-ausente. 
A atividade da artista gravita, assim, entre categorias 
exploratórias que distinguem articulações espaciais 
heterogéneas e convidam a penetração por parte do 
público, tendo toda a ação e registo sido pensados e 
desenhados previamente. 
  

                                                
29  João Fiadeiro, conferência-demonstração I was here, 28 de Novembro 2015, Auditório da Fundação de 
Serralves, Porto. 
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Exercício de desenho-espaço-corpo 
 
Tal como em Günter Brus, o desenho atua no contexto 
das narrativas de Helena Almeida enquanto projeto que 
serve de base ao gesto. Nestas condições, a verdade e a 
espontaneidade da expressão pessoal manifestam-se na 
fase de estudos que antecede a concretização da obra e 
que se revela ao observador. O gesto espontâneo e 
instintivo está por detrás do registo documentado e abre 
caminho às narrativas por meio da presença do corpo e 
da sua relação com o espaço. 
À semelhança do que aconteceu com Malevich, cujas 
últimas obras figurativas (que ele não destruiu) 
permanecem um enigma, também em Helena Almeida a 
tensão enigmática do gesto em confronto com o espaço e 
demais elementos avulsos e inócuos produzem uma 
energia que se desdobra em múltiplas leituras do desenho. 
A artista cita como exemplo o recurso ao fio de crina, a 
que recorre para se emancipar, para sair e assim criar o 
seu próprio conceito de desenho, que se reveste de uma 
importância acrescida “porque é a escala que permite 
experimentar, pôr as coisas em equação de um modo 
muito sintético. (...) Tornar-me num desenho: o meu 
corpo ser um desenho; eu ser o meu trabalho – era o que 
eu perseguia” (Almeida, in Faria e Wandschneider, 1999: 
66). 
Os usos programados e os desvios em uníssono 
constroem a subjetividade em conexão com o conceito de 
rede invisível, contínua e inapreensível, que caminha no 
sentido de um único hipertexto. Pode-se definir como 
uma imensa rede complexa e flutuante que se envolve 
com a redução da forma quase até ao vazio - tal como 
procurou Malevich, abrindo caminho para um conceito 
de “arte ampliada” também defendido por Joseph Beuys -
 , por meio da construção de códigos estéticos e poéticos 
e numa visão da arte como uma espécie de metáfora da 
experiência humana. 
 
No decorrer da escrita desta tese o Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves exibiu a exposição “A 
minha obra é o meu corpo, o meu corpo é a minha obra”. 
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A mostra reconstituiu o percurso de Helena Almeida 
desde as suas primeiras obras, onde se dá o encontro 
performativo com o mundo em 1966, até aos anos mais 
recentes (2012) onde o corpo – que regista, ocupa e 
define o espaço – é contundente. 
Transcrevo neste contexto um fragmento do texto de 
Cornelia Butler a propósito da exposição e no qual esta 
tese encontra filiação: 
 
“O seu habitar o ateliê e a linha é uma incursão pelo 
espaço construído e pela história através de uma 
encarnação íntima do desenho, da fotografia e do tempo.” 
(Butler, 2015: 87) 
 
A atitude transcrita emancipa e materializa o desenho; a 
ideia transmitida é que o corpo que desenha torna-se 
também ele desenho. 
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iii) Kiki Smith: desenho introspeção 
 
“Eu penso que fazer arte é escutarmo-nos.30” 
— Kiki Smith31 (in Weitman, 2003) 
 
 

 
13. Kiki Smith, Born, 2002. 

  

                                                
30  No original: I think a lot of making art is listening to yourself.” (tradução livre) 
31 Nuremberga - Alemanha, 1954. 
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Contextualização 
 
O século XX afirmou definitivamente o espaço das 
mulheres artistas, que contribuíram para a expansão dos 
territórios da arte e da (re)escrita das narrativas históricas. 
Fizeram-no por meio de práticas espaciais habitadas e 
exploração de zonas de intersecção entre a produção 
artística contemporânea e os processos de inscrição 
geográfica, histórica, política e cultural. Operou-se, assim, 
uma renovação das linguagens e dos temas na arte ao 
nível do campo teórico, histórico e crítico. 
 
Neste texto, a terceira artista abordada é Kiki Smith. 
Interessa-me das suas narrativas o foco que coloca nos 
temas da anatomia, autorretrato e natureza, que relaciona 
com a iconografia feminina. Numa linha comprometida 
com as causas feministas, para a redefinição da 
subjetividade da mulher liberta do sistema hegemónico de 
pensamento, Kiki utiliza a cultura visual secular e mundial 
como fonte de inspiração. De acordo com Lucy Lippard: 
 
“Assim como Hesse apontou, críticos conservadores 
discutem que nada aconteceu durante os anos 70, exceto 
a arte feminista, a qual ainda que receba o nome de 
“movimento” artístico não o fez baseada no estilo, mas 
no conteúdo. Outra razão é que ela ainda ocorre.” 
(Lippard, 1995: 25) 
 
Sendo este o período histórico que deu primazia à 
performance32 (onde se inscrevem muitas das mulheres 
artistas deste arco temporal, como é o caso de Helena 
Almeida e Carolee Schneemann (figuras 3 e 4)), a 
desmistificação da mestria na execução técnica 
progressivamente deu lugar a manifestações afastadas da 
estética e concentradas na mensagem. Neste sentido, o 
descomprometimento com o virtuosismo técnico que 
Kiki Smith transmite nas suas representações contraria o 
dom do ser dotado (o grande sofrimento que Leonardo 

                                                
32  De referir no contexto de Kiki Smith que na segunda metade do século XX a arte foi incisiva na denúncia à 
violência contra as mulheres, nas questões raciais e de identidade e sexualidade, muito por força das influências teóricas de 
Freud e de Lacan. 
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Da Vince evocava), para revelar imagens algo ingénuas e 
cujo enfoque não será a técnica aprimorada mas as 
questões de intervenção que evoca e transmite. 
Este espaço de dinamização crítica aberto pelas narrativas 
de Kiki Smith alicerçam-se numa perspetiva de género e 
baseiam-se na crítica feminista da arte. Smith aborda o 
espaço do corpo anexando-lhe a dúvida das suas 
fronteiras em relação com temas como a natureza e o 
autorretrato ou a mortalidade e a decadência, com foco 
na corporeidade humana, na reprodução e no nascimento, 
a que recorre como metáfora para a luta das mulheres 
para controlarem os seus corpos. A obra Born (figura 13) 
constitui um exemplo dessa relação biológica com os 
temas da sociedade e também da arte. Refere a artista: 
 
“Se retirarmos a obra Born [figura 13] fora do contexto da 
história e apenas olharmos para a imagem, parece que as 
figuras estão a nascer do lobo. Então penso em obras 
como a Vénus na concha de Botticelli - a mesma imagem 
em vertical e horizontal, como a Virgem Maria na lua.33" 
(Smith, in Weitman, 2003: 28) 
 
Toda a sua obra discorre em torno do questionamento do 
lugar do corpo e as expectativas sociais que sobre ele 
recaem, sobretudo em contextos feministas, podendo este 
ser sexual e político, mas sempre com o sentido de 
desmantelar normas. Desta forma, alude a emergentes 
preocupações feministas da artista sobre o corpo, 
especialmente o corpo feminino como campo de batalha 
para ideologias sociais e políticas. À semelhança de 
Günter Brus, o interesse de Smith no corpo humano 
levou a um ciclo relacionado de obras dedicadas a fluidos 
corporais, feminilidade e abjecção. 
Esta compreensão do corpo enquanto médium inovador 
permite o mergulho no pensamento criativo de Smith que, 
no contexto artístico da década de 1970, explora aquilo 
que ela mesma denomina como “arte acessível”, de 
exposição fora das configurações das galerias comerciais.  

                                                
33  No original: If you take Born out of the context of the story and just look at the image, I thought it looked like 
the figures were being born out of the wolf. And then I thought of works like Botticelli’s Venus on the Shell — the same 
image of a vertical and a horizontal, like the Virgin Mary on the moon.” (tradução livre) 
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Desenho impressão 
 
Sendo as técnicas de impressão a forma de expressão 
privilegiada no trabalho de Kiki Smith, as narrativas 
nascem e desenvolvem-se a partir do desenho, a que 
recorre durante o processo ou que utiliza como 
linguagem principal. 
O desenho por detrás de todas as experiências - que se 
processam em modos de transferência - atua enquanto 
meio através do qual a experimentação de técnicas 
acontece. 
Neste ponto convém esclarecer que, à semelhança das 
artes performativas, foram vários os artistas 
contemporâneos que abraçaram a complexidade da arte 
impressa no seu conceito, técnica e função porque, dizem, 
é um modo de arte completo. Explica a artista: 
 
“Com a técnica de impressão eu passo por uma 
experiência ao realizá-la. Leva tempo e em alguns 
momentos é uma luta mas sou recompensada quando 
vejo o resultado depois de concluída. 34 ” (Smith, in 
Weitman, 2003: 1) 
 
Descrevendo-se a si própria como “thing-maker” 
(Weitman, 2003), em Kiki Smith a impressão desempenha, 
assim, um papel central no seu trabalho. Os textos da 
artista dão conta da sua paixão por esta técnica. A própria 
declara que a impressão consegue mimetizar tudo aquilo 
que nos constituí e aquilo que somos como humanos, no 
que isso tem de geral e de particular: somos todos o 
mesmo e somos todos diferentes. Constitui um exemplo 
a obra litográfica Banshee Pearls (figuras 14 e 15). Surge 
como uma espécie de atlas de imagens onde Kiki 
desmultiplica o seu rosto em dezenas de retratos 
impressos em escalas, orientações, processos e expressões 
diferentes. Neste módulo a artista transcende a própria 
imagem; servindo-se de si, do autorretrato, Smith 
considera as múltiplas impressões como uma entrada 

                                                
34  No original: “with a print, I get to have an experience making it. It takes time and it’s a struggle and at some 
point I get the rewards when I say it’s finished.” (tradução livre) 
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secreta que permite aumentar o autoconhecimento. Nas 
palavras de Wendy Weitman: 
 
“Os autorretratos de Smith não surgem do narcisismo: na 
verdade ela exagera aquilo que considera serem os seus 
defeitos físicos, transformando desta forma a fraqueza 
numa vantagem para a sua arte.35” (Weitman, 2003: 15) 

 
 

 
14. Kiki Smith, Banshee Pearls, 1991. 

 

 
15. Kiki Smith, Banshee Pearls (pormenor), 1991. 

 
 
Sendo que Kiki Smith se considera praticamente 
autodidata36, os seus trabalhos mais recentes, com foco 
no desenho e menos na impressão, transmitem uma certa 
ingenuidade estética. O resultado são desenhos que 
aludem à inocência e também a uma determinada 

                                                
35  No original: Smith’s self-portraits do not arise from narcissism: in fact she often exaggerates what she considers 
her physical flaws, turning weakness into an advantage for her art.” (tradução livre) 
36  Chegou a matricular-se em 1974 na Escola de Arte Hartford, em Connecticut, mas dezoito meses depois 
retirou-se. 
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violência e ansiedade que a artista vê presente nos contos 
de fadas. Esta aparente estética ingénua traduz alguma 
insegurança nas suas habilidades para o desenho. Com 
recurso a uma ampla variedade de materiais retrata por 
meio de imagens líricas os já referidos problemas sociais e 
políticos, em simetria com Günter Brus e Helena Almeida. 
Tal como admitiu em entrevista ao Journal of contemporary 
art: “eu realmente gosto de fazer as coisas delicadas37”. 
Neste sentido, os seus trabalhos mais recentes 
apresentam-se num tipo de registo de fábula, quase 
infantil, por vezes figurativo outras metaforicamente 
abstrato, onde o desenho constrói a narrativa. 
O desenho recente Hydra Corpus (figura 16) é exemplo da 
subtileza quase poética dos trabalhos recentes de Kiki 
Smith. Gaston Barchelard aborda a arte poética fazendo a 
análise dos mecanismos necessários para que possa ser 
observada. Neste sentido, menciona que o poético 
inerente a uma imagem não pode ser apreendido com 
base na cientificidade, mas que a sua detecção pressupõe 
a imaginação que é capaz de ver a imagem para lá do 
formalismo que a compõe. O autor fala de uma entrega à 
“consciência caleidoscópica”, a coreografia dos signos 
materializados no desenho que pressupõem uma 
intencionalidade discursiva para lá do visível. 
 
 

 
16. Kiki Smith, Hydra Corvus, 2015. 

 

                                                
37  No original: “I really like making things delicate.” (tradução livre) 
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A simplicidade, objetividade e pureza sustentam a arte 
ressonante de Smith que encontra no desenho o veículo 
para a subjetividade. Escreve a artista: 
 
“A pele é a superfície, ou linha de fronteira, do limite do 
corpo. A pele é, na realidade, essa membrana porosa, 
então, num nível microscópico, entra-se na questão 
acerca do que está no interior e o que está no exterior. 
Isso atravessa-nos o tempo todo. Somos realmente 
bastante permeáveis na superfície, apenas temos a ilusão 
da existência de uma parede entre o nosso interior e 
exterior. Agora, cada vez mais se fala da pele como um 
órgão com função de reparação e que executa diferentes 
funções no interior do corpo. O que eu quero fazer é 
apenas criar a forma disso mesmo, mas vazio, sem 
qualquer conteúdo. Uma espécie de conchas vazias, que o 
papel me permite fazer de modo muito leve, como seriam 
na realidade se fossem feitos de pele.38” (Smith, in Journal 
of contemporary art) 
 
A figura do corpo sem órgãos39 (Deleuze e Guattari, 2004) 
presente no texto de Kiki Smith desmonta a lógica do 
corpo organizado, que se constitui enquanto organismo 
com uma utilidade social. Sendo que os órgãos se 
definem enquanto instrumentos, quando organizados 
aprisionam e subjugam o corpo aos caprichos sociais 
dentro de uma lógica que ordena e aprisiona. O “corpo 
sem órgãos”, para Gille Deleuze e Félix Guattari, é um 
corpo que está vivo mas que recusa a instrumentalização 
e se alimenta da sensação. Desta forma prevalece a 
procura por uma certa desorganização que nos torne 

                                                
38  No original: “Skin is the surface, or boundary line, of the body's limit. The skin is actually this very porous 
membrane, so on a microscopic level you get into the question of what's inside and what's outside. Things are going 
through you all the time. You're really very penetrable on the surface, you just have the illusion of a wall between your 
insides and the outside. Now, more and more, people are talking about the skin as an organ doing repair work and 
performing different functions within the body. What I wanted to do was to make just the form of it, without any content. 
They are just these empty shells, and paper allowed me to make them very light, like they'd be if they were made of skin.” 
(tradução livre) 
39  Gilles Deleuze e Félix Guattari em referência a Artaud (1948) escrevem: “«o corpo é o corpo / está só / e não 
precisa de orgãos / o corpo nunca é um organismo / os organismos são os inimigos do corpo».” (Deleuze e Guattari, 
2004: 14). Neste corpo improdutivo, que não funciona sob o poder das máquinas sociais, reside “a função de avaria na 
reprodução de máquinas técnicas.” (Deleuze e Guattari, 2004: 35) 
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receptivos à intensidade e capazes de nos expandirmos na 
direção de criar novas realidades, potenciando o 
crescimento individual em todos os sentidos. 
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Arte-desenho-ensino 
 
Na linha ténue que separa o mundo sensível – lugar das 
imagens e dos corpos – do mundo inteligível – olhado 
como o ideal, das ciências e das matemáticas – resta o 
espaço deixado em aberto, num meio algo incerto e 
indefinido, para pensar no modo como se poderá efetivar 
o conhecimento por meio dos dois mundos. Assim, 
como relacionar a instabilidade e a impermanência do 
mundo sensível com a ordem e a estabilidade que 
caracteriza os objetos do mundo inteligível? Será possível 
edificar pontes? Na escola atual ainda se acredita que o 
conhecimento torna-se possível desde que as imagens e 
matérias sensíveis se submetam aos objetos ideais do 
mundo inteligível, por forma de lhes copiar a técnica e o 
modelo. No rasto de Deleuze, é desta forma que “os 
corpos enlouquecidos” que habitam no mundo sensível 
adquirem contornos e limites, revestindo-se de uma certa 
ordem. 
 
Numa perspetiva transcultural, nos ambientes espaciais e 
sociais criados pelos artistas perscrutados reside a 
abertura dos movimentos artísticos que fizeram devir as 
forças escondidas ou pressentidas. Conseguiram criar 
dinâmicas de pensamento crítico em torno de questões 
sociopolíticas e influenciaram as narrativas que lhes 
sucederam no meio artístico. 
Sendo que as manifestações artísticas constituem o pouco 
que se conserva nas sucessivas transformações do mundo, 
pelo carácter de sustentação de si e autonomia de 
modelos, entrevejo nesta sensação de independência uma 
desterritorialização capaz de forçar os sujeitos a 
experienciar o sensível. A arte consegue criar um 
“monumento pela fabulação” (uma não comemoração do 
passado). Contudo, no limiar do século XXI a paisagem 
da arte contemporânea ainda não se afirmou na 
particularidade que é o ensino artístico, como aponta 
Steven Henry Madoff em Art School (Propositions for the 21st 
Century): “o clima e a paisagem da arte contemporânea 
não tem sido tão eruptiva como as grandes convulsões do 
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século anterior [século XX] - pelo menos não ainda.40” 
(Madoff, 2009: ix) 
Embora, como refere o autor, nos últimos vinte e cinco 
anos tenha existido uma expansão ao nível da produção 
cultural, e sendo que na atualidade não existe no meio 
artístico predominância de nenhuma disciplina, estilo, 
género ou artista, a verdade é que esta realidade ainda 
escapa ao ensino. Mesmo com a influência do 
conceptualismo, que a partir da década de 1980 
reivindicou a noção de arte enquanto sinal emitido a 
partir de qualquer zona de produção, independentemente 
do instrumento ou meio, a compartimentação por 
disciplinas e o virtuosismo dos mestres ainda marcam as 
aprendizagens em desenho. Como refere Catarina 
Martins, “tal como a alquimia, também a pedagogia é uma 
prática que magicamente transforma a ciência, a 
matemática, a arte, em disciplinas escolares.” (Martins, 
2011: 122) 
Nesta pegada, Steven Henry Madoff acredita que a 
médio-prazo e com a avançar do século XXI o imenso 
alcance do meio artístico inevitavelmente irá interferir em 
modo de ruptura na pedagogia da escola. Contudo, 
acredito que isso só será possível quando houver, antes 
de mais, uma consciência fundamentada do passado, do 
presente e do futuro que se deseja para o ensino do 
desenho, assim como um reconhecimento de que as 
diferentes perspectivas que caracterizaram este ensino 
podem, e devem, coexistir no que cada uma de melhor 
tem para oferecer. 

