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Resumo 

A criatividade é um componente-chave e valioso de aprendizagem, especialmente hoje 

em dia. Este, no entanto não é um processo espontâneo e necessita de ser promovido com 

soluções inovadoras. Neste contexto urge cada vez mais refletir sobre o atuar das/nas 

práticas letivas, em torno de questões que se prendem com inquietações tais como: Que 

caminho a seguir? Como adequar a ação às necessidades? Como melhorar a performance do 

docente? Este artigo apresenta uma visão da relação entre a Educação Artística e Arte, e 

descreve o estudo da relação entre a imagem e o local, recorrendo aos dispositivos 

pedagógico-didáticos tecnológicos – pastas e blogues, Este estudo reporta as atividade e 

praticas de duas escolas portuguesas, Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto 

em que leccionamos, nos anos lectivos 2008/2009 e 2009/2010. 
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1.  Introdução 

Sabemos que uma Cultura artística e uma Cultura da Educação artística instituídas 

que sirvam apenas políticas de gestão artístico-educativas e mercados de Arte, 

raramente se comprometem com uma Arte crítica, performativa/interventiva e 

investigativa. Pretendemos mudar essa visão, tendo em mente a opção pela pesquisa 

auto-etnográfica e fazer caminho na Educação artística com a metodologia etnográfica. 

O nosso envolvimento com a Arte enquanto artista e professora, permite-nos refletir 

as experiências de performance artística, vividas e recuperadas, transitando para um 

novo espaço – o espaço da Educação –  onde a visualidade pública do processo criativo 

individual e grupal tem como referencia temática o valor de ferramentas formativas 

pedagógico-didáticas – pastas e blogues – para abrir vias para uma aplicabilidade 

alternativa e criativa e propícios aos objetivos operativos e afetivos delineados para a 

Educação artística a Cultura didática Educação artística e em Arte.  

Oferecem-nos a oportunidade de questionar os conteúdos e, em simultâneo, a prática 

educativa desenvolvida em Educação e em Arte, pelo recurso às mini-narrativas escritas 

no final das sessões letivas – uma „reflexão crítica‟ em que o sujeito emerge no seu 

todo – cognição e afetividade –, dando-se conta da aprendizagem e da fruição que esta 

lhe traz.  

E, tal como Mchluan (2009:33), acreditamos que o aluno totalmente motivado 

absorve e compreende de modo criativo, e este como co-autor e co-produtor é 

potenciador de uma vasta informação colhida na experiência dentro e fora da sala, só 

em parte partilhada pelo professor. Neste sentido, como estratégia, efetuada permite-nos 

entender os dispositivos pedagógico-didáticos atrás referidos como co-autoria e a co-

produção dos alunos; nesses dispositivos, detectamos o tipo de desenvolvimento de 

fluxos de (re)conhecimento artístico e de envolvimento – aluno/professor, o tipo de 
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comunicação entre espaços educativos, formais e não formais, a prospecção de novos 

ambientes intermédios retro-alimentados – Meio-Escola-Meio-Escola – e sugestões de 

novas temáticas sobre Imagem, Arte contemporânea e Património local. tem sido nossa 

pretensão, assim, romper com o ciclo de uma metodologia de trabalho instituía – 

expositiva e mimética – que ainda hoje se pode encontrar em certas instituições de 

ensino superior artístico e formação de professores, fixada numa rotina de reprodução 

ilustrativa e relegando outras dimensões estéticas, sócio-criativas e identitárias, 

defendendo uma cultura didática de envolvimento e ação.  É nossa intenção neste 

momento problematizar as dimensões das expressões culturais que nos levam à 

afirmação da arte no (re)pensar, (re)criar – o transmutar de formas e discursos que no 

seu múltiplo entrecruzar nos conduzem: 

1) da experiência artística à vivência e ensino artístico-arte, docente-arte; 

2) do visual ao compromisso estético-social, à exploração de discursos e 

encontros; e 

3) do envolvimento do meio, ao meio educacional – a cultura artística do 

lugar sempre numa perspectiva da Educação holística que pretendemos defender. 

