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RESUMO 
 
 

 Este trabalho centra-se no estudo da Cultura Visual na Educação Artística 

tendo como principais objectivos a sua contextualização face ao desenvolvimento da 

Educação Artística durante o século XX, em particular a influência do pensamento 

pós-moderno; a sua caracterização, definida com base no contributo de quatro 

autores: Paul Duncum, Kevin Tavin, Kerry Freedman e Fernando Hernández; e a 

sua problematização, com o intuito de debater e clarificar quatro eixos sobre a 

transição da Arte para a Cultura Visual na Educação Artística: o lugar da Arte, a 

utilização da Estética, a construção do currículo e a influência do pluralismo cultural.  

 Na metodologia utilizada combinámos uma pesquisa documental, 

fundamentada na revisão da literatura, com um trabalho de natureza qualitativa, a 

criação de uma plataforma de diálogo: o blogue www.vcandae.wordpress.com, com 

o intuito de problematizar os quatro eixos supracitados e no qual participaram dez 

autores-actores da Educação Artística contemporânea: Paul Duncum, Kevin Tavin, 

Kerry Freedman, Fernando Hernández, Pamela Taylor, Olivia Gude, Stephen 

Carpenter, Robert Sweeny, jan jagodzinski e Boyd White. 

 A partir do estudo realizado sublinhamos o facto da mudança na Educação 

Artística ser sempre um processo incremental e nele existir um desfasamento: entre 

necessidades internas e necessidades externas; entre teoria e prática; e entre o 

contexto cultural contemporâneo e a experiência escolar. Consideramos que a 

Cultura Visual na Educação Artística propõe, em parte, colmatar essas distâncias 

contribuindo para a autonomia e reinterpretação da área.  

 A metáfora que encerra o nosso trabalho relaciona o mito de Sila e Caribdes, 

o dilema de se estar entre dois perigos, com a mudança proposta pelo ensino da 

Cultura Visual. Interessa-nos nesta comparação sublinhar a ambivalência enquanto 

dimensão essencial para o futuro da Educação Artística. 

 

 

Palavras-chave: Educação Artística, Cultura Visual, Pós-modernidade, Pluralismo 

Cultural. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

 This work focuses on the study of Visual Culture in Art Education having as 

main purposes its contextualization, comparing it with the development of Art 

Education during the 20th

 In the methodology used we combined a documental research, based on the 

literature revision, and a qualitative study, the construction of a dialogue platform: the 

blog www.vcandae.wordpress.com with the purpose of problematizing the four axes 

mentioned above and in which ten authors-actors of the contemporary Art Education 

participated: Paul Duncum, Kevin Tavin, Kerry Freedman, Fernando Hernández, 

Pamela Taylor, Olivia Gude, Stephen Carpenter, Robert Sweeny, jan jagodzinski and 

Boyd White. 

 century, particularly with the postmodern thinking; its 

characterization, having as reference the contribute of four authors: Paul Duncum, 

Kevin Tavin, Kerry Freedman and Fernando Hérnandez; and its problematization 

with the intention of debate and clarification of four axes about the transition from Art 

to Visual Culture in Art Education: the place of Art, the use of Aesthetics, the 

construction of the curriculum and the influence of cultural pluralism. 

 From this study we underline the fact that change in Art Education is always 

an incremental process in which there is a delay between internal needs and external 

needs, between theory and practice and between the contemporary cultural context 

and the experience in the schools. We consider that Visual Culture in Art Education 

partly proposes to shorten that distance and by doing that contributes to the 

autonomy and reinterpretation of the field. 

 The metaphor that closes our work relates the myth of Syclla and Charybdis, 

(a dilemma of being between two dangers) to the change proposed by the teaching 

of Visual Culture. With this comparison we are interested in underlying how 

ambivalence will be an essential dimension to the future of Visual Culture. 

 

 

Keywords: Art Education, Visual Culture, Postmodernity, Cultural Pluralism.  

 



 

 

 

 

 

RESUMÉ 
 

 

 Ce travail est centré sur l’étude de la Culture Visuelle dans l’Education 

Artistique, ayant comme objectifs principaux sa contextualisation face au 

développement de l’Éducation Artistique pendant le XXème

 Comme méthodologie nous avons associé une recherche de documents, 

fondée sur la révision de la littérature, à un travail de nature qualitative, la création 

d’une plateforme de dialogue: le blogue 

 siècle, en particulier, 

l’influence de la pensée postmoderne; sa caractérisation, definie à l’aide de quatre 

auteurs: Paul Duncum, Kevin Tavin, Fernando Hernández et Kerry Freedman; et sa 

problématisation, à fin de débattre et clarifier les quatres axes concernant la 

transition de l’Art vers la Culture Visuelle dans l’Education Artistique: la place 

occupée par l’Art, l’utilisation de l’Esthétique, la construction du programme et 

l’influence du pluralisme culturel. 

www.vcandae.wordpress.com, afin de 

problematiser les quatre axes indiqués ci-dessus, auquel ont participé dix auteurs-

acteurs de l’Education Artistique contemporaine: Paul Duncum, Kevin Tavin, Kerry 

Freedman, Fernando Hernández, Pamela Taylor, Olivia Gude, Stephen Carpenter, 

Robert Sweeny, jan jagodzinski et Boyd White. 

 D’après l’étude réalisée nous soulignons que le changement dans l’Education 

Artistique est toujours un processus en gradation et il y existe un décalage: entre les 

besoins internes et les besoins externes; entre la théorie et la pratique; et entre le 

contexte culturel contemporain et l’expérience scolaire. Nous pensons que la Culture 

Visuelle se propose, en partie, de colmater ces distances, contribuant ainsi à 

l’autonomie et à la réinterprétation de l’Education Artistique. 

 La métaphore par laquelle nous finalisons notre travail établit un rapport entre 

le mythe de Charybde et  Scylla, le dilemme d’être entre deux dangers, et le 

changement proposé par l’enseignement de la Culture Visuelle. A travers de cette 

comparaison nous voulons souligner l’ambivalence en tant que dimension essentielle 

dans l’avenir de l’Education Artistique. 

 

Mots-clefs: Education Artistique, Culture Visuelle, Postmodernité, Pluralisme 

Culturel. 

http://www.vcandae.wordpress.com/�
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 4 

INTRODUÇÃO 
 

 
“Wherever we start, it is past time that we address 

imagery – past and present, fine and popular – using 

contemporary lenses that apply to the extraordinary 

plethora of images that now form a large part of our 

daily lives” (Paul Duncum, 2010:10). 

 

 

 A motivação para o desenvolvimento do presente trabalho foi o interesse em 

perceber as orientações apresentadas para à Educação Artística contemporânea, 

possibilidades que se lançam também numa perspectiva de futuro. Na sequência da 

revisão da literatura o problema da nossa investigação ganhou forma e identificámos 

a Cultura Visual na Educação Artística como o nosso objecto de estudo. Em traços 

gerais, esta proposta, que se começa a delinear no fim da década de noventa, 

propõe à Educação Artística a deslocação de uma preocupação exclusiva com o 

mundo da Arte, muitas vezes sinónimo de Arte Erudita, para a adopção de uma 

categoria mais inclusiva: a Cultura Visual. Contudo, tal mudança não anuncia 

apenas uma nova terminologia mas tem implicada a reinterpretação de conceitos 

estruturantes relativos à Educação Artística como Arte, Cultura, Estética e currículo. 