  

                                                
40  No original: “the climate and landscape of contemporary art haven’t been as eruptive as the great upheavals of 
the previous century - at least not yet.” (tradução livre) 
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No ENSINO do desenho 
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Circunspeção 
 
A escrita até ao momento comporta o vestígio da 
inquietude em desenho no contexto de manifestações 
artísticas atuais, que ferem a tradição académica e 
contrariam gestos naturalizados na sua prática. Esta ferida 
aberta constitui uma hipótese no sentido de tatear a 
possibilidade de transposição dessa realidade para os 
contextos formais de ensino do desenho. 
Alinhado com o pensamento de Rothko, “quando se 
discutem posições culturais sobre arte depressa se entra 
no tema da educação como área fundamental a considerar” 
(Rothko, 2007: 32). As transformações ocorridas no meio 
artístico, instrumentais e conceptuais, passam 
essencialmente pela inclusão de recursos que forçam o 
debate em torno das teorias que sustentam os sistemas 
educativos onde é difundido o ensino do desenho. Os 
debates académicos questionam a necessidade e a 
importância do desenho tradicional, que requer uma 
longa prática de articulação corporal e mental, mas em 
simultâneo colocam em crise esse processo e enunciam 
uma prática nas aprendizagens em desenho subjetivada 
numa ação que se quer focalizada no domínio sensível. A 
intercepção destas duas vertentes constituí o ponto 
nevrálgico da questão. Tal como refere Roland Barthes 
(2010b), “a vanguarda não é mais do que a forma 
progressiva, emancipada, da cultura do passado: o hoje sai 
de ontem” (Barthes, 2010b: 28). Ora isto sugere o 
cruzamento de pontes entre o que foi, o que é, e o que se 
ambiciona que seja o ensino do desenho. 
A literatura em torno do tema carece de sugestões 
metodológicas e práticas capazes de conglomerar o 
desenho académico com o desenho no universo da arte, 
numa fusão que permita uma atualização dos processos 
de ensino/aprendizagem. Na escola atual prevalece a 
incomunicação entre as matérias que emergiram com a 
contemporaneidade e o que de atual na arte acontece. 
Neste sentido, a viagem pelos traços históricos mais 
marcantes do desenho como disciplina clarifica aquilo 
que na atualidade acontece. Neste quadro residiu a 
tentativa de se perceber como as dinâmicas de circulação 
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e apropriação de saberes relativos ao ensino do desenho 
vem marcando presença no discurso oficial e nas 
aprendizagens. 
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Contextualização 
 
A instituição escola desde sempre foi (re)conhecida como 
instrumento de administração do social. Isto significa que 
todas as políticas educativas encetadas se esforçam por 
imprimir ao ensino um carácter que seja útil à sociedade e 
que sirva, da melhor forma possível, os seus interesses, 
determinados pelos interesses hegemónicos e os 
detentores desse poder. Neste sentido, a introdução das 
artes nos currículos de ensino da escola de massas 
corresponde às necessidades resultantes das alterações do 
tecido produtivo e social operadas a partir da segunda 
metade do século XIX, correspondendo a uma 
argumentação pública que teve como base a ideia de 
progresso da Nação, tendo em vista os contributos que a 
área artística poderia operar na qualificação dos 
trabalhadores e, na procura de um modelo positivo para a 
formação integral dos sujeitos. Perseguindo o objetivo, o 
ensino artístico em Portugal adquire presença em 1836. A 
introdução das Artes Visuais na educação deu-se mais 
tarde, sendo que o ensino público do desenho surgiu em 
1860 com a reforma de Fontes Pereira de Melo. A 
“cadeira de Desenho” foi criada de forma independente 
nesse ano, pela mão de Betâmio de Almeida e pela 
portaria de 27 de Dezembro41. Contudo, só se estabeleceu 
com abrangência nacional a partir da reforma de 1864 e 
com programa próprio em 1871. 
Aquilo que era expectável da disciplina era que o desenho, 
como ferramenta, se constituísse como base essencial que, 
após treinamento contínuo, servisse todas as artes, todas 
as ciências e toda a nação. No entanto, como sintetiza 
Catarina Martins consistia em: 
 
“aplicar ao olho a geometria como uma lente. Os 
conceitos envolvidos eram simples: vulgarizar e tornar 
útil. Educar o olhar e treinar mão. Formar génios não 
seria, nunca por nunca, o objectivo da educação. Mas 
produzir homens hábeis, praticantes capazes e bons 
espíritos.” (Martins, 2011: 135) 

                                                
41 Conforme o Decreto-Lei de 10 de abril de 1860. 
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O ensino do desenho surgiu assim ligado ao princípio de 
construção da nacionalidade, assente no tímido 
desenvolvimento industrial. Numa linha de pensamento 
de cariz racionalista, os principais métodos de ensino 
incidiam na construção geométrica, constituindo o 
desenho o instrumento privilegiado para a duplicação do 
mundo. 
Contudo, a discussão em torno dos princípios inerentes 
ao ensino do desenho não se encerrou na sua função de 
natureza geométrica, estendendo-se temporalmente e 
fazendo prevalecer o debate em torno de (re)formulações 
constantes, como refere Catarina Martins: 
 
“O debate sobre a necessidade e a utilidade do desenho 
haveria de marcar toda a segunda metade do século XIX 
português e prolongar-se pelo século XX dentro, 
adquirindo, muito especificamente na área pedagógica, 
uma atualidade em regeneração constante.” (Martins, 
2011: 128) 
 
Já no século XX, e com a reforma de 1918, o ensino do 
desenho em Portugal consolidou-se, embora ainda de 
forma heterogénea e algo disperso. Na década de 1960 
Alfredo Betâmio de Almeida – professor do Liceu Pedro 
Nunes - e Manuel Maria Calvet de Magalhães - professor 
da Escola Técnica Elementar Francisco de Arruda - 
deram início à reflexão teórica em torno do ensino das 
Artes Visuais 42  tendo sido os autores pioneiros na 
reflexão sobre desenho e ensino, elaborando uma 
abordagem de contextualização da temática até essa data 
em Portugal. 
Escreveu, em 1961, Betâmio de Almeida: 
 
“a História do ensino do Desenho, como tudo o que é 
vivo, não é uma sucessão de momentos distintos, mas 
antes um processo de soluções em cadeia em que cada elo 
liga a um que prende o passado, e a outro que anuncia o 
futuro.” (Betâmio de Almeida, 1961: 36) 

                                                
42  Foram publicados os artigos “O Ensino de Desenho” (1960), por Calvet de Magalhães, e “O Desenho no 
Ensino Liceal” (1961), por Betâmio de Almeida. 
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Decorrentes dos estudos iniciaram-se transformações, 
nomeadamente com a mudança de paradigma em relação 
à disciplina que passa a denominar-se Educação Visual, o 
que reflete a maior primazia conferida ao olhar: aprender 
a ver para criar e também tornar-se fruidor, emissor e 
receptor da mensagem visual. A mudança na designação 
da disciplina marcou em definitivo a tomada de 
consciência do sujeito sobre si mesmo, enquanto 
portador de conhecimentos. No entanto, isso não alterou 
significativamente o intuito disciplinador do desenho. 
Após o 25 de abril as artes visuais generalizaram-se 
passando a fazer parte de todos os programas de ensino 
básico. Neste contexto, as artes plásticas começaram 
efetivamente a ser consideradas como linguagem 
universal e o desenho como elo unificador. Contudo, só 
em teoria essa suposta liberdade acontecia. A realidade no 
panorama do sistema educativo português é que este 
nunca conseguiu colocar-se a par do que acontecia no 
contexto europeu. Escreveu Betâmio de Almeida, a 
propósito do desfasamento temporal que Portugal 
sempre teve em relação ao que acontecia 
internacionalmente no que se refere a métodos de ensino 
pioneiros: 
 
“a história de uma atividade deste género não é composta 
de sucessivas fases diferentes, mas sim de momentos de 
predomínio de um método em que é sempre possível, 
todavia, reconhecer aspectos de condescendência com 
métodos ultrapassados e prenúncios das melhores 
soluções futuras.” (Betâmio de Almeida, 1961: 36) 
 
Mais recentemente, também João Pedro Fróis partilhou a 
mesma opinião: 
 
“não se pode considerar que Portugal tenha 
acompanhado outros países, apesar de terem aparecido 
algumas notáveis contribuições. O atraso português deve-
se à tardia investigação no âmbito universitário da 
psicologia e das ciências da educação e do seu 
cruzamento com as artes.” (Fróis, 2005: 184) 
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A permanente constatação do desfasamento temporal 
naquilo que se ensina constituiu uma realidade. Contudo, 
e embora muito lentamente, tem-se vindo a assistir a 
micro progressos no ensino das Artes Visuais, pelo 
menos em termos conceptuais. Estas pequenas evoluções 
devem-se em parte à intervenção do Conselho Consultivo 
do Currículo do Ensino Básico para a Educação Artística 
– Educação Visual -, selecionado pela Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa e publicado em 2011 no 
documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – 
Competências Essenciais”. Pode ler-se na página 156 que: 
 
“o desenvolvimento da percepção estética e a produção 
de objetos plásticos envolve o entendimento e 
intervenção numa realidade cultural à qual a escola não 
deve ser alheia. (...) A relação entre o Universo Visual e os 
conteúdos das competências formuladas para a educação 
visual pressupõe uma dinâmica propiciadora da 
capacidade de descoberta, da dimensão crítica e 
participativa e da procura da linguagem apropriada à 
interpretação estética e artística do Mundo.” 
 
Perante esta janela aberta, interessa perscrutar como na 
prática os discursos voltados para a formação de 
competências em desenho levam à assimilação de 
conhecimentos, de modo a que a sua apropriação possa 
permitir uma mobilização e (re)organização transversal. 
Na inexistência de um “transplante de esquemas” 
(Perrenoud, 1995) é pertinente ampliar a compreensão 
sobre até que ponto os discursos ministeriais contemplam 
a vertente do desenho como linguagem onde as formas se 
podem organizar de acordo com uma gramática que não 
tem necessariamente de ser universal. 
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O desenho como dispositivo 
 
Os denominados currículos académicos são considerados 
por Lígia Penim como “objetos multifacetados e campos 
de conhecimento escolar” (Penim, 2008: 3), com 
finalidades gerais que todas as disciplinas devem seguir e 
que induzem disposições nas práticas educativas. No arco 
temporal entre o final do século XIX e meados do século 
XX o Desenho, a par do Português, constituiu um dos 
dois campos disciplinares predominantes “nos discursos 
sobre a nação e sobre o indivíduo” (idem). Escreve Lígia 
Penim que “estas duas disciplinas mostraram-se capazes 
de organizar os sentidos da construção e da salvação da 
nação.” (ibidem) 
Como referido, o ensino do desenho generalizou-se no 
ensino público na segunda metade do século XIX, tendo 
surgido ligado à evolução da indústria e sob a ideia de que 
todos os ofícios dependiam da disciplina. Desta forma, o 
desenho é colocado, a par das ciências, como prática da 
maior conveniência ao Estado já que se liga com todas as 
profissões e atividades que o indivíduo viria a 
desempenhar aquando da sua integração no mundo do 
trabalho. Desde o início que o seu ensino enveredou pelo 
caminho que melhor se adequava ao valor prático e 
utilitário da disciplina, de modo a formar indivíduos que 
melhor servissem os interesses da Nação, por meio do 
adestramento43 e da melhoria operativa que o desenho 
poderia proporcionar44. 
Neste sentido, as vantagens que a aprendizagem do 
desenho poderia trazer de benéfico ao governo encontra 
lugar na compreensão do desenho como dispositivo, 
entendido aqui no sentido da sua valorização prática e 
utilitária e no treinamento do corpo e da mão, por meio 
do exercício continuado da prática do desenho. De 
acordo com Catarina Martins, 
 

                                                
43  De acordo com Michel Foucault, a teoria geral do adestramento refere-se ao corpo que é manipulável e, nessa 
medida, pode ser submetido e transformado, e que, principalmente, “aprenderá a desejar para si mesmo, transformar-se 
profundamente” (Foucault, 2004: 118), no sentido da produção de corpos “úteis” e “dóceis”. 
44  Esta visão converge com o pensamento inerente a todo o ensino das artes, tal como concluiu em 1988 
Margarida Calado. Refere a autora que fazer a história do ensino do desenho é “em grande medida, fazer a história do 
ensino artístico.” (Calado, 1988: 77) 
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“tratava-se de corrigir, normalizar, domesticar, mas 
sempre através do funcionamento de técnicas que 
despoletariam no sujeito uma vinculação e uma vontade 
de transformação num outro sujeito socialmente 
enquadrado e profissionalmente produtivo.” (Martins, 
2011: 117) 
 
Contudo, no último terço do século XIX começou a 
fazer-se sentir uma nova concepção de desenho que 
germina associada ao desenvolvimento de capacidades 
intelectuais. A partir do início do século XX esta nova 
abordagem pedagógica ao desenho começou a emergir, 
sendo nas primeiras décadas do século XX que se insere 
uma nova atitude no seu ensino e que passa pelo valor 
como atividade intelectual adjacente ao desenho. Para 
Catarina Martins: 
 
“O discurso sobre o desenho estabelece-se numa série de 
articulações que haveriam de marcar o entendimento do 
desenho, quer enquanto instrumento de salvação da 
nação, quer enquanto salvação do próprio indivíduo. 
Instrumento para uma regeneração económica, mas 
também uma tecnologia moral, que concorreria para a 
formação do carácter e da integração do sujeito no plano 
social.” (Martin 2011: 127) 
 
Assim, se por um lado a criação da disciplina teve início 
enquanto promessa formativa no sentido de docilização 
do corpo, por forma a servir melhor os interesses da 
sociedade, num segundo momento pretendeu afirmar-se 
enquanto disciplina inovadora capaz de auxiliar no 
desenvolvimento psicopedagógico das crianças e dos 
adolescentes. Refere Lígia Penim que “estes dois planos 
discursivos, a partir dos quais se explica o ensino do 
Desenho, completam-se.” (Penim, 2008: 156). A par das 
regras prescritas de habituação mecânica da mão “afirma-
se em contraponto uma outra orientação, mais cognitiva, 
para o currículo de Desenho. (...) o Desenho propõe 
trazer mais-valia ao projeto humanista do ensino liceal.” 
(Penim, 2008: 303-304) 
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Nesse sentido, em 1950 e sob influencia do Modernismo, 
Betâmio de Almeida elabora um manual de desenho que 
implementa a expressividade do desenho livre e convoca 
para os trabalhos a realizar pelos alunos assuntos variados 
e temáticas que se identifiquem com o seu quotidiano. 
Escreve o autor: 
 
“na modalidade nova, denominada Desenho Livre, 
apareceu o mais recente método da didática do Desenho, 
método baseado na expressão livre dos alunos e no 
reconhecimento do valor educativo que tem o desenho 
como meio de desenvolver o poder criador, a ainda na 
confiança de que este poder criador influirá 
beneficamente no futuro.” (Betâmio de Almeida, 1961: 55) 
 
Contudo, esta viagem da “expressão livre” para o quadro 
dos saberes não deixa de ser marcada “pelas expectativas 
construídas em torno das concepções de infância ou 
adolescência cujo objectivo principal é governar o aluno, 
transformando-o num sujeito ativo e capaz de ‘resolver 
problemas’”. (Martins, 2011: 136). Deste modo, todas as 
intenções se voltam para a visão do desenho como 
dispositivo que permitiria organizar a experiência 
individual e adequá-la às normas sociais. 
Assim, a construção de duas narrativas dentro do ensino 
do desenho sempre existiu, podendo-se estabelecer uma 
de carácter racionalista e mimético e outra de cariz 
humanista e expressionista, mas sem que se perdesse de 
vista a lâmina da racionalidade que atravessa a história do 
seu ensino. Por meio da circulação e fixação de modos de 
pensar e fazer no ensino do desenho é possível ter acesso 
à historicidade do momento presente. 
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Entendimento hoje 
 
Apesar do desenho em contexto de ensino ser 
“tradicionalmente fadado para o adestramento do corpo, 
em particular da mão e da visão” (Penim, 2008: 303), a 
verdade é que, como demonstrado através das narrativas 
dos artistas mencionados na parte um da tese, tem vindo 
a constituir-se no contexto artístico num desafio de 
ordem estética e emocional. 
Escreve Ana Leonor Rodrigues: 
 
“o percurso das artes plásticas durante todo o séc. XX 
veio levantar a questão da necessidade do desenho como 
disciplina imprescindível na formação artística do 
estudante de artes. Se, até então, o desenvolvimento 
laborioso da capacidade de registar através da linha e da 
mancha aquilo que os olhos observam era quase 
indissociado do próprio pintar, do esculpir e da ideia 
generalizada dos conhecimentos básicos requeridos a um 
artista, a liberdade inventiva das possibilidades criadoras, 
que o século anterior nos apresentou, estabeleceu 
processos, técnicas e posturas que, embora retirando ao 
desenho alguma importância metodológica, aumentaram 
a sua autonomia como obra de arte, promovendo-o a 
modo de expressão em si mesmo e tendendo a dar-lhe o 
lugar de obra maior em toda a sua plenitude.” (Rodrigues, 
2003: 15) 
 
Assim, e como forma de nortear a prática reflexiva que se 
atreve a estabelecer o desenho como disciplina de 
conhecimento e entendimento da realidade artística e, 
num recanto mais intimo, do sujeito desenhador, parto da 
génese que defende que a prática do desenho é uma 
capacidade que todos detêm à partida e que precisa ser 
orientada, numa dimensão complexa que se reparte entre 
a compreensão do desenho, a sua incorporação no sujeito 
e preparação singular para o ato de desenhar. De facto, a 
prática do desenho pertence, embora de formas 
diferenciadas, a todas as culturas, de modo a não 
particularizar o espaço da escola e do ensino como uma 
realidade isolada em termos de conteúdos e ideologias da 
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sociedade em que está inserida e, numa visão mais global, 
do mundo que lhe é exterior. Como ferramenta ou como 
objeto artístico o desenho não é por isso um factor 
isolado desta consciência de pertença ao comum. 
Refletimos por meio das nossas representações as 
ansiedades, medos e frustrações que marcam o momento. 
A parcela de experiência na cultura onde nos inserimos 
determina uma situação social que nos torna 
tendencialmente receptivos a olhar e percepcionar aquilo 
que nos rodeia de determinado modo. 
 
Tomando como ponto de partida as premissas 
enunciadas, importa (re)conhecer, dentro dos limites a 
que a investigação esteve sujeita e dada a invisibilidade de 
certos pontos do trabalho prático realizado, se o ensino 
do desenho no século XXI continua a dar continuidade a 
uma viagem típica da modernidade - assente no 
virtuosismo técnico a que se anexou a vontade de 
“expressão” por meio do que Betâmio de Almeida 
designou como “desenho livre” -, mas dissociada da 
individualidade dos alunos, que se constrói nas suas 
vivências e na cultura visual presente em contextos 
exteriores. Se, no fundo, continua a insistir numa 
realidade que entretanto foi perdendo substância face às 
urgências do mundo atual. Este desfasamento ideológico 
entre o mundo exterior e o contexto da escola abre 
espaço para leituras de teor complementar ou até mesmo 
antagónico que podem conduzir a um vazio de referentes 
estéticos sólido. Assim, e (re)posicionando-me na escrita, 
em simetria com o que a contemporaneidade encetou 
entendo um ensino do desenho atual como aquele que 
preserva os mestres da história da arte mas que 
contempla a marginalidade, o erro e o acaso como formas 
de contributo para a consolidação de uma formação mais 
abrangente do aluno, tornando-o um ser mais completo e 
conferindo-lhe os dispositivos críticos essenciais na sua 
relação com o mundo e consequente aprendizagem 
artística, entendida no sentido proposto por Vítor 
Martins que a enuncia: 
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“como espaço livre de determinações, o mais possível 
livre de determinações, propício por isso ao imprevisível, 
ao desconhecido, onde cada interveniente poderá esperar 
o inesperado, isto é, poderá relacionar o seu pensamento 
ou o seu ato com algo que lhe é exterior, algo que já não 
depende dele e o obriga, por isso, a ir além das suas 
próprias, internas, determinações.” (Martins, 2012: 10) 
 
Ensinar e aprender “em arte”, nomeadamente em 
desenho, pressupõe uma noção das imagens que se criam 
e da carga emocional e cultural que transportam, no 
sentido de investigar e confrontar o normativo e vendo o 
ensino artístico como algo mais complexo do que um 
simples fenómeno que resulta da expressão puramente 
subjetiva. 
Esta leitura não invalida a presença dos espaços de 
aprendizagem que possibilitem e desinibam o ato de 
desenhar, apenas lhes acresce o sentido educativo pleno 
que se coloca hoje na formação de sujeitos socialmente 
conscientes, críticos e interventivos. 
A compreensão da percepção humana enquanto processo 
dinâmico permite-nos pulverizar a relação entre a 
cognição e o contexto/espaço onde ela se dissemina. 
Trata-se da compreensão da imagem (campo fértil onde 
se insere o desenho) enquanto “necessidade biológica” 
(Warburg, 1998) que transpõe os limites da história da 
arte e a entende para além das fronteiras de uma 
disciplina. A interpretação do problema histórico criado, 
de acordo com Aby Warburg, torna indissociáveis a 
fórmula iconológica da imagem da carga emotiva e 
cultura que transporta em si. Toda a obra do historiador 
remete para a transcendência de um ponto de vista 
estético, de inesgotável leitura, e que nos dá uma 
condição de visualidade em desequilíbrio com as tensões 
que cria. Para o historiador, a carga energética que as 
imagens e os símbolos libertam pode condicionar ou 
alterar por inteiro a sua significação, dependendo das 
condicionantes, necessidades e dinâmicas de uma 
(qualquer) época. Warburg fala na continuidade e 
sobrevivência da cultura e, para o autor, a atitude de 
quem ensina lança e implementa uma iconologia de 
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intervalo, nessa permanente tensão entre categorias de 
estilos. Através de um “diagnóstico do humano”, 
Warburg procura uma abordagem global dos factos 
culturais no sentido da compreensão da sua continuidade. 
Neste sentido, a aprendizagem artística implica “aceitar a 
complexidade e até mesmo entendê-la como uma 
condição necessária do mundo” (Thornton, 2005: 173). A 
identidade afirma-se na articulação do sujeito com uma 
prática discursiva sendo, portanto, um processo que 
talvez nunca se complete e, tal como a derradeira 
organização de imagens Bilderatlas Mnemosyne, de Aby 
Warburg, consiste num processo permanentemente in 
progress, que se prolongará no tempo. A própria 
circunstância do trabalho de Warburg, em construir um 
atlas de imagens datadas de períodos distintos da história, 
estaria destinada à inconclusividade dado o seu carácter 
experimental. 
Ora à escola contemporânea parece ainda não ter 
chegado este sentido de multiplicidade, emergente da 
incompletude e impermanência. Inerente à construção 
das disciplinas encontra-se associado o mecanismo que 
visa a “fabricação de sujeitos” (Martins, 2011: 123) fruto 
de uma construção social, evidenciando o rasto histórico 
que esteve na origem da criação da disciplina de desenho. 
Michel Foucault (2004) viu na educação moderna atitudes 
de vigilância e adestramento do corpo e da mente que se 
refletem na fragmentação de saberes por currículos e 
disciplinas no meio escolar, em respeito a uma ordem e 
hierarquia, sendo que existem disciplinas de maior 
importância que outras. Catarina Martins escreve que: 
 