Este sistema referencial que segue o nosso trabalho intersectam-se com teorias, 

ideias, estratégias e contextos, com vista a traçar o caminho a seguir,  potenciando, por 

um lado, formas de construção de saberes que convocam formas pedagógico-didáticas 

diferentes mas complementares e, por outro, apontam para um tipo de perfil de docência 

artística. Assim, pela metodologia mesclada adoptada nesta pesquisa – biografia e 

autobiografia –, vai-se lentamente encubando um estilo, um modo de dizer inter-

relacionado, do exprimir, retratar, nomear, contrastar, comparar e interpretar. Por fim, 

permite-nos intersecionar os caminhos percorridos para chegar a uma síntese reflexiva.  
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Mais do que corroborar com a nossa posição enquanto artista, na inclusão da cultura 

visual nos estudos relativos à arte estética e educação, serve-nos esta perspectiva de 

ressalvo na nossa trajetória artística que abrange, por conseguinte, a rejeição do paradigma 

do mercantil da arte, da educação formal, sobrevalorizando a técnica-prática, mas traçando 

um caminho na educação não formal, na especialidade da educação pela arte e educação e 

arte. 

2. O problema e a sua contextualização 

Convergimos para um horizonte temático, através da colheita teórica multidisciplinar 

de contributos de autores como Foucault, Berger, Goodmam, Durand, Freedman e 

Barthes. A opção em selecionar este grupo de teóricos prende-se com a ideia base da 

necessidade, que sentimos, em acumular dispositivos teóricos para substantivar a nossa 

prática artística e docente. Esta implica o entrosamento de abordagens distintas e 

apresentadas na tabela em baixo, que vão desde estudos sobre a linguagem, a 

comunicação, a estética, até à educação, complementadas por linhas de exploração, nos 

campos da Epistemologia, da Cultura Visual e da Semiologia. Estes guias, autores 

referentes suscitam a crítica e reflexão sobre as opções e produções desenvolvidas, tanto na 

prática artística, como na docência ao longo da nossa vida. Da obra de Foucault, fixamo-nos 

na ideia da análise arqueológica. De Berger (1987:12), retiramos a ideia de Modos de Ver, 

modos de significar: “Aquilo que sabemos e aquilo que julgamos afeta o modo como vemos 

as coisas – uma imagem é uma vista que foi recriada ou reproduzida. É uma aparência ou 

um conjunto de aparências, que foi isolada do local e do tempo, em que primeiro se deu o se 

aparecimento, e conservada – por alguns momentos ou por uns séculos.” (op.cit.:13). 

Experts 

em Educação 

Artísticas e 

orientações 

Modos perspectivados em função dos Mestres que sustentam o trabalho 

Foucault modos de 

fazer arte – (videoarte, 
Berger modos 

de significar – 

Goodman 

modos de refazer 

Durand modos 

de redundância – 
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pedagógico-

didáticas 

bioarte, body arte) observar  

 

mundos – 

interpretar e criar  

 

semiótica dos 

corpos / poder da 

reflexão 

Kolb 

(1984) 

experiência concreta - 

fazer 
observação 

reflexiva 

experimentaçã

o activa 

conceptualizaç

ão abstracta 

Agra 

(2007) 

modos de observar e 

fazer / modos de falar e 

observar / modos de 

conhecer e falar 

modos de 

observar e fazer / 

modos de falar e 

observar / modos 

de conhecer e 

falar 

a arte 

justifica-se a si 

mesma 

estratégias 

distintas 

estimulam a 

reflexão 

– 

ver/fazer/conhecer 

Panadès & 

Balada (2007) 

 

criatividade/ca

ptação intuitiva 

das estruturas  

 

apreciação e 

diferenciação das 

qualidades/visão 

transversal e ou 

multidisciplinar 

capacidade de 

progredir no 

conhecimento de 

maneira 

autónoma e 

permanente 

critério para 

valorar e/ou juízos 

crítico – aquisição 

das chaves para 

decifrar códigos 

 Educação 

 Freedman (2003) Cultura visual – o poder 

das imagens/liberdade e responsabilidade 

Barthes (1970) Valor mítico e 

estético/ético a compreensão sentida da 

realidade 

Kolb fazer/observar sentir /pensar 

Acaso mestiçagem/natureza fragmentária consciência crítica visual – 

conhecimento emancipado / 

emancipação visual 

Tabela  1 - Modos perspectivados em função dos Mestres que sustentam o trabalho. 
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3. A metodologia 