 O presente da Educação Artística define-se por isso como um momento de 

questionamento em que é proposta uma reflexão sobre as práticas vigentes e a sua 

compatibilidade com as sociedades contemporâneas cujo desenvolvimento apela a 

uma educação assente em competências transversais e não num corpo de 

conhecimento fixo e pré-determinado. Nesse sentido, a Cultura Visual na Educação 

Artística preocupa-se com a proximidade entre a experiência cultural de alunos e 

professores e a sua experiência no contexto escolar. Tal proximidade concretiza-se 

pelo enfoque em questões como poder, sedução, representação ou intertextualidade 

e na escolha preferencial de referentes da Cultura Popular com base num 

argumento de proporcionalidade e relevância destes enquanto experiências 

culturais. No entanto, para além de abrir um novo leque de referentes, a Cultura 

Visual na Educação Artística foca também as relações que com eles são 
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estabelecidas – os modos de ver e ser visto – reconhecendo os alunos como 

agentes de mudança e não receptores passivos.  

 O nosso trabalho centra-se na Cultura Visual na Educação Artística e tem 

como objectivo contextualizá-la, caracterizá-la e problematizá-la, o que pautou a sua 

organização que se desenvolve temporalmente de um passado recente para o 

presente, lançando-se por fim sobre um futuro próximo. Deste modo está dividido 

em três partes: uma primeira que visa a contextualização da actual proposta de 

mudança, considerando o desenvolvimento da Educação Artística no século XX, até 

à década de oitenta; uma segunda que se detém na caracterização da Cultura 

Visual na Educação Artística; e uma terceira que define e problematiza, a partir das 

anteriores, quatro eixos: o lugar da Arte, a utilização da Estética, a construção do 

currículo e a influência do pluralismo cultural sobre a transição da Arte para a 

Cultura Visual na Educação Artística.  

 ESTRUTURA 

 PRIMEIRA PARTE – MAPEAMENTO DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NO SÉCULO XX 

 Uma vez que o nosso interesse aborda uma proposta de mudança actual, 

revelou-se fundamental recuar no tempo com o intuito de reconhecer os agentes de 

mudança que actuaram e actuam no desenvolvimento da Educação Artística. Nesse 

sentido, o primeiro capítulo foca o desenvolvimento da Educação Artística no século 

XX1

 O segundo capítulo centra-se na influência da Pós-Modernidade, enquanto 

fenómeno social e estético, na Educação Artística. O enfoque é colocado na década 

de oitenta e noventa, um período de transição e agitação ideológica que conduziu à 

reinterpretação de conceitos estruturantes da Educação Artística, como por 

exemplo: conhecimento, sujeito e Arte. A Pós-modernidade pode ser definida 

enquanto fenómeno relacional na medida em que se fundamenta, por continuação 

ou oposição, no pensamento moderno. Assim, para a compreensão da mudança 

 e tem o objectivo de mapear os seus principais agentes de mudança. Ao falar 

em agentes consideramos os factores contextuais: históricos, sociais, políticos e 

culturais; os fundamentos epistemológicos: teorias da Arte e teorias educacionais; e 

os autores-actores que determinaram as direcções da mudança na Educação 

Artística neste período.  

                                                        
1 Consideramos o período que se estende até à década de oitenta, inclusive. 
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impulsionada pelas premissas pós-modernas na sociedade, na Arte e na Educação 

Artística, teremos como ponto de referência a Modernidade e o Modernismo. 

 Por fim, o terceiro capítulo incide sobre o impacto da diversidade cultural, um 

fenómeno que caracteriza as sociedades contemporâneas, na Educação Artística 

sendo a principal referência o modelo do Multiculturalismo. Apesar do 

Multiculturalismo ser muitas vezes definido como sinónimo de Pós-modernismo, eles 

não são iguais uma vez que nem todas as versões do Multiculturalismo reflectem 

atributos pós-modernos, sendo a abordagem da Reconstrução Social aquela que 

melhor enquadra as preocupações e objectivos pós-modernos. 

 SEGUNDA PARTE – CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 Depois de mapeado o desenvolvimento da Educação Artística no século XX, 

incidimos agora na caracterização da Cultura Visual na Educação Artística com o 

intuito de determinar os pontos comuns, as particularidades e as divergências entre 

os seus proponentes e os que a questionam ou recusam. Nesse sentido, o quarto 

capítulo centra-se na Cultura Visual e procura defini-la enquanto fenómeno cultural e 

área teórica. No entanto, ao falar em definição afastamo-nos uma vez mais de 

territórios concretos e de sentidos herméticos, isto porque, em parte, reflectir sobre 

Cultura Visual é reflectir sobre uma ideia em construção. Tal volubilidade de sentido 

justifica-se pelo facto deste ser um domínio recente, formado apenas, enquanto área 

teórica, no início da década de noventa. Com o intuito de clarificar o conceito de 

Cultura Visual optámos, por um lado, por caracterizar em separado três dimensões: 

fenomenológica, substancial e pedagógica. Por outro lado, apresentamos cinco 

mitos sobre Cultura Visual: Nivelamento, Pictorial Turn, Modernidade Técnica, Média 

Visuais e Poder. 

 No quinto capítulo centrámo-nos na Cultura Visual na Educação Artística 

procurando definir os seus fundamentos, objectivos e estratégias. As propostas de 

mudança começam a formar-se na década de noventa e defendem, em traços 

gerais, a transição do enfoque da Educação Artística na Arte, muitas vezes sinónimo 

exclusivo de Arte Erudita, para uma categoria mais inclusiva, a Cultura Visual. A fim 

de caracterizar o ensino da Cultura Visual escolhemos duas propostas apresentadas 

sendo que iremos descrever os respectivos fundamentos de mudança e as suas 

estratégias de concretização.  

 Por fim, o sexto capítulo centra-se na crítica e debate relativos à Cultura 

Visual na Educação Artística e procura clarificar as posições de quem a defende, 
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questiona e recusa. Definimos três eixos de discussão que problematizam a Cultura 

Visual na Educação Artística: o lugar da Arte; a utilização da Estética; e a 

construção do Currículo. No primeiro reflectimos sobre o lugar da Arte nas actuais 

propostas e a importância da reinterpretação do conceito de cultura nesse 

entendimento; no segundo apresentamos as posições de Kevin Tavin e Paul 

Duncum que apelam, respectivamente, à substituição e reinterpretação do discurso 

da Estética na Educação Artística; por fim, no terceiro ponto reflectimos sobre a 

impossibilidade de mapear o conteúdo da Cultura Visual e a forma pela qual essa 

característica redefine os conceitos de currículo e pedagogia, focando também o 

papel da produção artística no ensino da Cultura Visual. 