“Essas narrativas, que se assumem na esfera da ‘verdade’ 
da evidência visual de que são representantes, apagam os 
processos da sua própria construção. Não sendo 
questionadas as zonas de silêncio, aquelas que adquirem 
visibilidade naturalizam-se dando lugar às narrativas 
maiores cujos conteúdos se repetem dentro de certas 
condições de possibilidade que lhes conferem a 
legitimidade.” (Martins, 2011: 123) 
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Dentro de cada disciplina os currículos são desenhados 
fragmentando o conhecimento em saberes diferenciados, 
sendo esta divisão mais evidente no que concerne ao 
desenho – mais devoto à prática – onde a técnica e as 
metodologias se compartimentam e integram o que se 
entende por fazer. A escola atual continua a formar alunos 
segundo determinada cartilha, relembrando as academias 
em que os alunos aprendiam copiando o virtuosismo dos 
mestres e esquecendo a arte que durante a segunda 
metade do século XX se ocupou em desfazer barreiras 
formalistas. Nesta época, privilegiou-se a legitimação de 
espaços e campos não convencionais da existência e da 
prática artística. 
Compete à instituição escolar, rumo ao futuro, contrariar 
as hegemonias dominantes e encontrar formas de ensino 
que sobrepujem os currículos, convocando meios de 
expressão diferenciados, intervindo no espaço e 
trabalhando com a matéria. Escreve Giorgio Agamben: 
 
“O contemporâneo é não apenas aquele que, percebendo 
o escuro do presente, nele apreende a resoluta luz; é 
também aquele que, dividindo e interpolando o tempo, 
está à altura de transformá-lo e de colocá-lo em relação 
com os outros tempos, de nele ler de modo inédito a 
história, de «citá-la» segundo uma necessidade que não 
provém de maneira alguma do seu arbítrio, mas de uma 
exigência à qual ele não pode responder. É como se 
aquela invisível luz, que é o escuro do presente, projetasse 
a sua sombra sobre o passado, e este, tocado por esse 
facho de sombra, adquirisse a capacidade de responder às 
trevas agora.” (Agamben, 2009: 72) 
 
Assim, como fomentar formas de resistência nos 
processos de ensino/aprendizagem, permitindo ao aluno 
ser um “prático reflexivo em ação” (Thornton, 2005)? 
Joseph Beuys escreve que: 
 
“todo o conhecimento humano procede da arte. Toda a 
capacidade procede da capacidade artística do ser 
humano, ou seja, do ser ativo criativamente. De onde 
iriamos proceder se assim não fosse? O conceito de 
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ciência é uma mera ramificação da criatividade em geral. 
Por essa razão há que fomentar uma educação artística 
para o ser humano. Sabemo-lo instintivamente. Em 
consequência disso existem aulas de arte na escola. Mas 
não se vai bastante a fundo. Continua-se a dar aulas de 
arte, mais ou menos, só por tradição e de forma 
degenerada. E, por um lado, essa tendência já é agónica, 
ou seja, o Estado já não dá valor à educação artística e 
estética das pessoas, mas à reprodução da inteligência 
técnica para manter o seu sistema de poder.” (Beuys, 
2010: 121) 
 
Na sequência dos encadeamentos do texto é possível 
afirmar que um currículo de ensino de desenho atual 
deverá contemplar formas de desconstrução dos 
discursos, capazes de promover um ensino assente na 
tríade desenho/arte/desconstrução. 
Neste sentido, com base nos princípios da partilha e do 
contributo para a ampliação do saber que a arte atual 
possibilita, é possível colocarmo-nos diante de um novo 
paradigma de ensino mas também das relações que se 
estabelecem entre estudante-saber-professor, numa troca 
de correspondência de saberes sócio construtivista que 
possibilite ao aluno ser mais ativo na construção do seu 
conhecimento, de forma autónoma e emancipada45. A 
possibilidade de emancipação reside em conferir-lhe 
autonomia nos processos de aprendizagem uma vez que, 
como refere Alberto Carneiro, “a didática do ensino do 
desenho tem que passar pelo aluno.” (Carneiro 2001: 34). 
Nesta perspetiva o ensino passa a operar-se com carácter 
oficinal e de laboratório, onde os alunos ensaiam 
articulações e possibilidades. 
Escreve Philip Cabau46 (2015): 
 
“uma prática pedagógica do desenho decorre sempre 
num ambiente bem determinado: a aula – 
independentemente da sua configuração. Esta envolve 
um coletivo e é aqui que certas ocorrências, 

                                                
45  No sentido proposto por Jacques Rancière em O Mestre Ignorante (2010b). 
46  OSTENTAÇÃO E OSMOSE: As regiões invisíveis no ensino do desenho, aula aberta por Philip Cabau. Palestra 
proferida no dia 15 de setembro de 2015, “Dia do Desenho” na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 
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frequentemente silenciadas e ausentes dos programas de 
ensino, desempenham um papel fundamental na eficácia 
e, consequentemente, no sucesso de uma determinada 
aproximação pedagógica ao desenho. Partimos aqui de 
uma premissa simples: a qualidade do ensino do desenho 
depende tanto dos conteúdos que constituem o seu 
agregado pedagógico como das formas pelas quais esses 
conteúdos são promovidos no interior de uma aula de 
desenho. Tratando-se de uma prática, ela implica não 
apenas conteúdos explícitos, mas também aquilo que 
podemos chamar de experiência ou conhecimento 
implícito. Isto ocorre porque esses conteúdos possuem 
uma natureza muito particular, cujo acesso passa 
necessariamente pelo exemplo e pela exemplificação, 
envolvendo ações que são, por natureza, ostensivas. O 
exemplo pressupõe também um outro procedimento, 
completamente distinto deste, mas igualmente 
incontornável na aprendizagem do desenho: a osmose. É 
a sua conjunção que permite ao aluno experimentar com 
o professor e não como ele. Ostentação e osmose 
ocupam assim como que as extremidades silenciadas do 
ensino do desenho, evidentes nas ações e no quotidiano 
da prática pedagógica, mas silenciadas dos seus registos 
oficiais.” 
 
Assim, são as ações implícitas no ensino do desenho e 
que não são visíveis nos currículos académicos que 
orientam as aprendizagens, não porque não tenham um 
lugar relevante nos “registos oficiais”, mas pelo grau de 
dificuldade na explanação das mesmas, ou seja, na sua 
verbalização. Tratam-se de factores que simplesmente 
acontecem e que surgem como uma necessidade quando 
se ensina desenho, num processo que envolve o 
professor sem a necessidade que este seja um modelo 
para o aluno. A sua função passa por orientar as 
aprendizagens “na perspectiva de experienciar uma 
postura que se centra no envolvimento pessoal e 
dedicado ao ‘crescimento dos alunos’” (Paiva, 2009: 211), 
e não por ser ele mesmo um exemplo que se deva seguir. 
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Premissas 
 
O desenho, de algum modo, espelha o entendimento e o 
pensamento do sujeito-desenhador. Os movimentos 
encetados tornam possível um espaço singular para uma 
projeção inédita daquele que desenha, desenhando-se. As 
imagens que dele derivam mostram mais sobre o autor do 
que aquilo que o sentido literal da imagem deixa entrever. 
Adivinha-se aqui, neste espaço para o não dizível, “uma 
área do conhecimento realmente específico à atividade 
artística que mais não é do que formas de um 
pensamento não discursivo e cujos meios de aferição 
tendem muito mais a ser a afectividade do que o 
raciocínio lógico” (Rodrigues, 2000: 57). Isto remete-nos 
para algo que, de facto, parece escapar a toda e qualquer 
gramática ou semântica, permitindo introduzir dois 
aspectos complementares através dos quais o desenho 
pode ser entendido: a imanência e a transcendência47. Isto 
significa que o desenho com frequência constitui-se num 
espaço limiar entre a possibilidade de representar a 
realidade observada ou a ideia e o exprimir do divagar 
caótico e aleatório do existir, onde o sentido literal ou 
denotativo se afasta do sentido conotativo. A “mensagem” 
deverá ser lida com a necessária flutuação semântica 
própria da natureza artística do desenho. Deste modo, o 
desenho reflete as analogias estabelecidas por quem 
desenha, servindo para entender a realidade interpretada 
pelos sentidos (a realidade exterior) e exteriorizar as 
imagens subjetivas (o mundo interior) do próprio sujeito-
desenhador. 
 
Tendo em conta este pressuposto, na atualidade do 
desenho o paradigma moderno de acumulação de 
conhecimentos perde sentido e dá lugar ao imperativo da 
mobilização desses conhecimentos. Não se trata de 
adotar um modelo porque ainda não existe como modelo, 

                                                
47  Estas categorias deverão ser entendidas não como posturas opostas mas como classificações de um 
pensamento que encontra distintos modos de expressão. Assim, consideram-se pertencentes à natureza imanente todas as 
imagens imediatamente portadoras de conhecimento – aquelas que permitem que a informação encontre sem obstáculos 
a superfície das figuras – enquanto a natureza transcendente requer imagens imediatamente prósperas em pensamento – 
aquelas que necessitam de um desenvolvimento interpretativo para exprimirem toda a profundidade do seu sentido. 
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mas de questionar o sentido da relação das práticas no 
ensino do desenho e o modelo teórico que foi criado para 
a ocasião. 
 
“Impõe-se igualmente adoptar uma abordagem 
comparada na escrita da história, ainda que, e 
necessariamente, esta comparação exija uma descentração 
e consequente desnaturalização de uma visão do mundo 
organizada segundo as fronteiras dos Estados-Nação.” 
(Martins, 2011: 124) 
 
Desta forma, questionar o que é naturalizado nas 
aprendizagens do desenho constituí uma premissa no 
trabalho a desenvolver. Nesse sentido, ressalvo uma 
questão ainda por explorar e que se prende com o facto 
de como é que seremos capazes de lidar com o 
desconhecido, sem nos tornarmos conhecedores 
temáticos através de determinadas práticas e da literatura 
existente, mas voltar às origens sem a constância dos 
vícios de interpretação. Por se tratar de um campo 
sempre em aberto, de um intertexto que se constituí 
enquanto tecido, a impossibilidade é, à partida, a própria 
possibilidade em desenho. 
Neste sentido procurei na parte dois desta tese, vestindo a 
pele de investigadora e de professora, desenvolver com os 
meus alunos durante um ano letivo os pressupostos do 
desenho como imagem, numa articulação dos 
fundamentos propedêuticos do desenho com a arte atual. 
Assim, persegui um ensino do desenho tal como Siza 
Vieira48 o vê: enquanto “desejo da inteligência”, território 
onde é possível projetarmo-nos e onde as coisas são o 
que são. O objetivo passou pela procura da possibilidade 
de abertura a um novo paradigma do saber, capaz de 
promover nos recantos do desenho espaços de 
revisitação de conteúdos e propiciador de narrativas e 
discursos individuais e de extensão heterogénea, na 
inesgotável intermitência do desenho com o momento 
atual. 

                                                
48  Arquiteto Siza Vieira citado pelo Arquiteto Eduardo Souto Moura em Drawing in the University Today. 
International Conference on Drawing, Image and Research, encontro promovido pela Faculdade de Belas Artes e pela Faculdade 
de Arquitetura da Universidade do Porto nos dias 31 de maio e 01 de junho de 2013. 
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Promover a emancipação do aluno no e pelo desenho 
compreende que se acredita nos encontros entre o 
desenho, a fotografia, a imagem em movimento, o som e 
a escrita; entre o “eu” consigo, com os outros e com o 
mundo; e do passado com o presente e o futuro. Estas 
relações são fundamentais para a (re)criação de novos 
movimentos e posicionamentos epistemológicos, capazes 
de fazer (re)pensar as práticas mobilizadas em contextos 
de ensino. 
Promover a aprendizagem do desenho e do desenhar na 
atualidade compromete-nos com um contínuo e 
permanente questionamento crítico e reflexivo sobre as 
nossas práticas, no sentido de problematizar as certezas e 
os princípios da educação. Construiu-se, assim, um 
processo de ensino/aprendizagem em desenho flexível e 
diversificado, improvisado e surpreendente, que 
promoveu sobretudo uma atitude crítica e de 
questionamento capaz de agitar o que se entende como 
naturalizado, mas que pode não ser. 
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“No school is a school without an idea.” (Madoff, 2009: ix) 
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Introdução 
 
Esta segunda parte da tese apresenta as reflexões retiradas 
da investigação realizada e agrega um lugar e uma 
situação: a disciplina de Desenho A efectuada na Escola 
Secundária de Rio Tinto e as (im)possibilidades de um 
exercício desligado do enquadramento institucional 
operado na prática letiva dentro do contexto existente. 
A pesquisa desenvolvida assume-se neste ponto como um 
relato de autoanálise, que resultou da minha relação 
profissional com este lugar e que prolonga um longo 
percurso de reflexão, leituras e atuação em sala de aula. 
Considerando que as fragilidades programáticas da 
disciplina de Desenho A para o Ensino Secundário geram 
um conjunto de tensões ao nível da sua aplicabilidade, 
constituíram-se no objeto de estudo que motivou a 
investigação, que passou a ser efetuada num percurso 
interrelacional. A minha prática como docente no 
contexto enunciado e o espaço aberto pela escrita desta 
tese possibilitaram a elaboração de uma postura crítica 
perante a observação e análise dos factos vividos e 
narrados. 
No desenvolvimento da investigação estabeleci 
proximidade com uma estudante estagiária49 em contexto 
de formação de professores, com a qual partilhei os 
espaços lectivos onde decorreu a ação educativa por si 
promovida. O questionamento e a procura de sentido 
artístico/educativo nas aprendizagens em desenho 
aproximaram-nos no terreno em investigação. No papel 
de estagiária assumido pela estudante, o risco de uma 
proposta de trabalho assente na relação do desenho em 
contexto formalizado de educação com a experimentação 
artística contemporânea convergiu com o âmago da 
minha tese. Perante a coincidência dos campos da 
investigação, o meu conhecimento e posicionamento 
perante o poder do dispositivo da máquina escolar – no 
exercício da função docente – revalorizou o lado 

                                                
49  Estudante do curso de Mestrado em Ensino da Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino 
Secundário, conjunto da FPCEUP e da FBAUP, em estágio profissional na Escola Secundária de Rio Tinto. 
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experimental e a liberdade que a situação lhe conferiu50. 
Do trabalho por si realizado na escola e que acompanhei 
(pelo facto de partilharmos os mesmos espaços) foram 
desenvolvidas estratégias de relação e envolvimento, que 
assumem relevância na escrita desta tese por serem 
consideradas instigadoras do campo de pesquisa por mim 
enfrentado. Posicionando a estudante estagiária como 
interlocutora e parceira de um processo de pensamento, a 
partilha, o debate e a vivência permitiram o 
desenvolvimento de mecanismos próprios de 
esclarecimento e o desenlace do conhecimento. 
Desta forma, o objetivo desta escrita, que constituí parte 
da tese, reflete como uma “experiência significativa” o 
trabalho desenvolvido no estágio referido, e apresenta-o 
não como sendo o cimentar de ideias mas, em reflexão, 
conferir-lhes um carácter dinâmico e flexível, 
condicionado pela fundamentação teórica da primeira 
parte da investigação e a minha relação de permanência 
nos contextos. 

  

                                                
50  Traços desta investigação remontam à minha frequência do Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e do Ensino Secundário em 2011, a mesma formação de professores frequentada pela estagiária aqui 
referida. 
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Acercamento 
 
As instituições educativas são lugares de complexidade e 
contradições onde se reproduz e perpetua uma narrativa 
hegemónica (embora não uniformizadora, típica do 
século XXI) que traduz o conceito de habitus51 apontado 
por Bourdieu, situado no princípio de estratégias de 
reprodução com predisposição para conservar as 
diferenças. Escreve o autor: “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” (Bourdieu, 
1991: 115). Assim, a escola garante a continuidade da 
ordem social e legitima-se a si e a ̀ hierarquia de saberes 
que é suposto ensinar. Esta imagem deixa a descoberto 
um campo de fragilidades que só se identificam quando 
entendidos no interior de cada instituição educativa. 
As “arquiteturas” escolares escondem múltiplos 
fenómenos, de âmbitos muito diferentes, com 
alastramento a todos os aspectos da vida. Refiro-me 
especificamente: i) ao objeto multifacetado em que se 
tornou a educação, pressupondo indivíduos capazes de se 
metamorfosear permanentemente, em adaptação às 
sucessivas variações que atravessam as práticas e os 
mecanismos de funcionamento dentro dos campos de 
conhecimento escolar; e ii) aos sujeitos éticos 52 , 
tematizados por práticas discursivas que atuam sobre os 
seus modos de ser e de estar. Por definição, é impossível 
mapear esses fatores invisíveis, da mesma forma que é 
uma impossibilidade enunciá-los, de modo a tornar 
legível e colocar com clareza fenómenos que só se deixam 
percecionar quando vividos e experienciados. 
Enquanto exercício de autoanálise, a investigação gera-se 
nesta segunda parte da tese a partir da relação que eu, 
como professora de desenho, estabeleci com o exercício 

                                                
51  Conceito enunciado por Pierre Bourdieu que traduz a característica que o sujeito adquire socialmente ao sofrer 
um processo de internalização, passando essa característica a fazer parte desse sujeito e a ter influencia sobre o seu 
próprio comportamento social. Para Bourdieu, alguns comportamentos humanos não obedecem a uma lógica racional e 
são resultado de atitudes automáticas, tomadas de forma mecânica e inconsciente. 
52  Termo utilizado por Foucault (1999) em referência ao sujeito que se constituí como ético sendo capaz de 
tomar um posicionamento crítico perante a instituição, sem negar que o seu poder discursivo teve influência na sua 
própria vida.	
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de estágio desenvolvido por uma estudante estagiária do 
Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Secundário, efectuado no exercício 
docente no ensino do desenho. Tendo, nesta coincidente 
circunstância, a Escola Secundária de Rio Tinto se 
tornado o espaço comum, a investigação aconteceu nos 
espaços habitados pelos dois sujeitos (a investigadora e a 
estagiária/mestranda), observando como é que ambas as 
condições geraram possibilidades no ensaio de modos de 
construção das aprendizagens em desenho, capazes de 
propiciar uma análise enriquecida. Neste sentido, os 
olhares e as leituras não se encerraram na atribuição dos 
papéis; antes permitiram, em contaminação mútua, um 
olhar instrospetivo sobre aquilo que representa ser parte 
de um todo e, em paralelo, o (re)ver-me a mim, nas 
minhas práticas e modos de ser e de estar através do olhar 
sobre o outro, nas especificidades que ambos comportam. 
A narratividade em torno de uma experiência pessoal, 
apesar de apresentada nesta tese dividida em partes por 
forma a tornar a leitura mais coerente, nunca é linear. 
Neste ponto retomo a memória da já ter enfrentado uma 
situação análoga à da estagiária, aquando da realização do 
meu estágio na disciplina de desenho. A minha frequência 
do Mestrado em Ensino de Artes Visuais no Terceiro 
Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário (MEAV), 
nos anos 2011-2012, deu continuidade à abertura dos 
espaços de investigação e reflexão no meu percurso 
profissional como docente, que já acontecia antes da 
frequência deste ciclo de estudos. Considerando esta 
formação como um território de fronteiras 
desmaterializadas, pela transformação que operou em 
mim, na minha visão do ensino e nas minhas práticas, 
conduziu-me na condição de estagiária a um contexto que 
até então desconhecia: o ensino do desenho efetuado na 
Escola Artística e Profissional Árvore. A experiência de 
estágio que vivi nessa escola permitiu-me o cruzamento 
entre o ser professora da disciplina de Desenho A (lugar 
que ocupei em paralelo com o desenvolvimento do 
estágio, numa escola do ensino oficial) e o ser estagiária e 
ocupar um lugar híbrido com margem para indecisões, 
hesitações, avanços e recuos. Aproveitei agora este espaço 
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da escrita para pensar em aspectos que me escaparam na 
altura da escrita do relatório de estágio. O presente 
permite-me uma visão mais esclarecida, dado o 
distanciamento temporal que possibilitou o afastamento 
necessário para poder escrever sem me considerar 
pertença desse espaço. As minhas movimentações como 
professora e estagiária situaram-me em relação a cada 
uma delas, pelo que revivi na pele da estudante em 
formação que encontrei na ESRT a minha própria 
experiência de estágio. 
Transportando desse percurso de vida uma mais alargada 
consciência sobre as questões do desenho, prestei atenção 
à forma como a estagiária apresentou a sua proposta e 
enunciou a metodologia de trabalho, ao modo como 
geriu o acompanhamento e a execução das diferentes 
fases do trabalho e a maneira como analisou os resultados. 
Neste movimento tive a oportunidade de observar e 
acamaradar com os mesmos caminhos que eu já percorri: 
ritmos de trabalho, entendimentos particulares do 
desenho, relações pedagógicas e o crescimento ao nível 
de experiências e saberes. Tal como Roland Barthes 
(2010b), quando refere sentir-se perdido nas tramas e nas 
texturas do texto onde “o sujeito aí se desfaz, como uma 
aranha, como uma hifologia53” e se vai construindo onde 
os acontecimentos se entrelaçam, também o processo se 
deu no confronto entre a minha condição docente e 
prática profissional com a experiência significativa que 
constituiu o (re)encontro, bem como o questionamento 
da articulação teórica e prática que atravessou toda a 
investigação. 
O campo de ação ocupado pela estudante estagiária e a 
liberdade que a condição lhe conferiu colocou-me, assim, 
numa autoscopia. Se, por um lado, o meu lugar como 
professora em ambiente formal de aprendizagem passa 
por uma implicação na orientação pedagógica dos alunos 
no e pelo desenho por meio da experiência visual e estética 
de forma estruturada e sistematizada, por outro, o papel 