A ideia subjacente desta pesquisa  artística  centra-se na comparação de  dados 

qualitativos, utilizando a metáfora Escavação como estratégia de colecta de dados, 

reinterpretamos memórias, reflexões de alunos, professores e outros intervenientes, 

constituindo assim o que apelidámos de Intertextualidades e Recorrências. Ao optarmos 

pela metáfora da Escavação, enquanto artifício metodológico, dela nos servimos, 

também, como mediadora na/da construção de conhecimentos artístico-científico nesta 

pesquisa, através da conceptualização, experiência e reflexão, sobre os produtos 

(re)criados e (re)analisados. Esta metáfora permite, então, a intercomunicação entre 

teorias, contextos e respectivas reflexões, contidas nas narrativas em estudo, e a 

projeção de diferentes percepções, individuais ou de grupo, que vêm a conformar todo 

um processo de pesquisa. As relações geradas, entre dados colectados e seriados, fazem 

emergir novas narrativas, o que nos permite circunscrever uma open área como área 

discursal aberta, de estórias e fabulações, em torno da nossa vida artística e profissional 

enquanto, artista-professora, prescrevendo um modelo, discursivo de natureza info-

scripto-visual identitário. 

Ao utilizamos estes artifícios metodológicos, no sentido de promover a compreensão 

da construção de saberes, em Arte e Educação artística, partimos da (des)construção de 

discursos narratológicos, visuais e semânticos, presentes nas pastas e blogues, 

Problematizamos neste contexto, o tipo de Cultura artística e educativa em Arte que 

desenvolvemos ao longo da nossa prática artística enquanto artista-professora, tendo 

como base a partilha de discurso inter-comunicativo, em aberto, que vamos 

desenvolvendo neste processo, quando comparando discursos produzidos nas aulas 

eivados do discurso pedagógico-didático, que vamos assumindo ao longo da pesquisa 

enquanto artista-professora. 
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Por se tratar de uma pesquisa etnográfica, os documentos tratados ocorrem da 

observação, de experiências, localizadas em cenários do espaço social. O publico 

envolvido nesta introspeção constituem.se por professores do Ensino Básico aquando 

aprendem temáticas relacionadas com as  " Artes, Artes Plásticas e Intermédia", este 

trabalho reflete  metodologias desenvolvidas ao longo de vários  anos pela investigadora 

em ambientes de formação em contextos formais e informais de aprendizagem. 

Como sustentáculo do trabalho inerente à Escavação, também recorremos à pesquisa 

auto-etnográfica que leva a uma introspecção constante, mas intermitente e intercalada 

por uma observação episódica, que se pretende perspicaz, sobre e dos contextos-sujeito 

e que permite criar um discurso em torno da pessoa para a cultura, da cultura para o 

contexto social, do social para o político. A autobiografia, como variante do método 

científico, procura responder às necessidades do tratamento científico sobre a dimensão 

bibliográfica do/a escrevente, uma maneira personalizada de relatar vivências que, na 

forma da presente pesquisa, destacada pela capacidade contida de narrativa questionada, 

questionável pela inquisição e exame. Esta metodologia insere-se no método qualitativo, 

etnográfico, por permitir um processo dinâmico, espaço para desafios e 

questionamentos, orientada para estudos no âmbito da compreensão da condição 

humana (Freedmam, op.cit.: chapter 5,120). 

O cruzamento da memória com a narrativa autobiografia incorpora uma dimensão 

poética que contem o conhecimento científico, pressupõe uma linha de exploração 

narrativa de uma identidade, uma procura. Implica o ir atrás, o avançar, o recuar, o 

(re)orientar, como os factos aconteceram, num processo de conhecimento, um 

conhecimento de si próprio, uma reflexão sobre si. Umas das dificuldades, que se 

associa à autobiografia, consiste no apurar experiências que sejam significativas e 

singulares, como de um diálogo intersubjetivo se tratasse, crítico, sobre os desejos, 
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emoções, feitos, sentimentos, práticas, necessidades, competências, (re)criações, que 

constituem referentes na nossa triangulação de base – arte-docência-arte. 