 TERCEIRA PARTE – DA ARTE PARA A CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 A última parte do nosso trabalho lança sobre os capítulos que a antecedem 

uma proposta de reflexão com a fim de problematizar a Cultura Visual na Educação 

Artística. A primeira e a segunda parte confluíram para este momento sendo que, a 

partir delas e a partir da revisão da literatura que as fundamentou, se formaram 

quatro eixos de problematização sobre a transição da Arte para a Cultura Visual na 

Educação Artística: o lugar da Arte, a utilização da Estética, a construção do 

currículo e o pluralismo cultural. Nesse sentido, o sétimo capítulo apresenta, por um 

lado, a metodologia utilizada para a construção e funcionamento do blogue, criado 

como plataforma de diálogo relacionados com os eixos supracitados e na qual 

participaram alguns dos autores-actores da Educação Artística contemporânea e, 

por outro lado, sistematiza-os com base nos dados recolhidos.  
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PRIMEIRA PARTE – MAPEAMENTO DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NO SÉCULO XX 
 

 

 
 

“The ways the visual arts are taught today were 

conditioned by the beliefs and values regarding art 

held by those who advocated its teaching in the 

past. (...) Only after we have studied the teaching of 

art in earlier times can we understand its role in 

education today.” (Arthur Efland, 1990:1) 
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 INTRODUÇÃO 
 

 Esta primeira parte foca o desenvolvimento da Educação Artística no século 

XX, até à década de oitenta, e o seu principal objectivo é contextualizar a Cultura 

Visual na Educação Artística, definida actualmente enquanto proposta para o futuro 

da área. Para tal, iremos mapear os movimentos e modelos mais relevantes que 

deram forma à Educação Artística neste período e a sua lógica de mudança, isto é, 

os factores históricos, sociais, culturais e epistemológicos que contribuíram para a 

definição, implementação e substituição de modos de pensar e fazer/ensinar. 

 Educação Artística, enquanto ‘termo chapéu’2

 Por outro lado, a Educação Artística também é uma área teórica, apoiada 

fortemente em várias disciplinas satélite como a História da Arte, a Estética, a Crítica 

da Arte, a Cultura Visual, as Ciências da Educação, a Psicologia, entre outras. 

Assim, reflecte sobre e sustenta a sua prática, sendo importante perceber que a 

teoria da Educação Artística, apoiada na investigação, não deve ser vista como uma 

solução para a prática mas sim, uma ferramenta que permite aos professores

, pode levar a leituras difusas e 

como tal começamos por clarificar o sentido da nossa utilização. Entendemos que a 

Educação Artística é uma área que combina prática e teoria, dois domínios que 

mantêm entre si uma relação de sinergia. Por um lado, a prática da Educação 

Artística desenvolve-se entre o contexto da sala de aula, o espaço do museu e o 

dia-a-dia de cada indivíduo. Pensada como experiência, implica ensino e 

aprendizagem, processos simultaneamente individuais e partilhados que se podem 

desenvolver num registo formal, não formal e informal. Estas três variantes 

sustentam a prática da Educação Artística num contexto, ou melhor, em diversos 

contextos que se contaminam transversalmente e entre os quais os indivíduos se 

deslocam. O contexto por excelência associado ao desenvolvimento da Educação 

Artística é a escola e será primordialmente a ela que nos referiremos, sendo que, 

sempre que o sentido for distinto será especificado.  

3 

reflectirem sobre os seus objectivos e práticas (Wilson, 1997a)4

                                                        
2 A designação ‘termo chapéu’ é uma tradução livre do inglês umbrella term e corresponde a um 

hiperónimo, ou seja, uma palavra ou conceito com significado mais abrangente que agrupa outros 

conceitos mais específicos.  

. 

3 Ao falar em professores referimo-nos aos agentes educativos que operam no âmbito da Educação 

Artística. 
4 Brent Wilson (1997), “The Second Search: Metaphor, Dimensions of Meaning, and Research Topics in 

Art Education”, in Research Methods and Methodologies for Art Education. 
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 ESTRUTURA 

 CAPÍTULO I – MOVIMENTOS, CORRENTES E MODELOS NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 Este capítulo incide sobre o desenvolvimento da Educação Artística no 

século XX5

 Para este mapeamento tomámos como principal referência as propostas 

para a compreensão do desenvolvimento da Educação Artística defendidas por 

Arthur Efland (1991, 1995)

 e tem como objectivo mapear os seus principais agentes de mudança. 

Ao falar em agentes consideramos os factores contextuais: históricos, sociais, 

políticos e culturais, os fundamentos epistemológicos: teorias da Arte e teorias 

educacionais e os autores-actores que determinaram as direcções de mudança na 

Educação Artística neste período. O enfoque no século XX justifica-se pelos 

reflexos, mais ou menos directos, que dele ainda se estendem para a actualidade e, 

como tal, servem de ponto de comparação, por divergência ou aproximação, às 

propostas hoje desenvolvidas, nomeadamente a da Cultura Visual na Educação 

Artística. 

 6 e Roger Clark (1996)7

 Além destes dois autores considerámos os contributos de George Pappas, 

Brent Wilson, Kerry Freedman, Anne Bammford, João Pedro Fróis e Rainer K. 

Wick

. Arthur Efland (1991) apresenta 

uma periodização da história das ideias na qual enquadra os diversos movimentos 

da Educação Artística em três correntes principais: corrente expressiva, corrente 

reconstrutora e corrente do racionalismo científico. No entanto, numa síntese que 

relaciona as teorias estéticas com as teorias da aprendizagem, Efland (1995) define 

quatro modelos: o Modelo Mimético-Behaviorista, o Modelo Expressivo-Analítico, o 

Modelo Pragmático-Reconstrucionista e o Modelo Formalista-Cognitivo, sendo que 

iremos focar apenas os três últimos porque sistematizam, respectivamente, cada 

uma das correntes supracitadas (v. QUADRO 1). Roger Clark reflecte acerca da 

ambivalência pedagógica resultante do esforço contínuo da Educação Artística pela 

sua permanência no currículo escolar, identificando duas estratégias de integração: 

instrumentalismo e essencialismo.  

8

                                                        
5 Consideramos o período que se estende até à década de oitenta, inclusive. 

, realçando que apesar da especificidade de cada um relativamente ao 

6 Arthur Efland (1990), The A History of Art Education: Intellectual and Social Currents in Teaching the 

Visual Arts; Arthur Efland (1995), “Changes in Conceptions of Art Teaching”, in Context, Content and 

Community in Art Educations Beyond Postmodernism. 
7 Roger Clark (1996), “Deliberate Ambivalence”, in Art Education:Issues in Postmodernist Pedagogy. 
8 George Pappas (1970), Concepts in Art and Education; Brent Wilson (1997), The quiet Evolution; 

Kerry Freedman (1998), “The Importance of Modern Art and Art Education in the Creation of a National 



MAPEAMENTO DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NO SÉCULO XX   
 
 
 
 

11 

 

contexto no qual incidem e às premissas que orientam a sistematização que 

propõem para a compreensão do desenvolvimento da Educação Artística, é possível 

encontrar linhas paradigmáticas comuns.  