                                                
53  No sentido do neologismo de Roland Barthes que se reposiciona por meio da metáfora de um tecido, perdido 
nas tramas e nas texturas do texto onde “o sujeito aí se desfaz, como uma aranha que se dissolveria a si mesma nas 
secreções construtivas de sua teia.” E acrescenta: “poderíamos definir a teoria do texto como uma hifologia (hyphos, que é 
o tecido e a teia de aranha).” (Barthes, 2010b: 101) 
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da estudante estagiária permitiu-lhe, por meio do desenho, 
a experimentação artística mais ousada, colocando os 
alunos como interlocutores de um processo de 
pensamento e permitindo-lhes autonomia na construção 
das aprendizagens. Por meio de estratégias de relação, as 
partilhas e vivências deram-se num lugar de circulação, 
em trânsito. A escola constituiu-se como um lugar de 
passagem porque ambas as condições – a minha como 
docente e a da estagiária – aconteceram por um período 
de tempo limitado, tendo ambas terminado, 
coincidentemente, com o término desta investigação. A 
minha situação profissional como “professora contratada” 
permite-me o contacto com um grupo de alunos num 
determinado lugar pelo período máximo de um ano letivo, 
sendo que o estágio pedagógico do mestrado em ensino 
tem a mesma duração. Assim, recorri ao espaço da escrita 
para pensar sobre os cruzamentos que as situações 
permitiram: dois espaços ocupados em simultâneo e 
acerca dos quais importa questionar: quais as 
possibilidades que os interstícios geraram? 
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Inter-relações 
 
A relação dialética estabelecida ao longo do ano letivo 
entre mim e a estagiária permitiu-me a reflexão acerca da 
investigação que desenvolvi no âmbito do MEAV, e a 
relação que estabelece com a investigação desenvolvida 
no âmbito do doutoramento em Educação Artística. 
Separadas por alguns anos, em ambas a premissa 
consistiu nos campos e funções do desenho no contexto 
da arte atual e nas possibilidades pedagógica desses 
desenhos em contexto de ensino/aprendizagem. As 
aproximações do meu campo de estudo ao da estagiária, 
que incidiu nas possibilidades da indisciplinação do 
desenho em contexto educativo, cultivaram condições 
favoráveis à permanente investigação reflexiva em torno 
dos fenómenos e contradições vivenciadas. A 
aproximação ao contexto vivido por parte da estagiária e 
a exploração das articulações teóricas e práticas, bem 
como o meu conhecimento mais aprofundado do 
desenho e da realidade social educativa, foram duas 
situações profícuas e complementares, de 
desenvolvimento de uma consciência operativa e crítica 
do lugar (disciplina de Desenho A) e do contexto (Ensino 
Secundário). 
 
As experiências pedagógicas desenvolvidas pela estagiária 
no interior da moldura institucional não significaram um 
modelo, mas questionaram as mesmas (im)possibilidades 
nas aprendizagens em desenho que a minha investigação, 
servindo-lhe de provocação. A prática relacional (embora 
forçosamente diferente) alimentou a investigação e fez 
acontecer relações entre os conteúdos propostos pelo 
programa da disciplina com a prática do desenho 
experimental, que incentivaram os alunos a pensar para lá 
do desenho analítico, considerando as suas vivências 
como matéria para a sua identificação e relação com o 
trabalho desenvolvido na disciplina. Foi nesse encontro 
de multiplicidades que surgiram ideias emergentes e 
percepções. 
Neste sentido, o meu foco de investigação centrou-se, 
nesta segunda parte, nos “saberes de experiência” 
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(Larrosa, 1994), resultado das reflexões que efetuei sobre 
as vivências que aconteceram, registadas aqui sob a forma 
de viagem textual e visual. Tendo em conta as 
contribuições que as categorias visuais permitem, uma 
vez que a linguagem visual provoca efeitos significativos 
na forma como experimentamos e experienciamos 
diferentes formas de significar, as imagens acompanham 
o texto. Tal como referem Gunther Kress e Theo van 
Leeuwen, “expressar alguma coisa de forma verbal ou 
visual faz a diferença e afeta o significado.54” (Kress e van 
Leeuwen, 2006: 2) 
O campo do entendimento e da percepção abrem, desta 
forma, este espaço onde a linguagem escrita e visual se 
complementam, para pensar sobre aquilo que foi feito e 
sobre as perspetivas que deixa em aberto. 
A partir do encontro foi possível ordenar o pensamento 
em relação ao que se considera importante no ensino do 
desenho na atualidade e à forma como os conteúdos são 
introduzidos e relacionados nas aprendizagens. Sendo que 
o trabalho prático reportou-se ao Ensino Secundário, um 
nível de ensino intermédio particularmente importante 
para os alunos já que constituí o período de transição e 
evolução entre a adolescência e a idade adulta, 
constituísse como momento paradigmático de mudança, 
onde é importante atingir um ponto de equilíbrio, entre 
os conteúdos fundamentais em desenho e os 
entrecruzamentos múltiplos com a arte. Sendo 
conhecedora da organização disciplinar atual que, nas 
palavras de Catarina Martins, resulta “da construção de 
um campo científico específico e de uma identidade 
nacional tecidas no cruzamento de múltiplas 
exterioridades tomadas como modelos e apropriadas aos 
contextos locais” (Martins, 2011: 125), é fundamental no 
trabalho que se promove com os alunos ter presente o 
conhecimento voltado em várias direções, nomeadamente: 
i) a necessidade do cumprimento dos conteúdos 
programáticos, pela premência de um exame nacional de 
final de ciclo que se encarrega de colocar ordem nos 
processos de aprendizagens e que continua a privilegiar a 

                                                
54  No original: “Expressing something verbally or visually makes a difference. And this will affect meaning.” 
(tradução livre) 
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assunção técnica; ii) a necessidade de não descurar as 
aprendizagens que permitam ao aluno no ato de desenhar 
desenvolver as capacidades próprias a essa prática; e iii) a 
vontade expressa de, por meio do desenho, pensar o seu 
discurso a partir da sua interioridade singular, ou seja, 
ampliar o interesse pelo desenho e pelo desenhar tendo 
também como referência os artistas que a ele recorrem 
enquanto elemento do processo e em simultâneo o 
pensam numa dinâmica de intelectualização nas suas 
práticas artísticas. Se a oportunidade aberta pelo estágio 
pedagógico convida à experimentação e ensaio de 
movimentações renovadoras, quando se assume a função 
docente esse espaço exploratório dilui-se nas 
responsabilidades assumidas e desvanece-se dentro dos 
limites de tempo para a leccionação da disciplina. O 
(re)encontro com a experiência de estágio avivou a 
necessidade de investigar e duvidar daquilo que é 
naturalizado e tirar elações acerca de como podem ambas 
as direções de ensino (propedêutico e experimental) co-
habitar. Inscrevendo-se os questionamentos da estagiária 
na compreensão de como poderia o exercício de 
representação ser o início de um percurso no 
entendimento personalizado de uma imagem ou objeto, a 
primeira ponte foi cruzada com a minha investigação, que 
se debruça sobre o questionamento crítico dos métodos 
de ensino naturalizados e sobre as formas de ensino onde 
seja possível o aluno inscrever-se com autonomia no 
processo de aprendizagem. Decorrente desta primeira 
abordagem ao desenho acrescente-se a vontade da 
estagiária de colocar os alunos em contacto direto com os 
pressupostos do desenho inscritos na arte atual. A 
exposição de Helena Almeida, A minha obra é o meu corpo, o 
meu corpo é a minha obra, ergueu a segunda ponte entre o 
objeto da minha investigação e os objetivos da estagiária, 
na medida em lhe serviu o conteúdo para a experiência de 
ensino no sentido da consciencialização. A partir destas 
interseções criaram-se inquietações passíveis de serem 
exploradas e dissecadas por meio do trabalho com os 
alunos e sobre eles próprios, onde o desenho passou a 
operar-se na perspetiva de que todas as formas se podem 
organizar segundo uma gramática que não tem de ser 
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universal. Deste modo, o desenho não se desligou do 
processo de se fazer a si próprio enquanto exercício, mas 
foi assumindo a capacidade de ganhar novas direções em 
cada curva do caminho. 
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Escola Secundária de Rio Tinto 
 
 
 

 

 
Escola Secundária de Rio Tinto 2016. 

 

  



149 

Diferente nas suas especificidades, a ESRT é uma 
superfície especular do que é uma instituição de ensino 
formal55. Reflete os problemas atuais da educação, onde 
se sente um desinvestimento essencialmente social e 
humano, a que se acrescem os problemas específicos do 
contexto de periferia onde se localiza56. 
Não obstante a consideração inicial, no mosaico 
periférico do conselho de Gondomar a imagem da ESRT 
é a de uma escola com uma ampla oferta formativa e que 
serve uma vasta população. Assume maior relevância por 
ser a única escola neste espaço geográfico a ter como 
oferta formativa o curso científico-humanístico de Artes 
Visuais, pelo que recebe alunos provenientes de todas as 
freguesias do conselho57. 
Moldada por uma conformação arquitectónica renovada, 
pelas pessoas que a frequentam e pela narrativa histórica 
da sua ação educativa, a ESRT surge como corpo 
autónomo com identidade e singularidade capazes de 
dilatar os predicados universais comuns a ̀ generalidade 
dos edifícios e dos discursos escolares. 
A centralidade das políticas educativas reforça a hipótese 
da territorialização escolar se constituir como princípio 
fundante de uma identidade que se constrói e vai 
revelando quando sentida no interior. O termo escola 
estimula, desde logo, sentidos, afectos e memórias que se 
dilatam para além dos limites arquitectónicos e espaciais, 
sua caracterização e utilizadores, para se metamorfosear 
com a identidade de quem a visita ou frequenta. Desta 
forma, é essencial entender este espaço para além da sua 
dimensão institucional, onde não se encerra. Apesar de 
unidas e integradas no conceito de rede imposto pela 
administração educativa, a singularidade de cada escola 
reinveste-se de significados e significantes e detêm um 

                                                
55  Em contexto formal a educação tem preocupações com a formação de professores, melhoria dos currículos, 
metodologias, recursos e incentivo à investigação na área da educação. Aqui o papel cabe somente à escola que ocupa um 
espaço de grande relevância no processo. No entanto, a escola sozinha não é capaz de transmitir todo o conhecimento e 
efetivar em pleno o processo de ensino/aprendizagem. Essa capacidade diminui ainda mais quando consideramos que a 
escola não é um lugar apenas de transmissão de conhecimento, mas sim de (re)construção, ou seja, onde se pretende que 
sejam respeitados os diferentes ritmos e necessidades dos alunos no processo de ensino/aprendizagem. 
56  A escola localiza-se na freguesia de Rio Tinto, no conselho de Gondomar que integra o distrito e a área 
metropolitana do Porto. 
57  Apenas um número muito reduzido de alunos que pretende seguir artes no final do 9º ano opta pela Escola 
Artística Soares dos Reis, no Porto. 
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determinado carácter que a define e lhe confere distinção 
relativamente a outras instituições. O seu entendimento 
por meio de realidades microssociais possibilita a 
articulação dos paradigmas sociais em educação com a 
ação e o comportamento dos indivíduos-sujeitos58 que a 
habitam, sem os quais só resta o espaço físico inabitado, 
com muito pouco acerca do que escrever. 
A observação deste contexto específico encarregou-se de 
dar conta da identificação dos autores responsáveis pela 
criação das narrativas dentro desta tese, no sentido 
proposto por Foucault: “entendido o autor, claro, não 
como o indivíduo que fala, o indivíduo que pronunciou 
ou escreveu um texto, mas como princípio de 
agrupamento do discurso, como unidade e origem das 
suas significações, como lastro de sua coerência.” 
(Foucault, 1971: 7). O facto da minha permanência na 
escola ter sido de carácter profissional, a caracterização 
aqui feita assenta na narração de factos vividos e em 
testemunhos recolhidos sem que a finalidade fosse um 
objetivo externo e académico. A minha presença diária na 
escola e convivência com professores e alunos deu-se 
sempre com sentido de responsabilidade e 
comprometimento com os propósitos da minha função 
como docente que, articulados com os propósitos desta 
tese que reflete a investigação realizada, deram origem ao 
confronto e à discussão entre as leituras realizadas e a 
prática perseguida. Os fragmentos dos registos feitos ao 
longo do ano letivo encontram-se diluídos no texto, de 
forma a trazer para a escrita as impressões que ficaram 
dessas conversas, de carácter informal. 
Esses encontros, que se deveram à minha predisposição 
para exercitar um “olhar próximo e implicado” (Correia, 
2001) foram desnudando, assim, a “identidade da escola” 
que, a par dos programas, projetos e práticas, remete para 
a espiral de relações humanas que se estabelecem e vivem 
no quotidiano. Uma escola sem professores alude à noção 

                                                
58  Entendido no sentido proposto por Michel Foucault que refere a nossa constituição de subjetivação ética como 
sujeitos que exercem e sofrem relações de poder, e como sujeitos morais das nossas ações. Refere Touraine (2009), a 
propósito do pensamento de Foucault, que “atravessando os maiores temas do discurso interpretativo, alcança a ideia de 
sujeito e de subjetivação que nos liberta do sufoco imposto pela noção de uma sociedade sem atores, sem reflexão e sem 
consciência.” (Touraine, 2009: 101) 
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de uma sociedade sem atores, sem reflexão e sem 
consciência, tal como refere Alain Touraine (2009). Desta 
forma, procurei uma caracterização do campo onde 
decorreu a ação que passa pela observação e pelo 
reconhecimento dos discursos omissos por meio dos seus 
atores, sendo eles que sustentam as narrativas. Como uma 
manta de retalhos, a assimilação de todas as opiniões, 
leituras, ideias e pensamentos recolhidos inscrevem-se 
nesta parte da tese onde “neste caso escrever nada tem 
nada a ver com significar, mas com calcorrear e 
cartografar.” (Deleuze & Guattari, 2007:23) 
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No interior da ESRT 
 
 
 

 
ESRT 2016. 
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A primeira imagem que me ocorre da ESRT é a sensação 
de afastamento promovido pelas instalações e pelas 
dinâmicas da própria escola. 
O modelo de configuração da escola em rede vivido 
atualmente fez diminuir os encontros e promoveu a 
individualização. Aqui “é o mundo escolar que habita os 
seres e não estes que o constroem e produzem, para além 
de parecer incompatível com a vocação que a escola se 
atribui a si própria, contribui também para que o mundo 
escolar viva na ignorância dos mundos de vida dos seus 
habitantes” (Correia & Matos 2001: 11.). A experiência 
diária no interior da ESRT encarregou-se de corroborar a 
afirmação de José Alberto Correia e Manuel Matos. Em 
conversa com um professor da escola, arquiteto de 
formação e que acompanhou a renovação do edifício, 
percebi que em termos arquitectónicos a recente 
renovação dos espaços pouco mudou as dinâmicas no seu 
interior. De um funcionamento por edifícios isolados, a 
nova orgânica funcional manteve essa estrutura de base 
criando diversos percursos de acesso aos mesmos 
espaços. Esta desumanização espacial é caraterizada por 
materiais frios e resistentes ao desgaste, cores frias, 
paredes brancas e muito vidro. Acresce ainda que as salas 
de aulas têm um tratamento indiferenciado sem 
características especiais, exceção feita aos laboratórios das 
ciências - equipados com material de laboratório e 
instalações propícias ao ensaio de experiências - e às salas 
destinadas às artes - cujo diferenciador dos demais 
compartimentos letivos é a existência de armários, uma 
banca e estiradores -. Há também um descuido nos 
espaços de apoio aos alunos e professores em sala de aula, 
cacifo, cabides e demais elementos físicos do espaço. 
Predomina todo um tratamento indiferenciado que 
fomenta um desinteresse e descuido generalizados para 
com as instalações escolares. 
Para além das configurações espaciais e arquitectónicas, 
que não favorecem os encontros, acresce ainda a não 
necessidade de os professores se encontrarem fora da sala 
de aula uma vez que o controle de assiduidade é feito 
dentro da sala pelo software informático. A 
decomposição da anterior “sala de professores” em vários 
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outros espaços com diferentes denominações contribuiu 
para a dispersão, ao se perder o referente ponto de 
encontro. 
Um outro factor de afastamento passa pelo aumento do 
número de alunos e de professores que a reestruturação 
da ESRT trouxe consigo, o que criou uma alienação: a 
rotina passa por entrar na escola, dar a aula e não interagir 
com os pares, o que quebrou com os conceitos que 
outrora uniam o corpo docente e enfatizou a 
“funcionarização” (Nóvoa, 1999) da profissão; não se 
potenciam pontos de conversa e criou-se assumidamente 
esse afastamento, que passou a tornar-se hábito. 
Acresce também o cansaço da classe docente resultante 
de vários anos de um aumento de trabalho letivo, 
independentemente dos anos de serviço letivo acumulado. 
Este cansaço deve-se à sobrecarga de horas e de trabalho 
a todos os níveis, pelo que os professores não querem 
passar mais tempo na escola. Dos fragmentos das 
palavras de um professor retive a constatação que 
acabaram as regalias e as reduções letivas a todos os 
níveis, pelo que as pessoas ficaram cansadas e resignadas 
a adoptar o perfil profissional que lhes é exigido e não 
aquele que porventura teriam sem as condicionantes do 
meio. 
Estas dinâmicas potenciaram a alienação e contribuem 
para o desmembramento da ideia de escola enquanto 
estrutura permeável e constantemente reformulável, onde 
é possível o estabelecimento de todo o tipo de ligações 
geradoras de conhecimento. 
As (im)possibilidades no interior da ESRT obrigam a uma 
permanente procura de argumentos e justificações para 
práticas que possam constituir algum tipo de desvio à 
norma estabelecida. 
A implementação de práticas que implique a deslocação 
da sala de aula encontrou aqui um ponto de resistência, o 
que elucida acerca de como a sala de aula foi e tem sido 
pensada no perímetro escolar, sendo que raramente se 
consegue pensar nela separadamente da escola. Esta 
constatação gera muitas vezes confusão uma vez que a 
aula (ou aulas) também podem acontecer fora desse 
espaço institucional, dilatando as suas fronteiras para o 
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exterior. Ora acontece que esta possibilidade sai do 
alcance observatório das hierarquias escolares, o que gera 
desconforto. Refere Foucault (2004) “que os olhos que 
são feitos para ver somente veem quando são vistos” o 
que, neste contexto, confina a educação a acontecer no 
espaço formal da escola, quando a saída da zona escolar 
possibilita a educação não formal, que ocorre em 
processos partilhados e de socialização que acontecem 
em espaços coletivos e quotidianos. 
A este propósito é exemplar a atividade proposta pela 
Câmara Municipal de Gondomar que consistiu na 
articulação das disciplinas de Desenho A e Português na 
criação de um projeto de ilustração para obra literária. O 
trabalho final consistia na transposição dessa ilustração 
coletiva para um muro em espaço da cidade de 
Gondomar a designar. Seriam os próprios alunos, numa 
linguagem que lhes fosse próxima, a fazerem a 
intervenção pública no muro, trabalhando o desenho 
enquanto marca. A Diretora da escola não autorizou a 
parte operativa no terreno alegando constrangimentos na 
saída dos alunos do espaço escolar em tempo letivo. Mas 
esta não foi a única situação vivida no que se refere aos 
constrangimentos que a deslocação para o exterior 
comportou. Na implementação de um projeto em 
desenho que implicou a utilização de materiais não 
convencionais da prática letiva (tintas em spray, pregos, 
suportes em madeira e elementos naturais recolhidos no 
momento), a saída dos alunos para os espaços exteriores à 
sala de aula agitou os funcionários, perante a possibilidade 
de “sujar a escola”. Outro apontamento refere-se à 
exposição no interior do espaço escolar dos trabalhos 
realizados pelos alunos do curso de artes; apesar da 
existência de painéis e montra expositivos, todos os 
grupos disciplinares disputavam os espaços de exibição, o 
que dificultava sempre o acesso aos mesmos por parte 
dos professores da área artística. Espera-se, assim, que o 
ensino do desenho aconteça com os alunos no interior da 
sala de aula e sem o mínimo distúrbio das normas 
escolares. Os constrangimentos que as práticas realizadas 
fora do espaço da sala de aula causaram na comunidade 
escolar são o exemplo que a ESRT, apesar das instalações 
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renovadas, não está preparada para uma atualização no 
que diz respeito às práticas artísticas, o que reforça a ideia 
da permanência do curso de artes na escola como adorno 
cultural. A ideia que transparece é que o curso, apesar de 
desejável pelos órgãos de direção da escola, está entregue 
às rotinas disciplinares adquiridas e entretanto instituídas, 
sem revelar capacidade de se renovar e afirmar dentro do 
contexto escolar. No interior da ESRT as ideias resistem 
ao tempo e perduram há várias gerações sem que 
consigam sair do mesmo espaço e circular. Vivem, assim, 
encerradas no meio onde surgiram, tal como deixa 
entrever o diálogo de Gonçalo M. Tavares (2015): 
 