Da autobiografia evoluímos para a biografia por forma a construir um retrato 

representativo das realidades e modelos que trabalhamos ao longo do nosso trajeto de 

vida. Decorrente da biografia, avançamos para o que designamos de Trilhos 

significativos; desenvolve-se, então, o estudo do lugar e suas significações, 

configurando o desenho da nossa praxis das artes e educação artística. De natureza 

problemática, todavia, validada por uma reflexão o sujeito vai construindo de si, do 

outro e do(s) ambiente(s) que os envolve(m) e que lhes permite interagir, criar, dar 

significados e simbolizar, permitindo a (re)visitação de um ou de outro e mesmo a auto-

revisitação em espelho que se multiplica e amplifica em (re)vibrações que se constituem 

nos passos desta investigação – (i) recorrências; (ii) trilhos; (iii) mapeamentos e ecoam 

na conclusão que se assume numa auto-narrativa imagética personalizada e 

sistematizada. 

Por outro lado, a nossa opção pelo uso de blogues, enquanto dispositivo pedagógico-

didático, extrapola da necessidade de darmos visibilidade ao processo-produto presente, 

também adoptado nas pastas, enquanto metodologia de trabalho para a motivação e 

consequente compreensão artística, juntando-lhes ao seu carácter público, interativo, a 

visualidade simultânea, que os mesmos permitem. 

4. A construção de um retrato do contexto de 

investigação 

A nossa proposta fundamentada nos ensinamentos cruzados dos autores, nossos 

mestres, e cruzada com as experiência vividas para além do horizonte típico do 



9 

 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 7 - número 12 – Julho 2015 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

 

habitante da ilha da Madeira (em Coimbra, Malparida de Cárceres, Porto e Berlim) 

incentivou-nos e motivou-nos para este processo de investigação.  

Acreditando que a forma de aquisição de conhecimento artísticas no espaço não 

formal e informal são em parte a razão pela qual hoje ainda sustenta como válido esse 

processo de aquisição e conhecimento artístico. Conhecimento que passa 

invariavelmente por um interlaçar de uma cultura visual entre as vivencias individuais e 

colectivas e pela conjugação de intersecção de saberes de outros elementos do grupo. 

Este trabalho pretende refletir para o reconhecimento de uma cultura outra, em 

alternativa à vigente em que a denominação Cultura de uma Educação artística surge em 

alternativa a certas práticas defendidas, ainda hoje, em certos contextos de ensino-

aprendizagem do Ensino Superior das Artes, pautadas por serem excessivamente 

historicistas e/ou tecnológicas. Parte, ainda, da necessidade de compreendermos a 

pertinência dos marcos teóricos adoptados nas nossas estratégias artístico-educativo, 

seus efeitos, valores e adequação do método narrativo optado, neste tipo de pesquisa 

artístico-educativa. 

 Seja a prática da docência artística, ao nível do ensino-aprendizagem – básico e/ou 

superior –, que contempla a expressão plástica, a Comunicação visual, as Artes visuais 

seja, ainda, na área da Educação e da Tecnologia educativa artística, o itinerário 

apresentado numa parte das U.C. nas duas modalidades – pastas e blogues – , segue a 

escolha, manipulação e (re)criação de um produto, a partir da imagem de um jornal 

diário, escolha arbitrária, mas que, todavia, denuncia a Cultura visual de quem a 

selecionou. Leva em conta o nível de alfabetização visual do aluno, já que procura que 

ele construa e (re)formule novos significados. A par deste processo, ocorre em 

simultâneo o desenvolvimento de aprendizagens não formais do aluno-professor, a 

inclusão de atividades outras propiciadoras de um alargar de horizontes, de 

conhecimentos. O trabalho em equipa, as discussões, os debates sejam de relevo para o 
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processo da construção personalizada do conhecimento e para o desenvolvimento das 

competências artísticas. Note-se que esta atividade desenvolvida em contexto de aula e 

para além desta – ambiente formal e não formal se circunscreve apenas a um ponto do 

programa das unidades curriculares abordadas e problematizadas neste trabalho. A 

razão da escolha destas e não outras aulas prende-se com o facto de se tratar de aulas 

iniciais que introduzem estas ferramentas – as pastas e os blogues como dispositivos 

pedagógico-didáticos, que se transformam, deste modo, em intermediários, isto é 

assumem-se como intermedia educativa. 