 CAPÍTULO II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E PÓS-MODERNIDADE 

 Este capítulo centra-se na influência da Pós-Modernidade, enquanto 

fenómeno social e estético, no pensamento e prática da Educação Artística. O 

enfoque é colocado na década de oitenta e noventa, um período de transição e de 

agitação ideológica que conduziu à reinterpretação de conceitos estruturantes da 

Educação Artística, como por exemplo: conhecimento, sujeito e Arte. Importa referir 

que esta mudança enquadra, em parte, o aparecimento da Cultura Visual, dentro e 

fora da Educação Artística9

 Começamos por apresentar neste capítulo um enquadramento teórico sobre 

Modernidade, enquanto conceito social e estético

. Pós-modernidade pode ser definida como um fenómeno 

relacional na medida em que se fundamenta, por continuação ou oposição, no 

pensamento moderno. Assim, para a compreensão da mudança impulsionada pelas 

premissas pós-modernas na sociedade, na Arte e na Educação Artística, a 

Modernidade e o Modernismo serão o ponto de referência.  

10 e de Pós-modernidade, definida 

com base na reinterpretação de quatro conceitos modernistas: conhecimento, 

representação, identidade e localização e também como fenómeno estético11

                                                                                                                                                               
Culture”, in Curriculum, Culture and Art Education; Anne Bammford (2006), “Social, political and 

historical context for thinking about arts education”, in The WOW Factor – Global research compendium 

on the impact of the arts in education; João Pedro Fróis (2005), “Quatro modelos para a educação 

artística”, in As Artes Visuais na Educação: Perspectiva Histórica (Tese de Doutoramento); Rainer K. 

Wick (2009), “Key Changes in Art Education in the Modern Period – A Gallop through the History of 

German Art Education”, in Actas publicadas del I Congreso Internacional Los Museos en la Educación. 

La formación de los educadores.  

 (v. 

QUADRO 2). Na sequência do enquadramento teórico analisámos a influência destes 

dois momentos da história intelectual e cultural na Educação Artística. 

9 A definição de Cultura Visual e a sua influência na Educação Artística contemporânea serão focadas 

na Segunda Parte – Educação Artística e Cultura Visual. 
10 Para este enquadramento tivemos como principal referência o contributo de Matei Calinescu (1991), 

As cinco faces da Modernidade: Modernismo, Vanguarda, Decadência, Kitsch, Pós-Modernismo; e 

Maria Laura Bettencourt Pires(2006), Teorias da Cultura. 
11 Para esta subsecção tivemos como principal referência o contributo de Charles Jencks (1992), The 

post-modern reader; Arthur Efland, Kerry Freedman e Patricia Stuhr (1996), “Postmodern Theory: 

Chanching Concepts of Art, Curriculum and Education”, in Postmodern Art Education: An approach to 

curriculum; e Maria Laura Bettencourt Pires (1996), Teorias da Cultura. 
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 Para compreender o impacto do pensamento moderno na Educação Artística 

recuperámos alguns dos factos descritos no Capítulo I procurando analisá-los noutra 

perspectiva. Philip Meeson (1991)12 define quatro características que aproximam o 

pensamento moderno da Educação Artística: o afastamento do Modernismo da 

tradição; a ideia de progresso; a ideia de inconsciente como fonte de criação 

artística e a ideia de vanguarda. Por outro lado, com base no questionamento de a 

mudança na Educação Artística no século XX ser sinónimo de evolução são 

descritos quatro paradigmas educativos: Elements of Design, Creative Self-

Expression, Art in Daily Life e Discipline-Oriented, cuja lógica de superação por 

ruptura se esgotou abrindo portas  ao pluralismo e fluidez pós-modernos13

 Com base no contributo de Dennis E. Fehr (1994), Ronald W. Neperud 

(1995), Roger Clark (1996), Arthur Efland, Kerry Freedman e Patricia Stuhr (1996)

. 

14, 

identificámos três características do pensamento pós-moderno que se propagaram à 

Educação Artística: a definição de conhecimento como construção social e cultural, 

o processo de fragmentação e descentramento do sujeito e o reconhecimento da 

Arte como produção cultural. Na sequência deste mapeamento apresentamos duas 

propostas para o currículo pós-moderno na Educação Artística, uma fundamentada 

em quatro eixos: pequenas narrativas, poder e conhecimento, desconstrução e 

duplo código15 e outra em oito princípios pós-modernos: apropriação, 

recontextualização, justaposição, layering, cruzamento entre imagem e texto, 

hibridismo, gaze e representin16

 

.   

                                                        
12 Philip Meeson (1991), “The Influence of Modernism on Art Education”, in British Journal of Aesthetics 

Aesthetics, 31(2). 
13 Estes quatro paradigmas foram definidos por Arthur Efland, Kerry Freedman e Patricia Stuhr (1996), 

“Visions of Progress in 20th Century Art Education”, in Postmodern Art Education: An approach to 

curriculum. 
14 Dennis E. Fehr (1994), “Promise and Paradox: Art Education in the Postmodern Arena”, in Studies in 

Art Education, 35(4); Ronald W. Neperud (1995), “Transitions in Art Education: A Search for Meaning”, 

in Context, Content and Community in Art Education Beyond Postmodernism; Roger Clark (1996), 

idem; e Arthur Efland, Kerry Freedman e Patricia Stuhr (1996), in Postmodern Art Education: An 

approach to curriculum. 
15 Estes quatro eixos para o currículo pós-moderno da Educação Artística foram definidos por Arthur 

Efland, Kerry Freedman e Patricia Stuhr (1996), “The Character of a Postmodern Art Curriculum”, in 

Postmodern Art Education: An approach to curriculum. 
16 Estes princípios foram definidos por Olivia Gude (2010), “Postmodern Principles: In search of a 21st 

Century Art Education Art”, in Art Education, 57(1). 
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 CAPÍTULO III – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E PLURALISMO CULTURAL 

 Este capítulo centra-se no impacto da diversidade cultural, um fenómeno que 

caracteriza as sociedades contemporâneas, na Educação Artística, tendo como 

principal referência o modelo do Multiculturalismo. Apesar do Multiculturalismo ser 

muitas vezes definido como sinónimo de Pós-modernismo eles não são iguais isto 

porque nem todas as suas versões reflectem atributos pós-modernos. Importa referir 

que algumas das propostas relativas à compreensão da Cultura Visual na Educação 

Artística se enquadram nos pressupostos definidos pela Reconstrução Social, a 

abordagem da Educação Artística Multicultural que melhor responde às 

preocupações e objectivos pós-modernos.  