“- E ainda, por exemplo, uma ideia que não muda de espaço, não 
circula, mas passa para a geração seguinte na mesma casa. Ou seja, 
a ideia a passar de pai para filho, como um segredo... Esta ideia 
não sai daqui, diz o pai ao filho. Não quero que esta ideia percorra 
espaço, quero apenas que esta ideia percorra tempo. Quero que 
transmitas, daqui a uns anos, este segredo ao teu filho e que o teu 
filho o transmita ao seu futuro filho, e assim sucessivamente. 
- Um segredo familiar como herança. 
- Eis o que estou a colocar no mundo, diria esse pai: uma ideia que 
resiste ao tempo. Terá validade por muitas gerações, por séculos, mas 
só aqui neste espaço, nesta casa. 
- Uma ideia que só tem validade naqueles cem metros quadrados.” 
(Tavares, 2015: 81) 
 
Os repertórios únicos e construtores de significados 
vividos no contexto da ESRT mostram o lado repressor 
da maquinaria escolar que corrobora a descrição feita por 
Foucault quando refere que “todo o sistema de educação 
é uma maneira política de manter ou de modificar a 
apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes 
que eles trazem consigo.” (Foucault, 1971: 44). No 
entendimento da pluralidade e individualidade desses 
discursos reside a relatividade das verdades instituídas. É 
no tecido das relações afetivas que se revelam as camadas 
de discurso omissas, de renuncia às certezas que raras 
vezes encontram espaço de inscrição. 
A assimilação e mobilização de discursos no meio escolar 
conduziu assim ao entendimento de práticas que, pela 
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subjetividade que implícita e explicitamente comportam, 
não podem ser redutíveis ou compartimentadas nas 
normas em vigor na educação em geral e que só se 
tornam compreensíveis num contexto em particular. 
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Disciplina de Desenho A 
 
 

 

 
Aula de Desenho A nas turmas do 10º ano (imagem superior) e do 11º ano (imagem inferior), Escola 

Secundária de Rio Tinto, 2015. 
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A condição de professora no ensino artístico, que se 
prolonga por um arco temporal de nove anos, permitiu-
me acumular um conjunto de experiências ao nível das 
práticas mobilizadas e das relações humanas estabelecidas, 
só possíveis de adquirir num ambiente de “partilha do 
sensível” (Rancière, 2010a)59 como fator determinante do 
ambiente vivido. Essas experiências apresentam 
singularidades que reportam ao contexto específico onde 
se insere determinada instituição educativa e que se 
prendem com as dinâmicas de funcionamento e rotinas 
pedagógicas. Nesse sentido, a abordagem à disciplina de 
Desenho A foi feita numa relação de autoanálise entre as 
informações armazenadas do auditório onde desenvolvi a 
investigação, a Escola Secundária de Rio Tinto, e o 
arquivo de memórias resultante da minha passagem pelos 
contextos educativos onde já leccionei. 
 
O primeiro contacto com a disciplina de Desenho A60 no 
Ensino Secundário na condição de professora deu-se no 
primeiro ano em que leccionei Artes Visuais. Não 
estabeleci na altura relações de proximidade nem 
conexões com a disciplina, uma vez que a minha 
experiência em desenho se resumia à que experienciei 
como aluna no curso científico-humanístico de Artes61 
(carácter geral) e mais tarde na frequência da licenciatura, 
onde os processos metodológicos incidiam nos aspetos 
instrumentais e técnicos. 
 
Reportando-me ao atual programa da disciplina (Ramos, 
2001), este revela um desfasamento temporal nas matérias 

                                                
59  “Por «fábrica do sensível» podemos entender a constituição de um mundo sensível comum, de um habitat 
comum, que resulta do entrelaçamento de uma pluralidade de atividades humanas. Mas a ideia de «partilha do sensível» 
implica algo mais. Um mundo «comum» nunca é apenas um ethos, um estar comum, que resulta da sedimentação de um 
certo número de atos entrelaçados: é sempre uma distribuição polémica das maneiras de ser e das «ocupações» num 
espaço de possíveis. É a partir daqui que podemos colocar a questão da relação entre a «banalidade» do trabalho e a 
«excepcionalidade» artística.” (Rancière, 2010a: 49). 
60  Leccionada no triénio do 10º, 11º e 12º anos, que se articula entre o Ensino Básico e o Ensino Secundário. 
Definida como “disciplina estruturante” do currículo do curso geral de Artes Visuais, de acordo com Eduarda Feio (in 
Aa:Vv (2001) Os Desenhos do Desenho, 2001: 188). 
61  De modo a enquadrar a minha iniciação no desenho é importante esclarecer que esta se deu nas disciplinas de 
Oficina de Artes e de Materiais e Técnicas de Expressão Plásticas no Ensino Secundário, por meio de uma 
experimentação oficinal de valorização dos processos de natureza criadora. Já depois de ter terminado o 12º ano ocorreu 
um tempo de transição e de reajuste curricular em que aconteceu a promoção do desenho a disciplina estruturante do 
Curso Cientifico-Humanístico de Artes Visuais. 
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que enuncia e na forma como o faz, revelando que se 
mantém em linha com os programas que lhe antecederam, 
continuando a ver no desenho possibilidades de 
“educação para a cidadania”. (Ramos, 2001: 3) 
Como refere Georges Steiner: 
 
“A citação criteriosa e oportuna, o orgulho mimético no 
legado dos grandes textos e a ornamentação retórica de 
todos os aspectos da vida cívica estabelecem uma 
continuidade direta entre a escola e a nação. (...) As 
transformações sociais recentes e a globalização só em 
parte levaram à erosão deste eixo de referência.” (Steiner, 
2008: 192) 
 
Apesar de serem perceptíveis as intenções na 
problematização do desenho, a sua amplitude abarca um 
conjunto de pressupostos que têm por objetivo dotar os 
alunos de competências transversais a outras áreas do 
conhecimento (nomeadamente da história da arte, do 
design e da multimédia), traduzindo a ambição de 
expandir os âmbitos e conteúdos a outros domínios62. 
 
“Ao nível do ensino secundário, o desenho está na linha 
de formação comum aos profissionais das áreas de artes 
plásticas, design e arquitetura, ou ainda da área nova dos 
interfaces virtuais, novas tecnologias, internet, e edição de 
conteúdos multimédia.” (Ramos, 2002: 3)  
 
Como as artes não figuram de forma proeminente no 
currículo do curso científico-humanístico de Artes Visuais, 
a disciplina de Desenho A ambiciona suprir essas lacunas, 
o que me leva a considerar ambiciosos os conteúdos 
propostos que ora enunciam os conhecimentos 
estruturantes em desenho, ora especulam em torno de 
técnicas onde o desenho surge como parte do processo, 
engrenado em práticas de cariz artístico. De acordo com a 

                                                
62  O Ensino Secundário artístico de carácter científico-humanístico organiza-se curricularmente de modo a 
fornecer aos alunos conteúdos que lhes permitam o acesso a um curso superior. Ora acontece que estes conteúdos, de 
modo a dar resposta a um leque vasto de opções, dispersam-se numa amálgama de temas relacionados com as artes. 
Aglomerou-se, assim, uma mescla de História da Arte, Multimédia, Arquitetura e tecnologias diversas na disciplina de 
Desenho A, deixando ao critério do professor a seleção dos conteúdos e de processos de ensino, devidamente articulados 
com a carga horária disponível. 
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citação referida, o desenho serve como preparação para 
todas as áreas artísticas que o aluno possa vir a escolher 
quando ingressar no ensino superior (Arquitetura, Design, 
Multimédia, Artes Plásticas, ...), sem atender a uma 
preparação específica. 
Embora os campos e funções do desenho na atualidade 
aconteçam nos interstícios e em relação com diversas 
formas de arte, enquanto experiência pedagógica esta 
“harmonia universal” encontra pontos de resistência. 
O apelo que o programa faz à construção das 
aprendizagens assentes na transdisciplinaridade, união e 
coerência das matérias não deixa de ser um paradoxo, 
uma vez que os campos de saber dentro da própria 
disciplina são enunciados de forma fragmentada, 
compartimentados em gavetas para usar a metáfora de 
Gaston Bachelard que refere que “para cada conceito há 
uma gaveta no móvel das categorias”. (Bachelard, 1996: 
88). 
 
“Assim, a tarefa de simplificação e desfragmentação do 
que antes era uno, o desenho, reduzindo-o a fragmentos e 
exercícios concebidos do simples ao gradualmente mais 
complexo, é a estratégia didática que mais reflete, a par do 
endereçamento de partículas do saber a idades-tipo, a 
tradução das disciplinas em blocos a serem consumidos 
pelo aluno [Popkewitz, 2002: 29]. Tornando a criança no 
campo de governo, uma necessária estabilização dos 
saberes torna-se necessária, e por isso, não nos parecera ́ 
ainda hoje totalmente estranha a metodologia apresentada 
há mais de um século.” (Martin, 2011: 136) 
 
A função heurística do modelo teórico que orienta o 
ensino do desenho é o embrulho de uma memória 
organizada em arquivo e do enclausuramento do saber 
em narrativas históricas e artísticas. O mesmo programa 
atribui importância aos processos de natureza subjetiva 
(imaginação, criatividade, autoexpressão) sem que haja 
tempo letivo63 para o aprofundamento e rigor conceptual 

                                                
63  A carga letiva atribuída à disciplina não ultrapassa as sete horas semanais. Para o 10º ano são 6 tempos letivos 
de 50 minutos por semana; para o 11º ano são 5 tempos letivos de 50 minutos; e no 12º ano são 6 tempos letivos de 50 
minutos. Importa referir que esta informação reporta-se à leccionação da disciplina de Desenho A na Escola Secundária 
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e operativo que a criação artística requer. É insuficiente o 
tempo dedicado à leccionação dos pressupostos 
enunciados que se referem à criação, tendo de ser as 
bases de desenho apoiadas numa teoria sólida e no 
aprofundamento de aspectos de várias ordens que 
requerem disponibilidade temporal. Ora isto não deixa 
tempo para o aprofundamento de questões de ordem 
conceptual, que requerem tempo para estabelecer relações 
genealógica do desenho com o meio artístico. Como 
refere Kit White: “por cada hora a fazer, despenda uma 
hora a olhar e a refletir.64” (White, 2011: 30) 
 
Por outro lado, encontrei com frequência dificuldades 
por parte dos alunos ao nível da assunção técnica e no 
desenvolvimento de uma consciência operativa do e no 
desenho. As inibições destes face ao desenho surgem do 
pré-conceito do “eu não sei desenhar”. Este princípio da 
descrença tem origem na implementação de objetivos, 
metodologias e didáticas não diferenciadas que o 
programa apoia. Ao colocar aos alunos o mesmo 
exercício de representação, as diferentes abordagens 
constituem um foco de desigualdade, desmotivador e 
frustrante para alguns, a que se associa a utilização do 
comparativo nos processos de avaliação, que assim se 
constituí como um pesado e excludente instrumento 
construtor da categoria do que é “um bom desenho”. 
Este fenómeno sintomático - não exclusivo do desenho, 
mas transversal ao ensino - permite a consciência da 
operatividade em desenho no enquadramento geral da 
turma, servindo de referência para demonstrar como a 
uniformização de práticas não deve ser aplicada da 
mesma maneira aos discentes. As desigualdades próprias 
nas capacidades iniciais e as múltiplas dificuldades na 
tradução dos fenómenos formais e no domínio dos 
procedimentos são ampliadas pela transposição direta dos 
conteúdos programáticos. Este modelo revela na prática 
falta de substância que o justifique. Na 

                                                                                                                                          
de Rio Tinto no ano letivo 2015/16. Contudo, não difere muito nos restantes contextos educativos, sendo que pode 
variar apenas um ou dois tempos semanais em função dos tempos não letivos disponibilizados pela escola para a 
leccionação de reforço (R+) e/ou apoios. 
64  No original: “for every hour making, spent an hour of looking and thinking.” (tradução livre)	
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contemporaneidade o ensino do desenho, como parte de 
uma educação integral, é uma experiência totalmente 
diferente, que deve refletir as formas que o desenho tem 
vindo a assumir como uma extensão da cultura diária. A 
técnica tem um lugar importante no ensino do desenho, 
por forma a dotar os alunos das ferramentas essenciais na 
tradução da visualidade e na produção de pensamento. 
Não obstante, na sua essência como fazedores, “thing-
makers” como refere Kiki Smith, esse domínio não é 
suficiente para lidar com a realidade. Seria importante 
revestir o ensino de fundamentos que justifiquem na sua 
essência a relação do aluno com o desenho. Dotá-lo de 
ferramentas do foro crítico ajuda na interpretação desses 
fenómenos que o desenho traduz no contexto das 
narrativas artísticas contemporâneas. São esses 
mecanismos, aliados ao conhecimento formal, que 
impulsionam a aprendizagem no sentido integral. 
Refere Kit White: 
 
“aquilo que conhecemos, conhecemo-lo a partir do 
mundo que nos rodeia. A arte estuda o mundo em todas 
as suas manifestações e devolve-nos não apenas a forma 
como vemos mas também como reagimos àquilo que 
vemos e o que conhecemos como consequência do 
visto.65” (White, 2011: 3) 
 
O ensino do desenho deve voltar-se para a 
individualidade dos sujeitos por meio de práticas que 
convoquem temas da cultura visual que lhes são próximas 
e com a qual estabeleçam conexão. Por se integrar num 
nível de ensino intermédio, onde os alunos já se 
encontram na área que escolheram o que pressupõe o 
início de um percurso escolar nas artes66, a disciplina de 
Desenho A como espaço privilegiado ao exercício do 

                                                
65  No original: “Whatever we know, we know from the world that surrounds us. Art studies the world, in all its 
manifestations, and renders back to us not simply how we see, but how we react to what we see and what we know as a 
consequence of that seeing.” (tradução livre) 
66  Embora um número considerável de alunos questione ainda a opção, principalmente no 10º ano. Saliento, a 
propósito, as considerações feitas por Lígia Penim que citando António Nóvoa, João Barroso e Jorge Ramos do Ó (2003), 
refere que “O Todo Poderoso Império do Meio afirma a sua natureza transitória na vida dos estudantes e as possibilidades 
pessoais e profissionais que ele, geralmente, lhes promete abrir.” (Penim, 2008: 18). 
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desenho como ferramenta de pensamento, reflexão e 
concepção é desejável. 
 
Pelo exposto, assumi que a melhor forma de mobilizar o 
programa, de modo a trabalhar com os alunos aspectos 
de assunção técnica do desenho em relação com o seu 
lado experimental, seria a mobilização dos conteúdos de 
modo multidisciplinar e encadeados por situações e 
menos por conteúdos. Não se trata apenas de variar as 
abordagens ao ensino do desenho, mas sim de integrar 
peças adjacentes às aprendizagens que sirvam os 
conteúdos e que instiguem os alunos à procura de 
métodos próprios na resolução de problemas. O 
problema de base da falta de preparação para a prática do 
desenho pode ser ultrapassado ao convocar para os atos 
de desenhar as aprendizagens das vivências que 
possibilitem um entendimento próprio de determinada 
imagem ou objeto. 
Refiro neste contexto um evento que aconteceu durante o 
ano da minha permanência na ESRT, que consistiu na 
deslocação dos alunos do 11º ano em visita à exposição 
do artista plástico Emerenciano Rodrigues. Seria apenas 
mais uma visita de estudo não fosse o facto de esta ter 
tido a particularidade de contar com a presença do 
próprio artista no espaço da exposição, para explicar aos 
alunos o processo de trabalho no seu atelier. A 
proficuidade do momento trouxe-me à memória Yve-
Alain Bois que referiu: “uma ideia ‘velha’ pode sempre ser 
chamada em auxílio quando um modelo teórico ‘novo’ 
não consegue clarificar o objecto que se tenta interpretar.” 
(Bois, 1990: 5) 
A fundamentação teórica explicada pelo próprio artista 
mostrou-se útil para interpretar práticas que por meio da 
observação perderiam parte do seu sentido junto dos 
alunos. Esta ação transformou o espaço da exposição e 
fez a expansão e o cruzamento do estúdio do artista com 
a sala de aula. O evento ilustra as possibilidades que se 
geram quando ocorrem trocas e transferências que, não 
se limitando ao espaço fechado da sala de aula, lançam 
uma semente no público e fomentam a abertura à 
discussão e partilha. Joseph Beuys foi o precursor da 
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concepção interligada desta “pedagogia em arte”. Por 
meio das suas ações e pensamento encarava a educação 
como uma narrativa artística e considerava que 
“conversar também é uma forma de arte” (Beuys, 2010: 
60), porque o objetivo da arte reside em tornar livre e 
fazer fluir o pensamento. 
A situação incutiu ao ensino do desenho a possibilidade 
de descentralizar as aprendizagens e atribuir à observação 
e visualização informada de obras a importância de 
assimilação de conceitos inerente à reflexão por detrás do 
ato de desenhar. O conhecimento das ferramentas 
(materiais e mentais) que moldaram a forma auxiliaram os 
alunos a fazer a ponte entre o pensamento e a forma de 
realização. 
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Visita à exposição Emerenciano - Pensar de lá para cá, Auditório de Gondomar 2016. 
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Num outro sentido, por meio daquilo que o desenho 
opera, dentro das suas possibilidades e competências, o 
seu entendimento em contexto de aprendizagem varia 
consoante o espaço geográfico em que decorre e em 
função do professor que lecciona a disciplina. A limpeza 
de estereótipos e preconceitos defendida no programa 
orientador dilui-se na amálgama de visões e 
concretizações assumidas no seu ensino, condicionadas 
pelas dinâmicas do contexto em que ocorrem e, numa 
visão mais particular, pela bagagem cultural do professor. 
É tentador o conforto que o refúgio no programa 
orientador confere, como forma de desresponsabilizar o 
papel do professor nas aprendizagens em desenho. 
Contudo, o professor “escavador de sentidos” a que se 
refere Ana Mae Barbosa (2015) procura, 
permanentemente, (re)formular as práticas ignorando os 
limites temporais e, dentro dos objetivos definidos, 
orientar os alunos numa prática pedagógica que lhes 
possibilite um entendimento do(s) desenho(s) que lhes 
sirva no futuro académico/profissional/humano. 
Não se espera que os alunos “produzam” trabalho 
artístico na disciplina mas que sejam capazes de, por meio 
das ferramentas do desenho, ensaiar pontes para a criação 
de projetos que lhes permitam uma experiência exterior à 
experiência. 
Para tal, os alunos devem adquirir conhecimentos 
práticos em desenho tendo presente que na atualidade, 
como refere Boris Groys, “a educação artística não tem 
nenhum objetivo definido, nenhum método, nenhum 
conteúdo específico que possa ser ensinado nem 
nenhuma tradição que possa ser transmitida às novas 
gerações – e isso significa que tem demasiados.67” (Groys, 
2009: 27) 
Na multiplicidade reside a experiência de exterioridade 
que detêm a capacidade de transformar a endogenia do 
sujeito e do conhecimento num engendrar da própria 
experiência de resistência, tal como revela Foucault (2005) 
quando diz que o pensamento “é, em si mesmo, uma 
ação”. Trata-se então de um processo de reformulações 

                                                
67  No original: “Today art education has no definite goal, no method, no particular content that can be taught, no 
tradition that can be transmitted to a new generation — which is to say, it has too many.” (tradução livre) 
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permanente através da “reflexão-na-ação68” (Scho ̈n, 1983 
e 1992) que configura uma disposição eminentemente de 
procura e questionamento simultâneos. O processo do 
aprender a fazer (re)fazendo e (re)pensando convida o 
professor a operar deslocamentos de posicionamento, de 
modo a (re)pensar as práticas e a proceder ao seu 
(re)ajustamento no sentido de: 
 
• enunciar as razões do desenho; 
• problematizar o desenho; 
• reequacionar processos para a aprendizagem e prática 
do desenho; 
• situar o desenho nas atuais configurações do Ensino 
Secundário em relação com o universo artístico. 
 