5. Resultados 

Segue-nos o propósito de refletir sobre os registos dos alunos, sobre a temática 

imagem (imagem do quotidiano, linguagem/mensagem visual, discursos, contextos, 

artefactos visuais) e sua recriação, compreender como respondem os dois tipos de 

ensino, arte-educação, arte-artistas (2008/09). 

Como ponto de partida, transcrevemos extractos da pasta de Paula – uma aluna da 

Escola Superior de Educação, do 3º ano do Curso Professores do Ensino Básico - 1º 

ciclo, em regime pós-laboral, bem como do blogue de Sofia – uma aluna do 3º Ano do 

Curso Artes Visuais – Fotografia, Foto-Instalação. A partir destes dois exemplos 

escolhidos aleatoriamente nas duas U.C. em causa, especificamente no que se refere aos 

exercícios realizados pela Paula (ESE) e pela Sofia (ESAP), pretende-se analisar o 

processo de construção de conhecimento artístico realizado pelas alunas, através da 

análise dos seus registos escritos e visuais e confrontar as duas realidades de ensino-

aprendizagem diferentes, apenas tendo em comum a mesma professora e a mesma 

estratégia didática. 

O trabalho da aluna da ESE (situada na cidade de Vila Nova de Gaia, Portugal) e o 

trabalho da aluna da ESAP (situada na cidade do Porto, Portugal) poderão ser 
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considerados afins, quer pelos reportórios prático, conceptual e teórico, quer pelo 

método de ensino, adoptado. Já que comunicam ambos impressões, expressam 

percepções e reflexões, ou seja, evidenciam valores culturais. Neste aspecto, respondem 

às expectativas do uso de reconstrução e interpretação, e desenvolvem e produzem 

múltiplos significados, tendo como base a percepção e expressão. Sobre este tema, esta 

investigação assume-se como de tipo etnográfico, centrando-se no tratamento dos 

registos, problematizando a ação e reflexão criativa, já que evoca técnicas, tecnologias e 

culturas educativas do atual ensino artístico português. Conta, ainda, com a partilha de 

experiências vividas, envolvendo memórias, emoções e opiniões, numa escrita criativa, 

sendo crítica, questiona-se sobre o próprio processo de ensino-aprendizagem e a 

intercomunicação professor-aluno. 

Do diálogo professora/alunos para discussão da temática a trabalhar ao projeto 

individual/em grupo do(s) alunos(s), da recriação ao produto visual, os alunos 

combinam técnicas e estéticas, provenientes de diferentes contextos socioeducativos, 

projetando as suas culturas visuais, individualmente e em grupo. Por outro lado, 

enquanto produto artístico, o trabalho artístico extravasa os limites do blogue e da pasta, 

massifica-se uma vez mais, através de outros meios, no Youtube (vídeo presente no 

blogue) e em CD (conteúdos da pasta), convertendo-se desde logo, numa reprodução 

acessível, relevante para a aquisição de aprendizagens não formais, o que torna o 

processo didático e o produto passível de ganhar dimensões sociais, pela criação de um 

„novo espaço público‟, na/pela justaposição da recriação das comunidades e de 

diferentes modos de vida; assim como a cultura contemporânea recusa a uniformidade, 

também a escola terá que adequar-se a esta nova perspectiva cultural, primando pela 

heterogeneidade. 

Impõe agora, refletir sobre as potencialidades didáticas destes dispositivos 

pedagógico-didáticos; fazemo-lo enquanto profissional da educação – professora de 
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Artes plásticas e Artes visuais, portanto no âmbito da praxis docente, em duas escolas 

de cariz diferenciado, como temos vindo a deixar entender. Assentamos a reflexão nos 

registos dos alunos – excertos das pastas e blogues, chegando aos nossos próprios 

registos. 