 Começamos por apresentar neste capítulo um enquadramento teórico para o 

Multiculturalismo, incidindo tanto nos factores que levaram à sua definição como nas 

razões pelas quais este se tornou insuficiente enquanto estratégia de gestão para a 

diversidade étnico-cultural17. Consequentemente, debruçamo-nos sobre a definição 

de Educação Multicultural, um modelo de reforma educativa que tem por base uma 

escola igual para todos. James A. Banks18 define quatro abordagens representativas 

de diferentes níveis de integração do conteúdo multicultural: Abordagem da 

Contribuição; Abordagem Aditiva, Abordagem da Transformação e Abordagem da 

Acção Social. Por outro lado, centramo-nos na Educação Artística e nas hipóteses 

que esta apresenta como forma de ultrapassar o pendor etnocêntrico que pauta a 

escolha dos seus conteúdos, sendo que, apresentamos cinco propostas: 

Excepcionalidade e Diferença, Relações Humanas, Estudo de Grupos Específicos, 

Educação Multicultural e Reconstrução Social19

 

 (v. QUADRO 3).  

                                                        
17 Para esta secção tivemos como principal referência o contributo de Rui Marques (2005), Uma mesa 

com lugar para todos – para uma visão humanista da imigração. 
18 James A. Banks (1990), “A multicultural Education: Characteristics and Goals”, e “Approaches to 

Multicultural Curriculum Reform”, in Multicultural Education_ Issues and Perspectives. 
19 Para esta secção foi determinante o contributo de Roger Clark (1996), “Diversity and Difference”, in 

Art Education: Issues in Postmodernist Pedagogy; Arthur Efland, Keery Freedman e Patricia Stuhr 

(1996), “Multicultural Art Education as it relates to Modernism and Postmodernism”, in Postmodern Art 

Education: An approach to curriculum; Christine Ballenge-Morris e Patricia Stuhr (2001), “Multicultural 

Art and Visual Cultural Education in a Changing World”, in Studies in Art Education, 44(3). 
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CAPÍTULO I – MOVIMENTOS, CORRENTES E MODELOS NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

 
“The history of art education reflects not only the 

relationship to general education but also the 

influences from the social sciences to advances in 

technology, and the conceptual and visual changes 

in the art object itself.” (George Pappas, 1970:1) 

“When we change our ideas, art education also 

changes.” (Wilson, 1997b:5) 

 

  

 PERIODIZAÇÃO DA HISTÓRIA DAS IDEIAS NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
  

 CORRENTE EXPRESSIVA 
 

 De acordo com Arthur Efland (1990)20

 Apesar dos estudos científicos centrados na criança e no seu 

desenvolvimento datarem de 1880, a produção artística infantil nunca foi designada 

como Arte, sendo muitas vezes comparada pejorativamente à Arte Primitiva. No 

entanto, foi precisamente a aceitação pelo mundo da arte das qualidades estéticas 

da Arte Primitiva que fez com que a produção artística fosse reconhecida e 

valorizada como tal, o que deu origem à designação de criança artista e Arte Infantil. 

 a corrente expressiva teve por base o 

Idealismo Romântico do século XIX e desenvolveu-se em direcção a uma pedagogia 

centrada na expressão pessoal. O enfoque recaia sobre a criança, vista como 

dotada de capacidades inatas especiais que corriam o risco de ser corrompidas pela 

sociedade e por métodos de ensino mecanizados. Este pressuposto enquadra a 

ideia de expressão livre, influenciada também pela psicologia freudiana que defendia 

como verdadeira fonte da motivação humana a mente inconsciente. A descoberta do 

inconsciente reflectiu-se igualmente na prática artística, desafiando os artistas a 

abandonarem a fidelidade do realismo e arriscarem um compromisso com a sua 

realidade interior.  

                                                        
20 Arthur Efland (1990), The A History of Art Education: Intellectual and Social Currents in Teaching the 

Visual Arts. 
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Frank Cizek21 foi o primeiro a defender que a arte produzida pelas crianças tinha um 

valor intrínseco dando início a uma pedagogia apoiada no princípio de que as 

crianças são artistas e de que a sua arte tem um valor próprio, apesar de ser frágil e 

influenciável pelos adultos. Tais pressupostos estiveram na origem do Movimento da 

Expressão Livre22. A Child-Centered School proposta por Harold Rugg e Ann 

Shumaker23

 A corrente expressiva ressurgiu com maior impacto a partir da década de 

quarenta através da influência de autores como Herbert Read

 na década de vinte, nos EUA, constituiu um exemplo de reforma escolar 

baseada inteiramente na pedagogia da expressão livre. Defendiam,  por exemplo, 

que o ensino da Arte devia ser promovido por artistas porque estes tinham uma 

maior sensibilidade para lidar com a afinidade existente entre a actividade artística e 

a expressão da criança. 

24 e Viktor Lowenfeld25

                                                        
21 Frank Cizek (1865-1946) teve o primeiro contacto com a arte infantil enquanto estudante de Arte da 

Academia de Arte de Viena e em 1897 abriu a sua própria escola de arte para crianças. É paradoxal a 

posição sobre os métodos de ensino promovidos por Cizek isto porque, por um lado, é destacada a 

total liberdade criativa dada às crianças na sua actividade artística e, por outro lado, é reconhecida a 

influência da Arte e ilustrações de adultos (Efland, 1990).  

. 

No entanto, contrariamente a Frank Cizek, Lowenfeld não via a Arte Infantil como 

um fim em si mesma e, como tal, no seu entender, o objectivo da Educação Artística 

não era o produto ou experiência estética em si mas o facto da criança crescer 

22 Tradução livre de Free Expression, também designado de Creative Self-Expression nos EUA. 
23 Harold Rugg e Ann Shumaker são autores da obra The Child-Centered School (1928). Apesar de 

reconhecerem a influência da Educação Progressiva e de autores como Francis Parker e Jonh Dewey, 

contrariamente a estes, que defendiam uma escola que aliava o crescimento pessoal e o crescimento 

na comunidade, preparando os alunos para compreender a sociedade, Rugg e Shumaker estavam 

preocupados com a libertação da criança das influências sociais, entendidas por eles como 

condicionadoras do seu crescimento pessoal (Efland, 1990). 
24 Herbert Read (1893-1968) escreveu e publicou a importante obra Education Through Art (1943) em 

plena Segunda Guerra Mundial, tendo sido notória a influência desse clima de destruição no seu 

pensamento. De acordo com Read a sofisticação da civilização moderna, e da própria educação, tinha 

colocado em risco o processo natural de integração e comunicação pessoal dos indivíduos. Como tal, 

defendeu que a Educação Artística, se baseada na pedagogia da expressão livre, poderia contribuir 

para a harmonia social e individual assim como para a paz (Efland, 1990). 
25 Viktor Lowenfeld (1903-1960) também considerava que a expressão livre era necessária para o 

crescimento saudável da criança e reconhecia que factores como a perda da auto-confiança ou a 

imposição das ideias dos adultos ameaçavam esse crescimento. Umas das obras mais importantes 

que publicou foi Education Through Art (1943). Para a divulgação do seu pensamento foi importante o 

facto de apresentar o desenvolvimento infantil como base para conhecer a arte da criança, propondo 

para cada um dos estádios de desenvolvimento psicológico actividades artísticas específicas (Efland, 

1990). 
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criativa e sensivelmente, o que lhe permitia aplicar a sua experiência com a Arte em 

qualquer outra situação do dia-a-dia. Desde o final dos anos sessenta que a 

influência da pedagogia da expressão livre se tem dissipado apesar de alguns dos 

seus pressupostos se manterem até aos dias de hoje.  