Por meio das premissas enunciadas foi possível lidar com 
a ideia da disciplina de Desenho A como espaço de 
produção heterogéneo e aberto, onde os elementos se 
alteraram consoante as correlações operadas dentro e fora 
do seu campo. 
Deste modo, por meio de adaptações e reformulações 
constantes, aconteceu a mobilização do programa no 
sentido de iniciar os alunos num exercício crítico, 
analítico e participativo que possibilitou a aquisição de 
instrumentos de desmontagem, aferimento e validação de 
enunciados. 

                                                
68  Donald Scho ̈n (1983 e 1992) apresenta o conceito desdobrado em três estruturas sendo 1) a reflexão na ação; 2) 
a reflexão sobre a ação; e 3) a reflexão sobre a reflexão na ação. O autor escreve que a profissionalidade docente constrói-
se e fundamenta-se no exercício da prática reflexiva antes, depois e após as aulas, assim como por meio da análise 
retrospectiva da reflexão-na-ação. O autor inspirou-se no modo de aprendizagem dos artistas para formular a sua tese. Tal 
como os artistas, também os professores, de acordo com Scho ̈n, deveriam desenvolver uma “epistemologia da prática”, 
conceito que traduz uma formação de professores centrada na prática que se opõe à “racionalidade tecnológica”. Apesar 
de ter sido criticado por demonstrar algum desprezo pelo conhecimento cientifico e por se focar unicamente na ação, 
estabeleceu uma dimensão assente no “fazer” e no “pensar” na formação de professores. 
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“Duma certa maneira a educação artística é a preparação 
para uma vida de encontros (e não para uma vida de 
repetição do aprendido) e não faz por isso sentido que não 
se preste atenção a essa arte do encontro.” (Martins, 2012: 
10) 
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A educação faz-se de encontros que, embora aconteçam 
dentro da moldura institucional, permitem o 
desenvolvimento permanente da descoberta de nós 
próprios e dos outros, por meio de experiências viradas 
para o indivíduo e a sua autobiografia. Por consequência, 
as instituições de ensino formal constituem-se como 
zonas em trânsito onde circulam sensibilidades, culturas e 
apropriações com características de reciprocidade. Esta 
consciência da importância do papel dos sujeitos que 
intervêm na ação provocou sucessivos avanços e recuos 
na investigação. Apesar de partilharmos o mesmo espaço, 
existiram dissemelhanças na interpretação das narrativas e 
dos discursos pois os sentidos que atribuímos às coisas 
influem para diferenciar posicionamentos, convicções e 
(in)certezas que, em conjunto, revelaram as experiências 
pessoais que acumulamos e transportamos para as 
práticas profissionais. Desta forma, a observação em 
torno do caráter das artes visuais e das suas relações com 
a sociedade encontraram nas conversas realizadas pontos 
de afastamento naturais daqueles que, embora partilhem 
o mesmo espaço e percorram caminhos semelhantes, 
detêm formações diferentes e vivências próprias a que se 
conferem significados únicos. Pode-se entender esta 
dispersão no sentido do espaço rizomático a que se 
referem Gilles Deleuze e Félix Guattari 69 , onde da 
natureza de cada contacto surgem novas ramificações que 
logo se multiplicarão e terão necessidade de estabelecer 
correlações com outras estruturas até então 
desconhecidas. Para os autores, a estrutura do 
conhecimento desenvolve-se em simultâneo a partir de 
todos os pontos sob influência de observações e 
conceitos divergentes. O espaço rizomático permite que 
um qualquer modelo de ordem possa ser moldado ou 
alterado. 

                                                
69  A noção de rizoma na teoria de Deleuze e Guattari (2007) refere-se à estrutura de algumas plantas que têm a 
capacidade de ramificar-se em qualquer ponto. Tal como o rizoma da botânica que significa tanto a raiz, como o ramo ou 
talo independentemente do seu posicionamento na estrutura da planta, na teoria filosófica dos autores o termo 
exemplifica um sistema epistemológico onde não existem raízes, entendidas neste contexto no sentido de proposições ou 
afirmações, mais importantes do que outras, que se ramifiquem segundo dicotomias estritas. 
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O que a escola atual promove é essa modelação e 
adaptação dos conteúdos ao espaço onde acontecem, 
embora prevaleça uma hegemonia nos saberes. 
Como refere Zigmunt Bauman: 
 
“o que está acontecendo hoje é, por assim dizer, uma 
redistribuição e realocação dos «poderes de derretimento» 
da modernidade. Primeiro, eles afetaram as instituições 
existentes, as molduras que circunscreviam o domínio das 
ações-escolhas possíveis, como os estamentos 
hereditários com sua alocação por atribuição, sem chance 
de apelação. (...) Quanto aos indivíduos, porém — eles 
podem ser desculpados por ter deixado de notá-lo; 
passaram a ser confrontados por padrões e figurações que, 
ainda que “novas e aperfeiçoadas”, eram tão duras e 
indomáveis como sempre.” (Bauman, 2001: 13) 
 
Nos interstícios políticos e sociais continua, no entanto, a 
ser na dimensão humana da educação que residem os 
aspetos mais surpreendentes e que nos permitem olhar 
para nós próprios de forma consciente e crítica. E ́ na 
construção de uma manta de similaridades e diferenças de 
conhecimentos, motivações, interrogações e hesitações 
que moldamos a percepção da(s) realidade(s), ampliamos 
a lucidez e dilatamos o conhecimento. 
Foi com este sentimento que partilhei no decorrer da 
minha permanência na ESRT os espaços de ação com a 
estudante estagiária do Mestrado em Ensino de Artes 
Visuais. Não tendo sido eu a professora cooperante do 
estágio nem tendo sido nas minhas aulas que a proposta 
de trabalho de estágio foi desenvolvida, senti sempre uma 
proximidade e necessidade de partilha constantes com a 
estudante. 
Na procura de sentido artístico/pedagógico nas 
aprendizagens em desenho aproximamo-nos na 
investigação e foi gerada uma relação proporcionada pela 
sua experiência de estágio e pela minha função como 
docente, mediante uma empatia (em+pathos) capaz de 
veicular a troca de ideias, conhecimentos e interesses. 
Como plataforma comum possuíamos o sentido crítico 
sobre os princípios e as hipóteses de descobrir, nas 
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aprendizagens em desenho, uma possibilidade pedagógica 
reveladora de sentido e da sua importância subjetiva. A 
partilha do interesse pela dimensão do desenho em 
relação com a arte indiciava uma leitura epistémica sobre 
a possibilidade de fazer surgir um corpo de conhecimento 
através do desenho, da sua prática, do seu saber e a 
hipótese de fazer emergir um corpo sensível. 
Em certa medida, e para além da convergência dos 
âmagos das nossas investigações, revi-me na condição da 
estudante estagiária, pela qual também já passei. 
 
“Encontrei-me, então, num outro lugar: o de professora 
estagiária, uma espécie de lugar de não-aluna e lugar de 
não-professora, um não-lugar de professora estagiária.” 
(Sousa, 2016: 40)70 
 
A relação que estabeleceu comigo foi sempre familiar na 
medida em que partilhamos uma habitação nómada do 
espaço, na deriva entre dois polos que não se afastam mas 
aproximam: eu, na condição de docente em trânsito a 
leccionar na ESRT apenas por um ano letivo; e a 
estudante estagiária, de passagem pela escola na realização 
do estágio profissional que lhe dará acesso a um lugar 
como o que ocupei. 
Estes espaços convergentes, embora fronteiriços 71 
criaram um ponto de ancoragem na investigação. 
Apesar da delimitação do meu espaço de ação, 
condicionado pelas exigências da função docente, não me 
inibi de adoptar uma atitude observadora/colaborante da 
futura professora que, sem conhecer ainda as inibições da 
profissão, arriscou uma prática assente em pressupostos 
de liberdade e extra fronteiras do espaço 
disciplinar/disciplinador das aprendizagens em desenho. 
O seu lugar híbrido permitiu-lhe o prazer e a fruição 

                                                
70  Ilda Cristina Lima de Sousa (2016) Escrita Habitada. Contemplar através da deambulação entre a escolar e o museu. 
Relatório de Estágio do Mestrado em Ensino de Artes Visuais do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, 
apresentado nas Faculdades de Psicologia e Ciências da Educação e de Belas Artes da Universidade do Porto. 
71  A noção de fronteira e ́, por essência, a de um lugar onde a separação entre territórios se mostra mais difícil de 
determinar, por implicar relacionamento de determinado nível. Desta forma, o termo “fronteira” revela à partida uma 
dimensão permeável ou porosa, que possibilita permutas de sentidos diversos. 
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(Barthes 2010b)72 nas práticas e nos discursos e trouxe-
me à memória a minha experiência de estágio na Escola 
Artística e Profissional Árvore. 
Vestir a pele de estagiária coloca-nos num lugar 
transitório, permeável e difícil de determinar73 . Desta 
forma, convoquei e recuperei permanentemente a 
experiência do meu estágio pedagógico, o que me 
permitiu uma aproximação efetiva à estudante. 
Embora num contexto diferente74, a minha experiência de 
estágio revelou-se formadora em grande parte devido ao 
mesmo esforço de envolvimento e disponibilidade 
demonstrados pela estudante, sempre justificado pela 
relação empática criada com os alunos, bem como com o 
professor da disciplina onde desenvolveu a sua 
participação. 
Apesar das dissemelhanças nos contextos onde 
realizamos o estágio de formação de professores 75 , 
constatei a mesma consciência das possibilidades 
pedagógicas em desenho. 
 
“Encontramo-nos numa condição contemporânea e, 
portanto, ainda que contemplemos e pratiquemos ideias, 
lógicas e funcionamentos de outros séculos, será 
importante mantermo-nos com um olhar filtrado pela 

                                                
72  Roland Barthes refere-se ao leitor de um texto como “contra-herói” que no momento de leitura se entrega à 
fruição pela coabitação das linguagens, que trabalham lado a lado. 
73  A estagiária referiu a propósito deste lugar hibrido uma casualidade que pautou a sua entrada na escola e que 
consistiu no momento em que foi chamada de “professora-ou-quê”: “uma nota do diário de acompanhamento de uma 
voz que ouvi quando me dirigia ao andar superior, um andar que os discentes não podem frequentar; um andar onde é 
permitido espreitar o espaço dos alunos, mas onde não é permitido aos alunos espreitar o lugar dos professores.” (in 
diário de acompanhamento de estágio da estagiária) 
74  No âmbito do Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
realizei no ano letivo 2011/2012 estágio pedagógico na Escola Artística e Profissional Árvore, Porto. A experiência vivida 
no território de exploração e de ação ocorreu na disciplina de Desenho e Comunicação Visual do primeiro ano do curso 
de Técnico de Design Gráfico. 
75  A questão do papel atribuído ao desenho no contexto do ensino artístico profissional assume particularidades 
em relação às escolas secundárias de ensino oficial, onde o desenho tem maior liberdade nos processos de 
ensino/aprendizagem, dado o já referido caráter generalista dos cursos ministrados. Ao falarmos do ensino do desenho 
em cursos técnico-profissionais estamos a falar de um desenho que constituí a base de formação pelo que o seu ensino 
propedêutico, assente no rigor e na observação, é preferido. Tratando-se de ensino profissional pressupõe-se à partida que 
os alunos adquiram um conjunto de ferramentas inerentes ao desenho formal que lhes possam ser úteis na futura 
especificidade da atividade profissional do curso que frequentam. No contexto da Escola Artística e Profissional Árvore, a 
visão do desenho persegue estes princípios e é encarada pelo seu lado funcional, com incidência em exercícios 
estruturantes que servem a formação técnica dos alunos. No entanto, o ensaio de uma proposta de trabalho na disciplina 
assente nos fundamentos crítico e conceptual, acolhendo modos de trabalhar diferidos e pluridisciplinares, foi uma 
possibilidade.	
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nossa condição atual e sobretudo na condição do que é a 
escola. Não podendo a escola ser uma outra coisa, a 
prática dentro dela e o seu questionamento poderá ser o 
espaço de mudança e de revelação de outras 
possibilidades.” (Sousa, 2016: 25) 
 
Este exercício permitiu-me antever algumas das 
constatações, dificuldades e hesitações sentidas pela 
estagiária; o rever-me no seu processo de procura e 
descoberta colocou-me na predisposição de pensar com o 
outro. Este movimento pendular de olhar-me a mim 
própria através do olhar sobre o outro fez-me reviver a 
necessidade de integração numa comunidade e adaptação 
a um espaço escolar, no reconhecimento das suas regras, 
rotinas e dinâmicas. A conquista de espaços de liberdade 
são possíveis se em espaços partilhados. Por este 
(re)conhecimento e pela coincidência ao nível das 
investigações foi possível verificar situações vividas que 
potenciaram contaminações e sinergias para connosco e 
para com a escola. Contudo, e apesar de cultivarmos a 
proximidade e a implicação nas diversas práticas em 
desenho ao nível das suas abordagens e metodologias, 
procurei por meio da reflexão contínua e num exercício 
de memória alcançar uma certa distância da ação, vendo 
os acontecimentos como se estivesse do lado de fora. 
Este afastamento suficientemente esclarecedor permitiu-
me transitar num meio que me retirou de cena e ao 
mesmo tempo me implicou nela. 
Reconhecidos os campos que intersetaram as pesquisas o 
propósito passou a ser a observação e o impacto no 
trabalho direto com os alunos, bem como as relações 
dessa colaboração com a escola. 
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Proposta de trabalho desenho habitado  
 
 
 

 
Visita à exposição “A minha obra é o meu corpo, o meu corpo é a minha obra”, Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves, Porto 2016. 
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Na circunferência do estágio e na senda da configuração 
do modelo atual da formação de professores, que propõe 
as dimensões investigativa e reflexiva da e na ação 
profissional como processo de formação, o lugar de 
observadora foi assumido desde o início pela estudante 
em formação. Para além da análise e reflexão em torno 
das práticas letivas operadas no contexto de estágio pelos 
professores efetivos, a estudante deu início a um processo 
de reflexão sobre a sua experiência de “passagem de 
estagiária-professora para professora-estagiária, de alguém 
que passa de uma observação para a prática.” (Sousa, 
2016: 87). A deambulação entre o sujeito-estagiário e 
deste com as práticas e os discursos de outros sujeitos-
professores-investigadores permitiu articulações entre as 
práticas e os discursos que alimentaram a investigação, a 
confrontação e a transformação de saberes e experiências. 
O convite feito à estudante no sentido de ensaiar 
movimentações e reposicionamentos constantes perante 
as suas convicções conduziu ao pensamento de uma 
proposta de trabalho que traduziu a sua disposição 
permanente de procura e questionamento. Nessa direção, 
procedo ao enquadramento daquilo que foi feito para em 
seguida refletir por meio da análise crítica em torno do 
trabalho percorrido e nas implicações subjacentes com a 
minha prática. 
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Enquadramento 
 
“Desenho Habitado” corporizou a proposta de trabalho 
desenvolvida na disciplina de Desenho A e pensada em 
relação com os conteúdos programáticos do décimo 
segundo ano. O enquadramento dos trabalhos realizados 
na moldura institucional obrigou à sua pertinência em 
termos de conteúdos que se reportam ao contexto escolar, 
à disciplina e ao programa. Desta forma, o trabalho 
desenvolvido surgiu entretecido com as unidades de 
trabalho “figura humana” e “processos de transformação 
gráfica”, bem como resposta ao Plano Anual de 
Atividades 2015/2016 da ESRT, que contemplava visitas 
de estudos para os alunos do curso de Artes Visuais. De 
referir que também o programa curricular de Desenho A 
contempla a realização de visitas, com vista a deslocar a 
sala de aula e a promover a pesquisa autónoma de 
roteiros por parte dos alunos. (Ramos, 2001 :9) 
Decorrente do movimento de deambulação pelas práticas 
aplicadas e mobilizadas pelos professores em Desenho, e 
com o olhar numa possível indisciplinação do desenho 
por meio da sua relação com a arte contemporânea, o 
trabalho decorrido desdobrou-se em três momentos 
distintos e sucessivos que tiveram a particularidade de 
dialogar entre si. Partindo da necessidade de verificar e 
aferir mudanças ocorridas no ensino do desenho desde o 
seu tempo como estudante do Ensino Secundário até à 
atualidade, a premissa inicial do percurso deu-se na 
constatação da aplicação aos alunos das mesmas 
propostas de trabalho que ela própria já havia realizado 
como aluna do curso de Artes Visuais, na mesma escola e 
com o mesmo professor (que a acompanhou como 
professor cooperante no estágio), bem como no 
fornecimento dos mesmos referenciais em desenho. 
 
“O reconhecer de algumas práticas de há mais de 5 anos, 
quando eu era aluna desta mesma escola que me recebeu; 
eventos que, enquanto aluna, me passavam despercebidos; 
e, entre outros, a descoberta de discursos que 
camuflavam várias praxis.” (Sousa, 2016: 43-44) 
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O primeiro estilhaço levou ao questionamento em torno 
de como poderia o desenho de representação, tão caro 
nas aprendizagens em desenho, ser capaz de produzir um 
significado e estabelecer conexão com quem desenha. 
Sendo o objetivo deste tipo de exercício a reprodução o 
mais fiel possível do desenho de referência, os resultados 
traduzem representações estereotipadas, embora possam 
diferenciar-se em termos de traço, enquadramento ou 
proporções. O desenho dos alunos tende a tornar-se 
visualmente homogéneo já que se trata da aplicação de 
um procedimento uniformizante que não liberta o espaço 
à interpretação. Esta constatação levou ao 
questionamento em torno da atualidade naquilo que se 
ensina. 
 
“Como um professor evoca o processo num desenho de 
cópia? Quando o objetivo é o de obter uma imagem igual 
a ̀ observada, onde esta ́ o processo além do objetivo que 
se convoca - o objeto final? Num exercício de poder, 
estas propostas revelam a ideia do bom e do mau aluno, 
onde o professor talvez não possa fazer mais do que 
discernir o certo e o errado no desenho, em comparação 
com o do artista contemplado.” (Sousa, 2016: 57) 
 
No exercício de reprodução a intencionalidade dos 
trabalhos parece perder-se, fazendo transparecer a 
inexistência de uma simetria no sistema de linguagem e 
lógica. Os exercícios de desenho de representação são 
válidos como parte de um processo de aprendizagem do 
desenhar, não tendo forçosamente de ter um sentido 
como produtores de um resultado. No entanto, é 
importante que esses exercícios se operem em 
proximidade aos alunos num sentido que lhes permita 
uma inscrição no desenho de referência. O recurso aos 
desenhos dos mestres por forma a que lhes seja copiado 
o virtuosismo técnico desvincula o aluno do desenho que 
(re)produz. Interessou à estagiária contrariar esta 
constatação e fazê-lo com o intuito de perseguir um 
modo de, mantendo o desenho de representação 
(exercício preferido nas aprendizagens em desenho), 
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inverter o seu sentido, estabelecendo uma ligação entre o 
referencial e quem desenha. 
O segundo impulso deu-se no intuito de compreender 
como a relação entre o museu e a escola, por via da visita 
de estudo, poderia produzir experiências particulares para 
cada aluno, como forma de o colocar em contacto com 
narrativas de artistas contemporâneos, no confronto que 
isso representa e na possibilidade que cria de situá-los na 
arte atual. 
Em contexto de ensino existe sempre a premência da 
relação entre o museu e a escola. Desta forma, a proposta 
iniciou-se lá e continuou fora desse espaço, estendendo-
se para a sala de aula e contrariando a experiência que a 
estagiária viveu como aluna, onde ao realizar as visitas os 
conhecimentos proporcionados encerravam-se nos 
espaços visitados, não tendo qualquer mobilização prática 
ou crítica no contexto da sala de aula. Em memória 
guardava as visitas de estudos que realizou de forma 
autónoma e em que a falta de orientação para a visão 
diminuíram a capacidade de absorção dos temas, 
conteúdos e conceitos visitados. Sem recordações dessa 
orientação por parte dos professores, cativou-a a 
possibilidade de experienciar com os alunos essa 
orientação que não sentiu nem viveu na pele de aluna76. 
A estagiária efetivou a visita à exposição de Helena 
Almeida, A minha obra é o meu corpo, o meu corpo é a minha 
obra, no Museu de Arte Contemporânea da Fundação de 
Serralves. Em torno do eixo temático que se centrou no 
corpo, na visualização das obras de Helena Almeida e 
ainda no espaço do museu os alunos foram convidados, 
num “movimento anti-selfie”77 e por meio da fotografia a 

                                                
76  Foi a própria estagiária quem conduziu a visita no interior do museu, espaço que lhe é próximo por desenvolver 
atividade como guia no Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves. 
77  A noção de “movimento anti-selfie” explica-se no contexto do projeto com escolas do Serviço Educativo da 
Fundação de Serralves para o ano 2015/2016 sob o tema “As Imagem do Corpo”, em analogia com a exposição de 
Helena Almeida. Das oficinas propostas para alunos do 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário encontrava-se 
“movimento anti-selfie”, com concepção e orientação de Raquel Sambade e Rita Roque, que o descrevem da seguinte 
forma: “As selfies tornaram-se virais, propagando-se pelo nosso quotidiano sobretudo nas redes sociais. Se as 
considerarmos com atenção, percebemos que procuram mostrar uma realidade que frequentemente se distancia do que é 
verdadeiramente real. São, por natureza, representações de uma identidade a que se aspira, a procura de uma perfeição ou 
a perseguição de uma idealidade. Nesta oficina vamos inverter o seu propósito para dar lugar ao estranho, ao insólito, ao 
feio e desconcertante. Explorando formas diferentes de observação, registo e inventário fotográfico (como a utilização do 
close-up enquanto metodologia) desafiaremos as imagens do “corpo” tão assiduamente escondidas atrás de preconceitos 
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obterem imagens do próprio corpo em linha com o 
pressuposto da artista que confessa “antes [de as 
fotografias serem tiradas] faço sempre desenhos das 
situações que quero fotografar.” (Helena Almeida, in 
Faria e Wandschneider, 1999: 64). 
A exposição, ao ter examinado e salientado a importância 
do corpo e o seu encontro performativo com o universo 
do desenho foi o ponto de partida privilegiado para 
entretecer os conteúdos programáticos que se referem ao 
estudo da figura humana com os pressupostos 
emancipadores da obra da artista. 
 