 

Atividades manipulativas e experimentação 

ESE 

Atividades manipulativas e experimentação 

ESAP 

EXCERTOS - Gosto, imaginação, “faz de 

conta”. Aprendemos alguns conceitos de uma 

forma descontraída, após um dia de trabalho, 

sabe bem” 

- Sensibilizou-me a dificuldade que tive em 

fazer uma coisa aparentemente simples - Esta 

aula, como as outras, correu muito bem, de uma 

forma informal, …fiquei feliz porque considero 

que melhorei no desenho - Para mim foi um 

pouco difícil….há que treinar… - Hoje gostei da 

aula, pois esta correu-me melhor que anterior. 

(Construção) 

EXCERTOS - Imagem da publicidade destinada 

a promover o turismo em Portugal. Decidi escolher 

apenas a parte da imagem que me intrigava por 

introduzir uma sensação de ambiguidade Esta 

imagem transmite assim, para mim, uma sensação 

de estranheza que a torna mais interessante que a 

imagem original. 

- Manipular a imagem de modo a levá-la aos 

limites da percepção, tornando-a quase invisível. 

Seguindo a ideia de "afogamento" que segui na 

outra imagem - Procurei acentuar com a escolha 

deste detalhe (as bolhas de ar), necessariamente 

abstrato e ambíguo. Procurei continuar com a 

minha ideia inicial de representar o estado 

imediatamente precedente à perda de consciência. 

- Numa tentativa de manter a minha procura por 

uma tradução visual possível da perda do estado de 

consciência, quis explorar o que vem depois, isto é, 

o vazio, o inconsciente, o indeterminado, o 

desconhecido. 

http://www.flickr.ciom/photos/auralis 
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Reflexão do docente: 

Iniciamos este bloco de aulas, com a 

introdução ao uso/aplicação de imagens, 

manipulação e significação. Referencia aos 

diferentes tipos de ferramentas a 

Reflexão do docente: 

Iniciamos este bloco de aulas, com a introdução 

ao uso/aplicação de imagens, manipulação e 

significação. Referencia aos diferentes tipos de 

ferramentas a utilizar, 

Atividades manipulativas e experimentação 

ESE 

Atividades manipulativas e experimentação 

ESAP 

utilizar, experimentação, sistematização; 

dimensão educacional, pedagógica e didática, 

tomando em conta a informação anterior sobre o 

aluno da sua capacidade de manipular 

ferramentas. Referencia à sensibilidade e 

capacidade de análise e recriação de imagens e 

consequente desenvolvimento do processo 

criativo, através das reflexões finais apresentadas 

Conceitos. Gosto, imaginação, informal, desenho, 

treino Procedimentos: observar, expressar 

desenhar, cortar, pintar, colar, medir, construir, 

desconstruir, recriar, analisar, refletir 

Atitudes: uso adequado das ferramentas e 

valorização da recriação de imagens, na prática 

educacional Avaliação: das ações realizadas, tipo 

de sequencia, determinação, aquisição de 

competências desenvolvidas no projeto, uso 

adequado das ferramentas, prazos. 

experimentação, sistematização; dimensão 

artística pedagógica e didática, tomando em conta a 

informação anterior do aluno sobre o aluno da sua 

capacidade de manipular ferramentas. Referencia à 

sensibilidade e capacidade de análise e recriação de 

imagens e consequente desenvolvimento do 

processo criativo, através das reflexões finais 

apresentadas Conceitos. Publicidade, ambiguidade, 

estranheza, manipulação, percepção, abstracto, 

consciência, o vazio, o inconsciente, o 

indeterminado, o desconhecido. Procedimentos: 

observar, manipular, expressar, analisar, recriar 

refletir, desconstruir e construir. 

Atitudes: uso adequado das ferramentas e 

valorização do recriar imagens, na prática artística 

Avaliação: ações realizadas, tipo de sequência, 

determinação aquisição de competências, 

desenvolvidas no projeto, uso adequado das 

ferramentas, prazos. 