 MODELO EXPRESSIVO-PSICANALÍTICO 

 Neste modelo, a Arte é entendida como o produto da imaginação do artista, a 

educação centra-se no sujeito e o conhecimento é uma construção pessoal 

legitimada pela vida sensorial do indivíduo. Em comum, Arte e educação têm a 

importância do papel desempenhado pela imaginação no processo de criação e 

fruição. As emoções e ideias do artista consolidam-se através do processo criativo o 

que imprime às obras de arte o estatuto de conhecimento intuitivo e subjectivo. 

Nesse sentido, o valor da Arte encontra-se na sua capacidade de promover o 

crescimento pessoal, tanto de quem cria como de quem frui, reconhecendo-o como 

um acto de originalidade. A aprendizagem neste modelo promove a auto-realização 

do aluno o que lhe permite desenvolver os seus valores interiores, sendo o professor 

visto como um facilitador na medida em que procura não impor regras ou valores ao 

aluno.  

 CORRENTE RECONSTRUTORA 

 Em ritmo paralelo ou alternado com os movimentos que integraram a 

corrente expressiva surgiram outros movimentos na Educação Artística, alguns dos 

quais integraram a corrente reconstrutora. Esta corrente traduziu a crença de que a 

educação é uma força que pode transformar a sociedade e teve início no século XIX 

através das premissas das Common Schools26. No entanto, é no século XX, no final 

da década de vinte, enquadradas pela Grande Depressão, que reaparecem as 

preocupações com a reconstrução social, tendo sido determinante a influência da 

Educação Progressiva27

                                                        
26 As Common Schools foram um sistema de ensino que surgiu no início do século XX na Europa e nos 

EUA com o intuito de estabelecer escolas sustentadas pelo estado. Horace Mann foi um autor 

importante para a sua implementação e um dos primeiros defensores do ensino do desenho. Justificou 

tal preocupação com os benefícios que via associados ao desenho como o melhoramento da caligrafia, 

o facto deste ser uma competência industrial essencial e também por, segundo o autor, se revelar 

como uma força moral (Efland, 1990). 

 e do conceito de experiência, conforme foi definido por 

27 O movimento da Educação Progressiva surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX e teve 

como pioneiros pedagógicos Francis Parker e John Dewey. Surgiu como reacção às práticas 

educativas padronizadas explorando em alternativa um conjunto de princípios baseados na ideia de 
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John Dewey28

 Outro autor de referência para o desenvolvimento da corrente reconstrutora 

na década de trinta foi Melvin Haggerty

. Dewey entendia como experiência o conjunto de encontros que 

tornam possível a reconstrução do conhecimento e, em última instância, a 

reconstrução da própria sociedade. Assim sendo, também a Arte era por ele 

considerada reconstrutora, revelando-se não apenas uma mera expressão pessoal 

mas um meio de transformar a vida do indivíduo e da sociedade. Enquadrada por 

estas premissas a Arte era vista como uma ferramenta com a qual seria possível 

resolver problemas do contexto familiar, escolar ou da própria comunidade e nesse 

sentido o foco estava na Arte enquanto parte integrante da actividade humana e não 

como um fenómeno isolado.  

29

 Tal como verificámos na corrente expressiva, também o ímpeto da 

reconstrução se fez sentir através de um segundo movimento, surgido na década de 

sessenta: o Movimento Arts-in-Education. Este período foi marcado por um conjunto 

de contestações sócio-políticas, de que são exemplo o movimento dos direitos 

humanos e o movimento de libertação das mulheres. Esses acontecimentos 

questionaram a aceitação a priori de que as escolas satisfaziam as necessidades 

sociais, surgindo como alternativa a proposta das redes de aprendizagem baseadas 

, que definiu a Arte como um instrumento 

potenciador de melhorias na vida quotidiana dos indivíduos. No entanto, as 

primeiras críticas a esta corrente fizeram-se sentir ainda nesta década, com base na 

alegação de que a Arte se tinha tornado subserviente de outras disciplinas, 

perdendo a sua autonomia para efeitos de interdisciplinaridade. Por outro lado, o 

método defendido para o ensino de um programa de Arte integrado requeria 

professores com capacidades extraordinárias; além de polivalentes nos seus 

conhecimentos, deveriam ensinar num ambiente de grande cooperação com os 

seus pares, dois factores que não são fáceis de assegurar enquanto ponto de 

partida generalizado.  

                                                                                                                                                               
que o processo de ensino/aprendizagem deveria ter por base o desenvolvimento natural da criança. 

Como tal, a educação devia sustentar-se em experiências reais relacionadas com a vida social da 

comunidade. (Efland, 1990). As três correntes definidas por Arthur Efland estiveram, nos EUA, 

relacionadas com o movimento da Educação Progressiva.  
28 John Dewey (1859-1952) foi um dos autores mais influentes na educação dos EUA. Em 1896 

estabeleceu a Laboratory School na Universidade de Chicago, um projecto que lhe permitiu pôr em 

prática algumas das suas ideias, criando uma escola organizada não a partir de disciplinas formais mas 

a partir de actividades preocupadas com a resolução de problemas, que aliavam o desenvolvimento 

das capacidades individuais à integração dos mesmos na comunidade, (Efland, 1990). 
29 Melvin Haggerty (1935), Art, a Way of Life (citado em Efland, 1990; 1995). 
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na comunidade. Para o Movimento Arts-in-Education, a Arte não era entendida 

como uma disciplina mas sim uma experiência potenciada pela participação no 

processo artístico ou testemunhando esse mesmo processo no trabalho de artistas. 

A ênfase era dada às artes no plural; à interdisciplinaridade enquanto estratégia de 

partilha de saberes entre as artes e as restantes disciplinas; ao reconhecimento de 

outras instituições, nomeadamente os museus e a própria comunidade, como 

recurso para os programas escolares; e à presença de artistas profissionais no 

espaço da escola. O objectivo deste movimento era promover a relação dos alunos 

com a prática da Arte, sendo a acção valorizada em detrimento da contemplação.  

 Na década de sessenta e oitenta surgiram duas propostas para a reforma 

educativa, Qualitative Inquiry30 e Teoria Crítica31

 MODELO PRAGMÁTICO-RECONSTRUCIONISTA 

 que, apesar de não terem tido um 

impacto directo na Educação Artística também podem ser enquadradas na corrente 

reconstrutora.  