“Algumas reflexões começaram a fazer sentido com a 
inauguração do meu trabalho no contexto da obra da 
Helena Almeida – que permitiu uma fuga às referências a 
artistas do renascimento –. Foi também o ponto de 
partida no interesse em criar transdisciplinaridade com 
várias áreas do conhecimento, nomeadamente no 
reconhecimento por parte dos alunos das narrativas e os 
discursos que servem como ponto de partida para as 
ações, nas quais a artista recorre a si mesma e ao seu 
próprio corpo, sendo ela o objeto e a própria arte. As 
principais ideias a reter da exposição de Helena almeida 
são a quebra da cópia e o uso do desenho como estudo 
para a criação artística.” (Ilda de Sousa, fevereiro de 2016) 
 
Desta forma, por meio dos usos do corpo e do seu 
imaginário, de forma transdisciplinar e fazendo uso das 
valências do desenho, depois da recolha de imagens do 
próprio corpo por meio da fotografia no espaço do 
museu, já no espaço da sala de aula os alunos 
reproduziram por meio do exercício de representação a 
imagem captada. 
Na terceira fase do trabalho, e no contexto da unidade 
programática “processos de transformação gráfica”, os 
alunos passaram por três momentos que os levaram à 
“indisciplinação do desenho”, “fragmentação do desenho” 
e “desfragmentação do eu”. (Sousa, 2016: 29) 

                                                                                                                                          
entranhados na nossa sociedade contemporânea. Preparado para revelar o que tentas esconder? #semfiltros.” Retirado de 
Serralves – Museu de Arte Contemporânea (2016) “As Imagens do Corpo” – Projeto com escolas 2015-2016. Disponível 
em: http://www.serralves.pt/documentos/servico_educativo/2015-16/SerralvesProjetoEscolas_2015_16_Roteiro.pdf 
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Por meio da imagem deles mesmos, onde se 
(re)conhecem, a construção de uma narrativa imaginária e 
o questionamento dos limites do desenho passaram a ter 
lugar. 
 
“...uma indisciplinação do desenho e desfragmentação de 
si mesmo é  mais do que o todo, mais que o corpo, é 
partes, e ́ cabeça, emoções, memórias, é um corpo e uma 
obra. Para ser habitado, um desenho será mais que o 
corpo. E ́ individualidade, é identidade, são emoções, 
memórias, sentidos, gostos, etc. O Eu pode ser 
representado além do corpo.” (Ilda de Sousa, retirado da 
proposta de trabalho desenho habitado) 
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Aula de Desenho A na turma do 12º ano. Proposta desenho habitado, processo de trabalho. ESRT 2016. 
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Impacto(s) | Análise 
 
A possibilidade que a estagiária teve de incorporar a 
figura de docente (dado que não possuía qualquer 
experiência como professora até ter entrado no estágio da 
profissionalização) permitiu-lhe cooperar a nível prático 
na esfera curricular do Ensino Secundário, constituindo 
uma experiência significativa para a compreensão das 
realidades que revestem o ensino. Como refere Larrosa, 
“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). Neste movimento 
constante residiu o aspecto mais interessante da 
experiência que foi o lidar com o desconhecido, o não 
saber à partida qual seria o ponto de chegada. No papel 
de estagiária trouxe para o estágio expectativas de aferir as 
mudanças operadas no ensino desde o seu tempo de 
estudante até à atualidade, com o intuito de perceber de 
que forma os professores no ensino do Desenho A foram 
(ou não) capazes de atualizar as práticas com base numa 
contextualização informada pelo que acontece no 
universo artístico. Nos movimentos que encetou no 
âmbito do estágio pedagógicos e nos respetivos desvios 
da sua viagem foi constatando que nada mudou e que 
nesses cinco anos que a separavam da condição de aluna 
a cristalização instalou-se. Apesar das práticas serem as 
mesmas e pautarem-se pela transposição direta de 
conteúdos e temas, as narrativas em torno da ação 
revelaram uma tentativa por parte dos professores de 
criar um certo álibi profissional, de permanente procura 
de justificações com base no contexto social e 
profissional para a sua própria dormência enquanto 
agentes do conhecimento. Também o programa não foi 
capaz de se atualizar, continuando a dar continuidade a 
uma viagem típica da modernidade, assente na técnica e 
na função do desenho. Os mecanismos de controlo do 
conhecimento são responsáveis pelos procedimentos 
uniformizantes, que se preocupam exclusivamente com a 
eficácia da transmissão dos saberes, criando dificuldades à 
construção de projetos profissionais, nomeadamente à 
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implementação de práticas renovadas e atuais nas escolas 
e, num contexto mais restrito, dentro da sala de aula. 
Ora do narrado no ponto anterior interessa perceber o 
conhecimento que proveio da experiência e a forma 
como esta se conectou com a minha tese. Com efeito, a 
ESRT revelou-se em todos os momentos uma superfície 
especular da realidade que percorre transversalmente as 
escolas e, num recanto mais íntimo, as aprendizagens em 
desenho. Esta foi a constatação primeira que a estagiária 
assimilou do seu estágio pedagógico que não foi, contudo, 
condicionadora do desenrolar dos acontecimentos, 
nomeadamente da procura de substância nos próprios 
alunos que alimentasse as possibilidades pedagógicas da 
sua investigação. Foi neste ponto que surgiu a dificuldade 
mais marcante no processo de trabalho e que reside na 
dificuldade em transmitir para os alunos a atenção na 
densidade das ideias que constituem as propostas de 
trabalho que integram no desenhar o campo da reflexão 
que lhe é próprio, contrariando as rotinas dos alunos, não 
habituados ao trabalho conceptual. A falta de 
contextualização dos desenhos que lhes são fornecidos 
para reprodução cria um distanciamento dos alunos face 
ao significante e subliminar da imagem, fazendo com que 
passassem a olhá-las sem sentimento e sem análise, não 
estabelecendo qualquer conexão pessoal com as mesmas, 
satisfazendo-se com uma primeira abordagem numa 
leitura desinteressada. Na proposta desenvolvida pela 
estagiária, o facto de se tratar da representação de uma 
imagem captada pelos próprios alunos que se 
representaram a si próprios, gerou uma aproximação 
particular e proporcionou um sentido relacional e íntimo, 
tendo desbloqueado o sentido académico do trabalho que 
passou a envolver os alunos numa zona de 
transculturação, um local de inscrição. 
O apelo à reflexão e ao pensamento tornou o trabalho 
desenvolvido pela estagiária num estúdio78 no interior da 
disciplina de Desenho A, uma zona de contacto entre o 
desenho e a arte assente na: 
 

                                                
78  Entendido o estúdio no sentido de local onde se pratica o estabelecido e onde se experimenta, sendo que 
posteriormente se pensam os resultados e retiram elações. 
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• Relevância em termos de conteúdos da disciplina e da 
expressão; 
 
A proposta situou-se entre a unidade de trabalho “figura 
humana” e “processos de transformação gráfica”. Num 
contínuo próprio, os pressupostos encadearam-se na 
multiplicidade de mobilizações em que se operaram a 
linguagem do corpo e aspetos imagéticos fluidos. Essa 
junção de signos e marcas corporizaram as fases da ideia 
e do projeto que se destinou a colocar em ordem aspectos 
que condicionaram a posterior exploração do desenho 
através dessas imagens. 
A primeira constatação que me permito retirar é que por 
meio da observação de cada estudante é possível captar 
ideias e realizar uma representação do desenho de 
referência conferindo-lhe imperfeições e distorções que 
se tornam nuances características de quem desenha, 
imprimindo ao desenho um carácter pessoal. Esta 
inscrição do sujeito no exercício do desenhar transforma 
a atenção dada ao trabalho, retirando-o das práticas 
persistentes da rotina. 
A fase de autorrepresentação por meio da fotografia 
constituiu um momento relacional, onde o aluno se 
colocou em auto-comunicação. Esta introspeção, embora 
se preste a hipóteses românticas que se enunciam em 
expressões como “refugiado no seu mundo”, permitiu a 
condição necessária para um processo imaginativo e 
produtivo capaz de gerar novas configurações e situações 
ao serem predominantemente perceptuais, libertando-se 
de convenções e processos arbitrários de referência. 
 
• Intangibilidade no plano concreto da disciplina, pela 
abrangência de matérias que se relacionam com a arte, e 
capacidade de criação de significados novos; 
 
Kit White refere que “a arte pode ser qualquer coisa 79” 
(White 2011: 1), comentário que converge com o 
pensamento de Boris Groys quando escreve que “assim 
como a arte depois de Marcel Duchamp pode ser 

                                                
79  No original: “Art can be anything.” (tradução livre) 
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qualquer coisa, também a Educação Artística pode 80” 
(Groys : 2009: 27). O autor prossegue enunciando as 
razões do paradoxo em que a Educação Artística atual se 
constrói. Se, por um lado, a arte após a segunda metade 
do século XX se tem encarregue de desfazer barreiras 
formais, a Educação Artística na atualidade encerra os 
alunos num ambiente de ensino isolado da vida real, 
quando o pressuposto da educação é precisamente dotar 
os alunos de ferramentas que lhes permitam lidar com o 
mundo, a vida que acontece fora da escola. Ora isto é 
manter o aluno num estado de suspensão durante o seu 
percurso escolar, sem que sejam aferidas as reais 
contribuições da arte no ensino artístico. 
O contacto com as narrativas de Helena Almeida agiram 
como uma bactéria que infectou o pensamento dos 
alunos, para usar a metáfora de Boris Groys que refere 
que tal como uma bactéria infecta e modifica o corpo, 
também os elementos visuais da arte atual modificam a 
sensibilidade e a percepção dos alunos. Escreve Boris 
Groys: 
 
“o modelo a seguir no ensino artístico implica uma 
«evolução biológica», isto é, o aluno precisa de modificar 
o seu sistema imunitário no sentido de incorporar novos 
bacilos estéticos para lhes sobreviver e encontrar um 
novo equilíbrio interno, uma nova definição de saúde. Se 
os artistas tentarem resistir os efeitos serão 
verdadeiramente desastrosos. (…) Malevich viu na escola 
de arte a melhor defesa contra a degradação artística.81” 
(Groys, 2009: 28) 
 
O tempo em que o professor seria o único a dinamizar as 
aprendizagens em desenho já não encontra mais sentido. 
Na atualidade, os alunos deverão estar informados em 
torno de teoria crítica que provém, para além do todo que 
se oferece, do contacto com a arte, havendo a 

                                                
80  No original: “Just as art after Duchamp can be anything, so can art education be anything.” (tradução livre) 
81  No original: “Instead, Malevich’s model for artists and for the teaching of art follows the trope of biological 
evolution: Artists need to modify the immune system of their art in order to incorporate new aesthetic bacilli, to survive 
them and find a new inner balance, a new defini- tion of health. 
If artists try to resist, the effects are obviously disastrous. (...). Malevich sees the art school as the best defense against this 
artistic degradation.” (tradução livre) 
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necessidade de serem infetados por ela, para continuar na 
metáfora de Boris Groys. 
 
• Função estética e poética do desenho. 
 
As imagens eidéticas produzidas, no sentido da atribuição 
de um cunho subjetivo, traduziram a possibilidade de 
explorar relações e aspectos marginais à estrita descrição 
formal do desenho e do corpo. 
A representação em desenho não se inicia 
necessariamente com a representação de formas ou 
objetos híbridos. Passa essencialmente pelo repertório 
imagético que se acumula. A partir do momento em que 
o cérebro procura o reconhecimento de padrões naquilo 
que vê, cada novo padrão convoca uma linguagem 
diferente. 
As narrativas construídas constituíram-se enquanto 
espaço de linguagem visual de onde esteve ausente o 
sentido doméstico da utilização de imagens e de 
logomaquia. Fazendo uso do que escreve Roland Barthes 
em relação ao texto e transpondo-o para o universo do 
desenho, o impacto que os trabalhos tiveram poderá ser 
explicado assim: 
 
“O texto não é nunca um «diálogo»: não há risco nenhum 
de fingimento, de agressão, de chantagem, nenhuma 
rivalidade de idioletos; ele institui no seio da relação 
humana – corrente – uma espécie de ilhota, manifesta a 
natureza associal do prazer (só o lazer é social), deixa 
entrever a verdade escandalosa da fruição: que ela poderia 
muito bem ser, abolido todo o imaginário da fala, neutra. 
(Barthes, 2010b: 23) 
 
Neste sentido, os alunos usufruíram do prazer do 
desenho, envolveram-se com as imagens pela 
proximidade e familiaridade e os desenhos foram surgindo 
como (con)sequência, assim como as aprendizagens 
desencadeadas. 
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Interseções 
 
Depois da implementação da proposta e do percurso 
encetado, a análise à posteriori trouxe um novo 
conhecimento de estratégias inatas ao processo de 
aprendizagem do desenhar. 
 
O trabalho por mim desenvolvido surgiu no intervalo de 
uma dupla vontade: compartilhar propósitos, regras, 
valores, instrumentos e práticas de desenhar 
disciplinarizadas com o desenho no sentido de forma 
simbólica, que se constitui por práticas culturais e sociais 
que lhe conferem, em contexto de ensino, uma 
instabilidade que provoca constantes (re)articulações e 
(re)acomodações aos conteúdos da disciplina. 
Como referem Gilles Deleuze e Félix Guattari, “qualquer 
«objeto» supõe a continuidade de um fluxo, e qualquer 
fluxo a fragmentação de um objeto.” (Deleuze e Guattari, 
2004: 11). 
 
A partir de inquietações (re)tomadas pela proposta da 
estagiária, que formaram o referencial em termos 
metodológicos e conceptuais, os alunos revisitaram “o 
espaço do corpo” nas narrativas de Helena Almeida. Na 
sequência, iniciaram os projetos no sentido do 
desenvolvimento de uma “linguagem convertida em 
objeto” (Foucault, 2005: 336), onde depositaram as 
representações de si. Por meio dos elementos plásticos do 
desenho operaram num terreno misto onde o desenho foi 
cúmplice e participante no processo de criação. Para tal, 
foi preciso fazer um deslocamento da análise dos usos do 
desenho com o objetivo de perceber o seu terreno vasto 
de dispersão e disseminação, o que implicou  uma 
procura por aquilo que se entende por desenho nas 
práticas artísticas que acontecem fora da escola. 
 
A exploração das narrativas em Helena Almeida, 
reveladoras do corpo como local onde tudo se passa, foi 
o primeiro passo na concepção dos projetos. A 
inquietude e o questionamento surgiram favoráveis ao 
estudo de modelos capazes de conferir sentidos nos 
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enunciados visuais por meio das vibrações que se 
estabeleceram entre os alunos e as imagens. 
Por se constituir como primeira ferramenta, o corpo 
detém a naturalidade comunicativa e foi em todos os 
momentos entendido como espaço-invólucro da 
identidade de quem o habita, tal como considera Kiki 
Smith quando refere que a pele é a superfície, ou linha de 
fronteira, do limite do corpo. 
Por meio do corpo como dispositivo foi possível 
trabalhar com os alunos relações de proximidade e 
intimidade com as narrativas dos artistas apresentados na 
aula, correspondentes aos analisados na parte um da tese, 
que enformaram o quadro referencial de pesquisa e 
sustentação conceptual. 
No passo seguinte “os incitamentos geraram atividade” 
(Beuys, 2010: 60). Por meio das valências do desenho foi 
realizada a autoexposição, na emergência da 
representação. Os alunos foram convidados a refletir a 
partir das imagens apresentadas e a criarem as suas 
próprias representações, onde depositaram realidades e 
contingências. O indicador na abordagem ao suporte foi a 
metáfora do espelho, na acepção de uma 
autorrepresentação e reflexão do sujeito sobre si próprio 
e sobre o seu modo de processar o trabalho. Foi-lhes 
permitido em todos os momento a saída da sala de aula 
(apesar das condicionantes descritas no ponto desta tese 
que caracteriza a escola onde decorreu a investigação) 
bem como a colocação e disposição dos trabalhos que o 
próprio tempo condicionou em termos de finalização. 
Existe no desenho uma série de situações no tratamento 
do espaço e na maneira de o organizar no aspecto de 
estabelecer uma relação com o espetador, entendido 
sempre nas suas várias hipóteses de leitura. Acresceu, 
assim, ao projeto a metáfora do mapa por meio da qual 
os alunos, mapeadores por conta própria, escolheram o 
local onde foram colocados os respetivos trabalhos no 
interior do espaço escolar. 
Desta forma, em determinada altura os trabalhos 
assumiram carácter autónomo e foram emergindo como 
uma arqueologia, no sentido de “percorrer o 
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acontecimento segundo a sua disposição manifesta.” 
(Foucault, 2005: 262) 
 
Os conhecimentos sobre o desenhar advêm 
essencialmente da observação, à qual a prática acrescenta 
a qualidade técnica. Mas, mais importante do que 
desenho em si, o trabalho acabado, está o ato do 
desenhar. Neste sentido, por meio da representação 
daquilo que nos rodeia no quotidiano e que faz parte das 
vivências únicas é possível transitar entre os vários tipos 
de desenho, seja o esquiço rápido, o esboço ou a 
representação mais cuidada, exercendo o desenho em si e 
como processo que, tal como defende Mário Bismarck, 
permite o erro e a indecisão que por si só transportam 
riqueza para o desenho e possibilitam a assimilação da 
técnica. Ora a arte é uma descoberta que acontece através 
do processo. A nossa capacidade de descobrir é maior do 
que a nossa capacidade de inventar. Pensar o processo de 
trabalho como uma viagem, na medida em que olhamos 
para aquilo que desconhecemos e vamos descobrindo 
casualmente é enriquecedor na possibilidade de investigar 
o que nos rodeia. A visualização de imagens colocou aos 
alunos vestígios de possibilidades e permitiu-lhes 
investigar por meio do processo, sem se pretender uma 
obra acabada. 
 
De cariz documental, os trabalhos foram emergindo de 
modo residual no contexto da escola, causando surpresa 
na aproximação ao espaço e dando início a uma série de 
ligações e fusões que aconteceram a partir daí e se 
prolongaram durante o tempo de permanência dos 
trabalhos em exposição. A partilha dos trabalhos com a 
comunidade escolar alargada promoveu uma interação 
inesperada com os espectadores, que agiram como se 
tivessem estabelecido empatia com os objetos revelados, 
ou de certa forma se identificassem e inscrevessem em 
partes ou no todo dos objetos observados. 
Tempo, conexão, flexibilidade e propósito foram os 
vetores assumidos no desenvolvimento dos projetos. 
Entre os trabalhos desenvolvidos e o objeto da minha 
investigação foram-se gerando conexões que me 
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permitiram na parte três da tese uma análise focada em 
como o campo teórico da investigação e a realidade 
colidem, encaixam e adaptam-se. 
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Aula de Desenho A na turma do 11º ano, ESRT 2016. 
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Aula de Desenho A na turma do 11º ano, ESRT 2016. 
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PARTE TRÊS 
Confrontos. Utopia 
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“Conception cannot precede execution.” (Maurice Merleau-
Ponty, Sense and Non-Sense, in White, 2011: 29) 
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Situação 
 
Nesta tese, o contributo da arte da contemporaneidade 
para as práticas encetadas com os alunos em desenho são 
entendidas no sentido de promoção da totalidade das 
aprendizagens. 
Após um ano letivo de trabalho relacional com estudantes 
do Ensino Secundário no ensaio das premissas 
perseguidas, a primeira consideração dá conta da 
necessidade de fomentar o desenvolvimento do domínio 
por parte dos alunos da linguagem formal em que assenta 
o desenho, na medida em que os habilita para o ato de 
desenhar e a ver e percepcionar o mundo que os rodeia. 
 