Tabela  2 - Considerações da professora sobre as potencialidades didáticas da pasta e do blogue 

Tendo acompanhado o processo da recriação de imagens que, uma vez refletidas, 

assumem a natureza de artefatos – uma produção artística, que se compromete com uma 
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Cultura visual, que interessa ser entendida e vivida pelos alunos, parece-nos interessante 

referir os passos que consideramos fundamentais para a transformação didática que 

induzimos em sala de aula: 

−  exemplificação das etapas do processo, que se pretende criativo (diálogo 

professora/alunos); 

− valorização das experiências estéticas dos alunos, em diferentes ambientes 

(implicação direta do indivíduo); 

− análise contemplativa, crítica dos produtos visuais, significativos (ver/olhar); 

− recriação como consequência da análise crítico-investigativa de cada aula 

(sentir/fazer). 

A dinâmica da transformação didática promove a Inter comunicabilidade professor-

aluno, por assentar na „oferta/partilha‟ de conhecimentos, vivências de ambientes 

favoráveis à inteiração de saberes mútuos, sendo a utilização dos media determinante, 

aos quais recorremos, nas pastas e nos blogues, ou seja, numa abordagem didática – 

educativa e artística, que integra a dimensão tecnológica simbólica. Reflete, ainda, o 

caminho de uma estratégia aplicada, comprometida com a sensibilidade e aplicabilidade 

de conteúdos, pelos alunos, como pela fluidez das aprendizagens, em ambientes de 

educação formal e não formal, que cada vez mais se impõem, hoje, na escolarização. 

Sendo, assim, destaque-se esta proposta pela capacidade de construir metalinguagens 

e meta-estórias, quer através da análise da escrita crítica que incorpora, quer do teor 

artístico e crítico das atividades desenvolvidas, por alunos e professora, uma dimensão 

instrutiva, lúdica e criativa, que ganha foros de educação holística, que defendemos 

como indispensável à formação do ser humano. 

Destacamos, por último nesta proposta, a sua capacidade de produzir artefactos 

visuais inter-comunicacionais, aluno-professor, perfilando uma estética decorrente desse 
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diálogo permanente, comportando uma análise sistemática de relatos diários dos alunos, 

implicando os intervenientes num processo criativo individual, quer seja através do uso 

das pastas ou quer seja pelos blogues. 

Esta (re)orientação, no que concerne o desenvolvimento das competências artísticas, 

em ambientes formais e não formais, permite-nos verificar de imediato a gestão do 

conhecimento contextualizado e personalizado e se os estudantes estão realmente a 

participar nas tarefas realizadas em diferentes espaços. 

Neste contexto, defendemos que a reflexão a ser assumida por professores e alunos 

deve incidir sobre modos de olhar e de fazer; assim sendo, a valoração em Educação 

artística com os seus tipos – faseado e total –, suporta-se hoje na cooperação-

investigação que dimensiona o ato do (re)construir artístico, nas escolas. Os marcos 

conceptuais e epistemológicos definem o design institucional de Bolonha, integrando a 

figura do professor como tutor e mentor, determinante do/no processo do ensino-

aprendizagem, delineando-se deste modo um modelo de educar para o valorar, 

presencialmente ou a distancia. Neste sentido, é prática da nossa docência propor aos 

alunos das unidades curriculares uma reflexão crítica continuada, no decorrer das U.C. 

ministradas, de forma a evidenciar, conexões com outros saberes, performances-

práticas, no quadro do paradigma da compreensão crítica, na perspectiva da Cultura 

visual. 

Neste sentido, cabe-nos destacar a importância da motivação no processo ensino-

aprendizagem em arte enquanto factor determinante na construção e valoração dos 

conhecimentos em arte, nas diversas fases desde a sua concretização à aplicação. 

Enumeramos algumas particularidades da motivação que consideramos determinantes 

na e para a sistematização e gestão de conhecimento/práticas artísticas. Uma boa prática 

em motivação: 

− sensibiliza para diferentes registos - formas - críticas; 
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− sensibiliza para diferentes rotinas e programas da especialidade; 

− incentiva ao estudo e seleção de artefactos a (re)produzir; 

− sensibiliza para a investigação e criatividade; 

− promove a ampliação do gosto, consubstanciado nos saberes 

formal e não formal; 

− promove conjugações entre matérias interdisciplinares e 

competências artísticas; 

− implica diferentes(s) ambientes(s) nas suas dimensões 

operacionais e cooperativa. 