 Neste modelo Arte e educação têm um valor instrumental. O conhecimento é 

definido como uma construção contínua, revisto em cada nova experiência, o que 

pode conduzir à confirmação ou reformulação de entendimentos anteriores. Este 

processo é comparado ao processo de criação do artista, na medida em que 

também ele está constantemente envolvido na reconstrução da sua própria 

experiência; e ao processo do fruidor que, no encontro com uma obra de arte, pode 

reinterpretar a sua visão da realidade. A educação neste modelo centra-se na 

resolução de problemas, situações próximas do dia-a-dia em que o conhecimento 

sobre Arte actua como um potencial instrumento de resolução.  

                                                        
30 Esta proposta defendeu, em oposição aos objectivos behavioristas, a adopção de métodos 

qualitativos para definir o currículo. Foi desenvolvida por um grupo de teóricos que William Pinar (1975) 

designou de reconceptualists, um grupo de autores, do qual também fazia parte, em que, apesar das 

suas visões particulares sobre o currículo defendiam que os indivíduos eram agentes activos na 

construção do conhecimento e valorizavam a diversidade e o pluralismo (Efland, 1990). 
31 A Teoria Crítica teve por base o questionamento do domínio das estruturas das classes sócio-

económicas e a sua reprodução e manutenção pelo currículo escolar. Fundou-se num método de 

análise crítica sustentada nas teorias marxistas ou pós-marxistas. The Caucus on Social Theory foi 

uma associação fundada na década de oitenta por um grupo de professores ligados à Educação 

Artística, entre os quais destacamos Vincent Lanier e jan jagodzinski, e que foram influenciados pela 

Teoria Crítica (Efland, 1990).  
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 CORRENTE DO RACIONALISMO CIENTÍFICO  

 Recuando ao final do século XIX, início do século XX, encontramos nos EUA 

dois movimentos: o Social Efficiency Movement32 e o Movimento Científico33 que, 

apesar de não terem reflectido directamente sobre o ensino das artes, deram início a 

uma linha de pensamento fundamentada em ideologias ligadas à ciência. Apenas na 

década de cinquenta foi definido um modelo de reforma curricular para a educação 

em geral e, consequentemente, para a Educação Artística, sustentado em 

pressupostos científicos. As tensões provocadas pela Guerra Fria influenciaram a 

educação americana tendo o lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética 

em 1957 actuado como catarse para a reforma curricular efectuada pelo Movimento 

Orientado por Disciplinas34

 O contributo de Manuel Barkan

. Uma vez que esta reforma curricular se fundamentava 

nas disciplinas, gerou-se automaticamente uma polémica hierárquica relativa à 

importância das diferentes áreas de conhecimento. Essa situação forçou as artes a 

definirem-se enquanto disciplina de pleno direito correndo o risco de, se não o 

fizessem, perderem a sua legitimidade.  
35

                                                        
32 Este movimento baseou-se na crescente valorização do materialismo científico contra o idealismo 

romântico que tinha defendido a manutenção das artes visuais no currículo, justificando-as como força 

moral. Porém, os primeiros sinais de mudança em favor do pendor científico surgiram no Report of the 

Committee of Ten (1895), elaborado com o fim de definir uma reforma no ensino secundário americano 

com base na questão: “What knowledge is of most worth?“. A ausência de referências às artes e a sua 

classificação como áreas optativas deixaram antever a necessidade de, num futuro próximo, estas se 

ajustarem a novas exigências para se manterem dentro da escola (Efland, 1990). 

 foi determinante para a definição da 

Educação Artística enquanto disciplina. Barkan reflectiu sobre a relação entre a 

estrutura das artes e das ciências, questionando se o facto de as artes 

apresentarem uma estrutura diferente invalidava que pudessem também ser 

consideradas como uma disciplina. Conclui que as disciplinas das artes são de uma 

ordem diferente e dessa forma o desafio deixa de ser impor-lhes a estrutura das 

ciências mas procurar nelas a sua especificidade. Para além dos artistas, Barkan 

33 Este movimento surgiu no período de Pós-Primeira Guerra Mundial e revela que os educadores 

progressivos procuravam nessa época basear a reforma da escola na pesquisa científica. Apesar de 

não considerarem directamente o ensino da arte, defenderam o desenvolvimento de métodos de 

pesquisa para o estudo sobre as relações entre a inteligência e o talento nas artes. Os resultados 

desses estudos concluíram que não havia uma ligação significativa entre a Arte e a inteligência em 

geral o que não prejudicou o reconhecimento dos conteúdos artísticos no ensino (Efland, 1990). 
34 Tradução livre de Discipline Oriented Movement. 
35 Manuel Barkan (1966, citado em Efland, 1990), Curriculum Problems in Art Education.  
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reconheceu também os historiadores de Arte e os críticos de Arte como agentes de 

referência para a definição dos conteúdos curriculares, uma organização tripartida 

que definiu o primeiro modelo de Educação Artística orientado por disciplinas36

 Contudo, as críticas a este modelo consideraram negativa a tendência de 

aproximar a estrutura do currículo das ciências a outras disciplinas. Apesar de 

Barkan aceitar que todas as disciplinas têm estruturas específicas, a sua ideia não 

teve uma receptividade unânime entre os académicos das artes e das humanidades. 

Em resposta a esse descontentamento surgiu, nos anos setenta, o Accountability 

Movement que marcou o regresso ao conservadorismo político. Dando ênfase à 

responsabilidade, os compromissos curriculares deslocaram-se de preocupações 

com o conteúdo para a identificação de sistemas concretos de avaliação, uma 

mudança descrita como a passagem de aspectos produtivos do conhecimento, com 

ênfase na investigação e descoberta, para aspectos reprodutivos que evidenciavam 

o domínio de factos existentes.  

.  

 Na década de oitenta foi relançada a preocupação com a qualidade na 

educação dando origem ao Movimento da Excelência37 que pretendia aumentar a 

competitividade económica americana nos mercados globais. De acordo com Ralph 

Smith38

 Enquadrado pelas premissas do Movimento da Excelência, surgiu em 1982 o 

Discipline-Based Art Education, DBAE

 o objectivo principal da Educação Artística era o desenvolvimento da 

capacidade de apreciação da excelência na Arte. Smith rejeitava por isso a ideia de 

que a criação artística infantil devia ser central para a Educação Artística, recusando 

também a expressão livre e o desenvolvimento da criatividade como princípios 

suficientes para a validar enquanto disciplina. 

39

                                                        
36 Outro contributo importante para a definição do modelo disiplinar foi o de Jerome Bruner para quem o 

sistema educativo se devia basear nas disciplinas uma vez que estas possibilitam aos alunos um 

entendimento da estrutura fundamental de qualquer área de conhecimento (Efland, 1990:238).  