“Aprender a desenhar trata-se de aprender a ver. Desta 
forma, é uma metáfora para todas as atividades artísticas. 
Seja qual for a sua forma, o desenho transforma 
percepção e pensamento em imagem e ensina-nos como 
pensar com os nossos olhos.82” (White, 2011: 2) 
 
A par da capacidade de visualidade é igualmente 
importante que os alunos experienciem situações que lhes 
permitam o crescimento pessoal, tal como refere Boris 
Groys: 
 
“O objetivo da educação - qualquer tipo de educação, 
mas especialmente a educação humanística - é tradição - 
entendida como um aliado com duas vertentes. Primeiro, 
é suposto que os alunos adquiram um certo 
conhecimento, certas habilidades práticas e um certo 
profissionalismo no campo em que estão a ser educados. 
Segundo, os alunos devem ser alterados como seres 
humanos, formados de novo pela sua educação - para se 
tornarem diferentes, mais realizados mesmo.83” (Groys, 
2009: 26) 

                                                
82  No original: “Learning to draw is about learning to see. In this way, it is a metaphor for all art activity. 
Whatever its form, drawing transforms perception and thought into image and teaches us how to think with our eyes.” 
(tradução livre) 
83  No original: “The goal of education - any kind of education, but especially a humanistic education - is tradition 
- ally understood as being twofold. First, the students are supposed to acquire a certain knowledge, certain practical skills, 
and a certain professionalism in the field in which they are being educated. Second, the students are supposed to be 
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As relações que se estabelecem entre as vertentes técnica 
e sensível são o meio que permite a diferenciação. Como 
identificou Émile Durkheim, a diferenciação faz com que 
os vínculos sociais não se formem mais pela igualdade 
quase absoluta de pensamentos e ações, mas pela 
interdependência dos diferentes e singulares indivíduos. 
Será este o primeiro passo na construção de uma literacia 
no sentido proposto por George Steiner, que refere: “por 
‘literacia’ entendo a capacidade de participarmos naquilo e 
respondermos àquilo que nas nossas sociedades é mais 
criativo e mais nos solicita como desafio.” (Steiner, 2008: 
220-221) 
 
A mobilização de práticas nas aprendizagens em desenho, 
contaminadas pela ligação do desenho com a arte, 
sustentam a possibilidade de relações que se podem 
estabelecer no espaço sala de aula favoráveis ao 
desenvolvimento de uma consciencialização assente na 
diferença. 
Nesse sentido, a conjetura atual deve constituir-se como 
estímulo para a prática do desenho, por forma a renovar 
os discursos que continuam a focar-se sobretudo nas 
questões de ordem técnica e na função disciplinadora que 
estiveram na origem da introdução do desenho como 
disciplina, onde era visível a promoção da submissão do 
aluno por forma de educar o corpo e melhor responder 
às exigências da sociedade84. 
Mas, considerar o papel que o desenho tem vindo a 
assumir no contexto da arte contemporânea nas práticas 
mobilizadas para o seu ensino, não significa o abandono 
da técnica. Consiste em edificar um método que inclua o 
melhor de cada uma das partes. Assim, numa direção, os 
alunos devem adquirir conhecimentos do desenho que 
lhes possibilitem o seu entendimento e utilização como 
veículo essencial para o quotidiano. 

                                                                                                                                          
changed as human beings, formed anew by their education — to become different, more accomplished, even.” (tradução 
livre) 
84  No sentido enunciado por Michel Foucault ao falar dos “corpos dóceis” em Vigiar e Punir (2004). Tratava-se de 
um investimento politico no corpo com vista ao seu adestramento. O treinamento da mão e do olhar em desenho 
transformavam-se num exercício de disciplina e disciplinador, que “fabrica, assim, corpos submissos e exercitados, corpos 
‘dóceis’.” (Foucault, 2004). 
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Na sua essência o desenho é grafia, inscrição, que 
pressupõe uma aprendizagem técnica que se relaciona 
com os materiais e procedimentos. Nesta realidade física 
participam gestos e diversos modos de ação. A apreensão 
e concretização do desenho requer prática e exercício, por 
forma a dotar o aluno de competências que lhe permitam 
um certo domínio da representação. Contudo, esta 
abordagem pode não isolar em si este campo de 
aprendizagem e envolver os alunos numa inscrição dos 
seus próprios interesses e devaneios criativos. 
 
Como estudado na parte um da investigação, por meio do 
corpus de artistas abordado, o início do século XX 
representa para o desenho, e para a arte de um modo 
geral, uma desvalorização técnica, onde o resultado 
gráfico deixa de ser considerado um meio para passar a 
ser entendido como um fim. Neste cenário, o registo 
gráfico assume o sintoma de signo que passa a gerar-se de 
forma simbólica. O gesto passa a ação e, 
progressivamente, as obras vão desvalorizando a ordem 
técnica que anteriormente lhes era reconhecida. Nesta 
constatação assiste-se a uma impossibilidade de 
reconhecimento técnico do desenho por meio da imagem 
que o emerge. 
Deste modo, o desenho adquire visibilidade no contexto 
das manifestações artísticas sendo o resultado do 
significado da técnica, ou seja, da leitura que se faz da 
narrativa que a obra produz. Hoje, os aspectos técnicos 
são resultado de entrecruzamentos diversos e podem ser 
considerados como a “pele” superficial que reveste a 
intencionalidade da obra, tal como acontece nas obras de 
Kiki Smith (figuras 13, 14, 15 e 16). Este olhar 
contemporâneo do desenho assinala o registo gráfico 
como matéria e marca, um modo de fazer que não tem 
necessariamente de desvirtuar a manualidade do desenho. 
No exemplo que constituem as narrativas em Günter 
Brus (figuras 7, 8 e 9) o desenho atua como enlace entre 
as ações, desmantelando as fronteiras classificadoras dos 
modos de ação artística. Aqui, o fazer surge no sentido de 
descoberta e revela o desenho como vínculo na atividade 
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artística e enquanto terreno fértil de exploração de 
sentidos e relações. 
Agora, entramos numa outra direção, onde o desenho 
emerge como veículo de expressão da ideia, numa terceira 
dimensão considerada transgressora e indisciplinada. Isto 
é já uma consequência do processo criativo que pertence 
ao domínio do invisível e que se efetua por meio de 
metodologias voltadas para a atenção sobre o acaso e a 
surpresa, onde o erro também pode ser assumido como 
parte do processo. 
Neste sentido, considero o posicionamento de Roland 
Barthes que, referindo-se à escrita, afirma: 
 
“O prazer do texto não é forçosamente do tipo triunfante, 
heroico, musculoso. Não tem necessidade de se arquear. 
O meu prazer pode muito bem assumir a forma de uma 
deriva. A deriva advém toda vez que eu não respeito o todo e 
que, à força de parecer arrastado aqui e ali ao sabor das 
ilusões, seduções e intimidações da linguagem, qual uma 
rolha sobre as ondas, permaneço imóvel, girando em 
torno da fruição intratável que me liga ao texto (ao 
mundo).” (Barthes, 2010b: 26) 
 
Sendo a escola o lugar privilegiado para as experiências se 
traduzirem em “aprendizagens significativas” e onde o 
sujeito sedimenta identidades e pertenças, a Educação 
Artística em ambientes de aprendizagem constituí uma 
zona limítrofe entre o ensino que prepara o aluno para a 
realidade profissional, mas que, em simultâneo, reforça a 
articulação entre o domínio formal e o individual, 
integrando na educação a partilha de conhecimentos e 
experiências que se constituam em momento de 
formação e aproximação efetiva à arte, numa relação de 
reciprocidade. 
Esta constatação aconteceu no desenrolar da investigação 
em dois momentos distintos, sendo o primeiro a visita 
que os alunos realizaram com a estagiária à exposição de 
Helena Almeida, A minha obra é o meu corpo, o meu corpo é a 
minha obra, e o segundo, a visita à exposição Emerenciano - 
Pensar de lá para cá. Nas suas especificidades e diferenças, 
foram dois momentos profícuos na aproximação dos 
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alunos à arte e na abertura ao questionamento favorável 
ao pensamento crítico. Esses pequenos contributos 
possibilitaram o entendimento de mecanismos de criação 
por via do desenho, de acordo com o momento presente 
e com a sensibilidade de quem procura inquirir o ato de 
desenhar. 
Nesta direção, procurou-se um conhecimento a partir das 
duas perspetivas enunciadas, naquilo que ambas 
possibilitam quando entretecidas na formação integral 
dos alunos, procurando construir um outro entendimento 
e percepção do desenho, em constante movimento e 
mutação. 
 
O ato de desenhar é dinâmico, simplesmente acontece e 
revela-se em permanente transformação. Tal constituí o 
ponto de partida para a autorreflexão, a autocrítica e, 
consequentemente, o autoconhecimento. É neste 
processo de refletir/agir/reformular que se encontra o 
estímulo para o conhecimento, da mesma forma que 
surge o impulso para a tomada de decisões. 
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Recorte no discurso 
 
As relações do desenho com a arte atual tornam urgente 
uma revisão que possa ajudar na compreensão que as 
práticas sugeridas e ocorridas no ensino do desenho são, 
muitas vezes, fundamentadas em “entendimentos 
universais da arte e da natureza humana” bem como nas 
“particularidades de um determinado tempo e espaço.” 
(Efland, Freedman e Stuhr, 1996: 56). Neste sentido, 
Eduardo Lourenço (2005[1967]) no texto de abertura do 
livro de Michel Foucault As Palavras e as Coisas refere que 
“o que Foucault rejeita não é a história (como realidade) 
mas essa história-mito a que se recorre como explicante 
universal quando é ela que apela e exige a explicação.” 
(Lourenço, in Foucault, 2005: 13). 
Este situar daquilo que se faz é a espoleta da consciência 
para a Educação Artística no contexto da conjuntura 
sociopolítica. Manter a atualidade naquilo que se ensina 
(re)formula as aprendizagens com foco na consciência 
crítica e ativa que provém da arte, entendendo os 
fenómenos num movimento dialético determinado pela 
mediação social e histórica; como num estado de 
suspensão onde a “dialética geral das coisas” (Vigotski, 
2000) afirma a tensão permanente entre o indivíduo e a 
sociedade, sendo nessa relação histórica e temporal que o 
ser social se define. A compreensão do passado na história 
do ensino do desenho torna possível compreender o 
presente. Como Arthur Efland refere, “só depois de 
termos estudado o ensino da arte em tempos passados é 
que podemos compreender o seu papel na educação hoje.” 
(Efland, 1990: 185) 
 
Diametralmente, constituímo-nos na relação de mediação 
com o social, em permanente tensão entre nós e o meio. 
Neste contexto pardacento residem os modos 
hegemónicos de vivência e de subjetivação (Deleuze e 
Guattari, 2004) que são fruto de um contingente 
desenrolar sempre tardio, tal como aconteceu nos 
desenvolvimentos programáticos desde a criação do 

                                                
85  No original: “only after we have studied the teaching of art in earlier times can we understand its role in 
education today.” (tradução livre) 
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desenho como disciplina. Sempre existiu um 
desfasamento entre aquilo que a escola ensina e o que de 
real acontece agora. A “relíquia pedagógica” (Steiner, 
2008: 100) em que se constituíram os currículos, 
apresentados hoje como “cadeias de saberes” (Alves, 
2004: 67), não dialogam com as ambiguidades sociais e 
históricas que a arte sempre refletiu. Como observa 
Rubem Alves, “sabedoria não é saber científico” e “quem 
acumula muita informação perde o condão de adivinhar.” 
(Alves, 2004: 68, 70) 
 
Contudo, apesar das contradições e ambiguidades, a 
sociedade continua a ter relevância fundamental no 
processo de formação da personalidade e nos modos 
como condiciona os sujeitos por meio daquilo que ensina 
no espaço escolar. Como não vivemos isolados do 
mundo e das suas idiossincrasias, continua a ser na 
interação com o outro que surge o eu, que pensa e tem 
ideias próprias. Desta forma, o ambiente onde nos 
inserimos, a escola que frequentamos e as relações que 
vamos construindo no quotidiano são também fatores 
que nos formam como sujeitos e nos transformam 
naquilo que somos. 
O (re)encontro com o conhecimento específico que 
proveio das experiências pedagógicas, encetadas em 
contexto de estágio, gerou possibilidades que não 
estavam contempladas na abertura desta tese. As 
dinâmicas relacionais estabelecidas possibilitaram (re)ver 
o ensino do desenho de duas perspetivas que, embora 
forçosamente diferentes, se complementaram. Por meio 
desta correspondência e deste reconhecimento, surgiu a 
circunspeção das zonas onde se geraram possibilidades na 
ação, que permitem nesta parte da tese enunciar os 
pontos fundamentais que resultaram dessa interseção. 
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Possibilidades geradas 
 
Como referem Gilles Deleuze e Félix Guattari “todos 
somos «bricoleurs»” (Deleuze e Guattari, 2004: 7), no 
sentido da capacidade que cada ser humano detém no 
estabelecimento de conexões. Assim, em sintonia com a 
abordagem dos autores citados, as ideias fundamentais 
que surgiram das interseções permitem enunciar a 
possibilidade de: 
 
1. Experimentação com porosidade no ensino do 
desenho; 
 
Kit White propõe que “porosidade, não solidez, é o que 
define a nossa visão do mundo. (...) O nosso mundo 
agora é poroso a todos os níveis86” (White, 2011: 41). 
Nesta pegada, as práticas encetadas no Ensino 
Secundário formam um equilíbrio entre os vários 
paradigmas que se verificam atualmente na Educação 
Artística. No recanto mais intimo das aprendizagens em 
desenho, esse equilíbrio passa sobretudo pelo respeito 
pelo ser humano e a sua autenticidade. O ensino do 
desenho relaciona-se com práticas que são fruto do 
“saber fazer” mas que contemplam o “saber pensar” que 
possibilita o entendimento de carácter reflexivo centrado 
nas características intrínsecas e extrínsecas da arte atual. 
O (re)conhecimento deste equilíbrio aconteceu na 
consciência das minhas práticas e daquelas que tiveram 
lugar para acontecer. 
 
2. Mobilização do programa de um ponto de vista 
inclusivo, inspirador, aberto, disponível e receptivo; 
 
No trabalho prático com os alunos, por forma a tornar 
pertinentes as aprendizagens, o desenvolvimento do 
programa incidiu nos espaços vazios que predominam, 
sendo nessas fendas que a singularidade geradora da 
experiência residiu. Foi importante a atualização em torno 
das questões gerais no ensino mas em particular nas 

                                                
86  No original: “porosity, not solidity, now defines our view of the world. (...) Our world now is porous on every 
level.” (tradução livre) 
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questões da arte, de modo a permitir uma reformulação 
na prática no ensino do desenho. Não no sentido de 
implementar um novo modelo, mas de atualizar o 
existente e deixar que ele voe sozinho, construindo o seu 
caminho. Em sintonia com José Morgado, “o currículo 
passa a ser visto não como um produto, previamente 
concebido, mas como um processo, ou seja, como uma 
proposta a ser interpretada de diferentes modos e a ser 
aplicada em diferentes contextos.” (Morgado, 2005: 45) 
É importante uma leitura ao programa de Desenho A 
com um tipo de lentes que nos permitam entrever nele os 
pressupostos idiossincráticos. Desta forma, a articulação 
dos conteúdos programáticos torna-se relacional e 
pressupõe o contacto dos alunos com fontes que 
potenciem o particular. Aqui, por meio dos pressupostos 
da arte contemporânea, no ensino do desenho adveio a 
experimentação e o hibridismo. 
 
3. Definição de práticas flexíveis e adaptáveis em 
função do contexto. 
 
À luz da corrente “formalista-cognitiva” proposta por 
Arthur Efland87 (1979), com o contributo de Rudolph 
Arnheim (2000), que confere à arte um conhecimento 
especifico e um valor próprio, foi importante o 
reconhecimento do contexto de ensino por forma a 
interligar as aprendizagens com a bagagem cultural que é 
próxima e familiar à realidade dos estudantes. Kit White 
escreve que “o contexto determina o significado. O 
espaço social ou cultural em que ocorre um evento ou em 
que um objeto reside incute-lhe um significado particular.” 
E acrescenta: “o contexto é escorregadio. Uma 
performance numa galeria pode tornar-se ativismo 
político se for apresentada na rua. O contexto muda as 
fronteiras.88” (White, 2011: 32) 
 

                                                
87  A corrente formalista-cognitiva associa a estética formalista às teorias cognitivistas, no que concerne às 
qualidades estruturais da obra de arte. Faz assim a integração de uma teoria instrumental acerca dos valores estéticos 
influentes na análise de conceitos e das ideias sobre a arte na vida humana. 
88  No original: Context determines meaning. The social or cultural space in which an event occurs or an object 
resides imbues it with particular meaning.(...) Context is slippery. A performance in a gallery can become political activism 
on the street. Context is boundary changer.” (tradução livre) 
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Como refere Michel Foucault, “seria necessário determo-
nos decerto em tantas interrogações que talvez ficariam 
em suspenso: aí se estabelece o fim do discurso e talvez o 
recomeço do trabalho.” (Foucault, 2005: 347) 
Tenho consciência que uma procura desta natureza não 
se encerra, pela relatividade do contexto em que 
aconteceu, pelos encontros que se deram e pela condição 
única do público onde foi ensaiada. 
O importante foi a aferição de pistas sobre possíveis 
caminhos na forma de pensar o ensino do desenho no 
nível secundário, assentes na ideia que, 
independentemente de o desenho poder ou não ser 
circunscrito a uma definição ou utilização, ele é sempre 
um meio através do qual nos aproximamos da arte e nos 
descobrimos. No seu ensino, as práticas que lhe estão 
associadas, as metodologias que veiculam essas práticas e 
também os professores que as mobilizam são os agentes 
que detêm o poder de manter ou modificar o que na 
realidade tem lugar. Como em tudo, o ensino do desenho 
é reflexo do espaço e do tempo em que acontece. 
Tal como refere George Steiner “é bem possível, como 
Heidegger ensinava, que ainda não tenhamos começado a 
aprender um modo adequado de pensar.” (Steiner, 2008: 
275). 
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“As cem mil palavras alinhadas num livro podem ser lidas 
uma a uma sem que isso faça surgir o sentido da obra; o 
sentido não é a soma das palavras, mas a sua totalidade 
orgânica.” (Sartre, 1993: 37) 
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Nota Final 
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Nesta tese que ambiciona refletir a investigação, as 
palavras escritas não têm a capacidade de expressar a 
totalidade daquilo que por meio delas se tentou exprimir. 
Contudo, e na tentativa de apanhar o ar com uma rede, o 
“elogio do encontro”, “em torno de” e “em viagem” 
podem ser considerados os três espaços por meio dos 
quais se enformou a escrita. 
 
A designação “nota final” não encerra a tese. Tece 
algumas considerações de carácter geral por meio de uma 
escrita nómada e na forma de “pensamento exterior”, 
onde as palavras escritas são o interior desse exterior que 
foi a experiência. 
Em primeiro lugar, o percurso permitiu um 
enriquecimento pessoal, pela possibilidade gerada de 
organizar uma prática profissional e estabelecer um 
campo teórico-prático de referência. 
Em segundo lugar, a investigação mostrou como a 
coincidência e o acaso se tornaram vetores fundamentais 
nos rumos dos acontecimentos que levaram à construção 
da tese. A experimentação realizada envolveu a 
disponibilidade de recursos humanos e pretendeu 
constituir-se enquanto testemunho e contributo para o 
campo de reflexão das inter-relações do desenho com a 
arte contemporânea e as possibilidades dessas redes de 
difusão em contexto de Ensino Secundário. 
Em terceiro lugar, teceu uma relação dialética entre teoria 
e prática onde ambas se inter-relacionam, se 
complementam e se readaptam, em que, pela liquidez das 
temáticas, têm em comum a perpétua incompletude e 
inacabamento. 
Antes de transmitir uma mensagem o objetivo foi o de 
encetar uma procura e abrir algumas linhas de 
pensamento associadas aos campos inesgotáveis do 
desenho e do desenhar. No panorama nacional ainda 
existem muitos percursos a trilhar no âmbito da 
investigação nos domínios enunciados. No entanto, os 
núcleos de investigação em Educação Artística e o 
modelo atual da formação de professores nesta área, 
demonstram a vontade de continuar a relançar um 
diálogo plural no nosso tempo. 
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Por último, de referir que esta tese não se encerra no que 
foi observado, feito e narrado. Como refere Jacques 
Derrida, não existem factos mas sim interpretações. 
Circunscreve-se por isso ao tempo e ao contexto em que 
aconteceu, mas dilata-se além do circunscrito na escrita 
por meio dos questionamentos e das ideias que 
transpareceu. A ideia aqui presente não é aquela que 
“guarda o acontecimento”, mas sim a do texto “que o 
continua, que retoma e prolonga as conversas que não foi 
possível acabar, que sente a importância de as manter 
vivas e de as abrir a novas dimensões.” (Martins, 2012: 11) 
As questões abordadas deixam muitas pontas soltas que 
podem ser agarradas noutras investigações, quer a nível 
académico, quer a nível da prática artística/docente. 
Como refere Steven Henry Madoff, há muito a ser feito 
neste território. 
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