Assim, questões ligadas à valoração artística e em arte, „como aprender‟ e „o que 

aprender‟, poderão ser trabalhadas na fase da motivação seguida de um estudo 

colaborativo e cooperativo neste domínio (docentes - alunos - instituição), explícita na 

definição de objectivos e competências e na inclusão do espaço para saberes 

interdisciplinares, que todos nós possuímos (formal/não formal). 

6. Conclusões 

Tivemos oportunidade de refletir sobre o que se entende por pasta como um registo 

de itinerários de práticas lectivas, espaço comunicativo e crítico, aluno/professor, nas 

áreas de Expressões plásticas, Comunicação visual – na formação de Professores do 

Ensino Básico. Por outro lado, o blogue foi percepcionado como o registo „diário‟ 

digital, criação e gestão de recursos, espaço comunicativo/trabalho colaborativo, aluno 

/docente – de estudantes de Artes. 

Assim, ao recuperarmos os dois exemplos sobre as nossas práticas lectivas, na 

qualidade de professora na formação de professores e artistas, pretendemos refletir 



17 

 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 7 - número 12 – Julho 2015 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

 

sobre a forma como a valoração do trabalho e empenho do alunos é realizada a partir de 

uma pasta (com indicadores similares ao portefólio) e de um blogue (com registos 

referentes a exercícios e narrativas). 

No caso da pasta, sendo este dispositivo pedagógico-didático personalizado, o aluno 

recolhe informações, transcreve, seleciona, pesquisa, exemplifica procedimentos, 

práticas e metas de aprendizagens, conjugando em cada sessão presencial, uma reflexão 

manuscrita, com a interpretação e análise do ocorrido na aula, culminando numa 

reflexão geral sobre a progressão de conhecimentos e impressões que considera 

relevante no final da referida unidade. Aquando da entrega da pasta no final da U.C. 

citada [ESE], esta inclui uma identificação, índice, corpo de trabalho com as narrativas 

grafo-semânticas, conclusão e anexos. É uma valoração de ações e saberes, baseada na 

cooperação - investigação, já que implica diálogo continuado professor/aluno, permuta 

de experiências, visibilidade da pesquisa e conhecimentos, técnicas e tecnologias 

aplicadas. 

No caso do blogue, consideramo-lo, também, como um dispositivo pedagógico-

didático personalizado, o aluno usa-o para registar no final da aula os diferentes 

exercícios realizados, abordando os mesmos em duas dimensões – a dimensão 

tecnológica e a simbólica. Da mesma forma, no final da U.C., as conclusões narrativas 

são reflexos desse processo ensino-aprendizagem, ao longo da mesma, já que os textos 

apresentados focam as dimensões referidas e permitem levantar questões que, no ano 

lectivo seguinte, procuramos responder mais adequadamente. É uma valorização que, 

também, permite a investigação, cooperação e partilha de conhecimentos entre alunos, 

por se tratar de um dispositivo aberto e disponível. No caso do ensino artístico [ESAP], 

onde o aluno já é possuidor de conhecimento artístico especializado, 

construtor/condutor de significados no tecido sociocultural, ativo no seu (re)construir do 

trajeto/projeto, optamos pelo uso do blogue, testemunho do processo de autoconstrução, 
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público, incentivando à investigação na argumentação. O blogue enquanto forma 

simples de gestão de conteúdos, neste caso, de carácter mais ou menos diarista, permite 

aos alunos fundamentar, quer em termos técnicos quer simbólicos, os exercícios diários 

ou pesquisas desenvolvidas, em contexto de sala de aula ou fora da sala de aula. 

Pasta e blogue são, pois, espaços de autoconstrução e gestão de conhecimentos – 

amplificações interações pedagógicas significativas, assim como de auto-regulação. 

Seguem-se nos quadros. 
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