, apoiado pelo Getty Education Institute for 

the Arts. O DBAE recuperou pensamentos e práticas dos anos sessenta e do 

Movimento Orientado por Disciplinas, nomeadamente ao defender que o currículo 

da Educação Artística devia ser constituído por quatro disciplinas: produção artística, 

37 Tradução livre de Excellence Movement. 
38 Ralph Smith (1887, citado em Efland, 1990), Excellence in Art Education: Ideas and Initiatives. 
39 Apesar deste acrónimo traduzir as siglas em inglês, Discipline Based Art Education, iremos utilizá-lo 

ao longo da dissertação para identificar este modelo. 
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Crítica da Arte e História da Arte e Estética40

 MODELO FORMALISTA-COGNITIVO 

. Contudo, também o Movimento da 

Excelência e o DBAE foram alvo de críticas. Estas reprovavam o tom conservador 

das suas propostas e consideravam que ambos promoviam a aprendizagem da Arte 

como uma forma passiva de envolvimento sendo a redução do tempo dedicado ao 

trabalho prático um indicador.  

 Neste modelo aliam-se estética formalista e teoria cognitiva. A ambas é 

comum a noção de estrutura formal enquanto princípio fundador do conhecimento. 

As obras de arte são assim reconhecidas como tal pelos seus aspectos estruturais: 

conceitos e elementos formais que em conjunto permitem a criação, percepção, 

interpretação e compreensão da própria Arte. A educação neste modelo é válida por 

si uma vez que o conhecimento, as obras de arte e a experiência estética, têm um 

valor intrínseco. O seu objectivo é por isso capacitar os alunos com competências 

específicas e conteúdos conceptuais que lhes permitam fazer e compreender Arte. 

 Depois de consideradas separadamente importa retermo-nos num olhar 

transversal sobre as três correntes definidas por Arthur Efland uma vez que estas 

foram ‘tecidas’ num gesto enleado conforme representa o QUADRO 1.  

Quadro 1 –  Movimentos, Correntes e Modelos na Educação Artística no século XX 

MOVIMENTOS, CORRENTES E MODELOS NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NO SÉCULO XX 

CORRENTE EXPRESSIVA CORRENTE RECONSTRUTORA CORRENTE DO RACIONALISMO 

CIENTÍFICO 

• Arte Infantil 

• Child-Centered School 

• Movimento da Expressão 

Livre 

• Art in Daily Life 

• Movimento Arts-in-Education 

• Qualitative Inquiry 

• Teoria Crítica 

•  Movimento Orientado por 

Disciplinas 

• Accountability Movement 

• Movimento da Excelência 

• DBAE 

MODELO  
EXPRESSIVO-PSICANALÍTICO 

MODELO 
 PRAGMÁTICO-RECONSTRUCIONISTA 

MODELO 
 FORMALISTA-COGNITIVO 

• Arte como Auto-Expressão 

• Educação como 

crescimento emocional 

• Conhecimento é intuitivo e 

• Arte é instrumental 

• Educação é instrumental 

• Conhecimento é uma 

construção contínua 

• Arte como forma 

• Educação como aquisição de 

conceitos 

• Conhecimento tem valor 

                                                        
40 Importa referir que na sua aplicação nas escolas o DBAE adquiriu diferentes formas, sendo que não 

só a prática foi afectada pela teoria como também esta foi determinante para a reformulação dos 

pressupostos que a orientavam (Wilson, 1997).   
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subjectivo intrínseco 

 Embora não se repetindo, os diferentes movimentos que compõem cada 

corrente da Educação Artística foram sendo recuperados e reajustados de acordo 

com as circunstâncias e exigências sociais e políticas. Evidenciamos por isso três 

pontos que marcam este processo: as correntes de influência alternam entre si os 

momentos de protagonismo sendo que nenhuma delas esteve presente de forma 

constante ao longo deste período de tempo; apesar do desenvolvimento cíclico de 

cada corrente, o seu efeito histórico estende-se mesmo depois de um movimento 

em particular terminar; e os movimentos não desaparecem por completo uma vez 

que são reinterpretados e ganham novas formas, definindo-se como versões 

optimizadas das anteriores. De acordo com Arthur Efland o desenvolvimento da área 

durante grande parte do século XX pautou-se por um princípio de melhoria, servindo 

o pensamento e prática do passado de referência para definir as propostas do 

presente. Nesse sentido, as correntes que define não devem ser interpretadas como 

limites rígidos que seccionam de forma categórica a história da Educação Artística 

mas são uma possibilidade para a periodização da sua acção e pensamento.  

 

 INSTRUMENTALISMO VERSUS  ESSENCIALISMO 
 

 Segundo Roger Clark (1996)41 a periodização proposta por Arthur Efland 

para descrever o desenvolvimento da Educação Artística no século XX, apesar de 

útil, não permite discutir adequadamente a sua ambivalência pedagógica42

 Por um lado, o instrumentalismo começou por defender que a Arte devia ser 

parte integrante do currículo por facilitar a aquisição de objectivos curriculares mais 

vastos, desconsiderando assim o seu valor inerente

. Clark 

fala por isso de duas estratégias, opostas, de integração das artes no currículo 

escolar: instrumentalismo e essencialismo. 

43

                                                        
41 Roger Clark (1996), “Deliberate Ambivalence”, in Art Education:Issues in Postmodernist Pedagogy. 

. No entanto, uma das 

principais referências para o instrumentalismo foi também a Psicologia do 

Desenvolvimento que se sustentou no pressuposto de que as crianças nasciam com 

uma capacidade criativa inata cuja progressão estava assegurada naturalmente ao 

longo dos diferentes estádios do seu desenvolvimento. Nesse sentido, a Arte e as 

actividades criativas desempenhavam um papel determinante para a saúde mental 

42 Importa referir que Roger Clark baseia a sua afirmação num quadro composto apenas por duas das 

correntes descritas por Efland: a corrente expressiva e a corrente do racionalismo científico. 
43 Exemplo deste pensamento é o currículo proposto por John Dewey (Clark, 1996:15). 
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dos indivíduos44. No entanto, a partir da década de setenta surgiu, associada ao 

instrumentalismo, uma nova frente apoiada no campo da sociologia e que 

apresentou como factores de valorização para a presença da Arte no currículo 

escolar o facto desta facilitar a aprendizagem genérica, promover o bem-estar 

psicológico e encorajar a harmonia social45

 Por outro lado, o essencialismo surgiu inicialmente enquanto reforma na 

educação em geral e foi descrito como uma filosofia educativa que enfatiza a nossa 

herança cultural e a importância de transmitir aos alunos competências e 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento da sociedade. Esta estratégia 

reflectiu-se posteriormente no domínio da Educação Artística. Contrariamente ao 

instrumentalismo que entendia a Arte como um meio para alcançar outros 

objectivos, o essencialismo reconhece que a Arte tem um valor inerente enquanto 

disciplina escolar distinta. Porém, demonstrar que a Arte devia ser uma parte 

essencial das bases do conhecimento não foi simples, principalmente quando 

estava em causa a comparação com áreas como as ciências ou a matemática que 

dispunham à partida de uma vantagem considerável quando se tratava de decidir 

sobre que conteúdos eram mais relevantes para a formação dos alunos

.  

46

 O processo de autonomia

. 
47

                                                        
44 Exemplo deste pensamento é o trabalho desenvolvido por Viktor Lowenfeld (Clark, 1996). 

 da Educação Artística sempre foi sinuoso porque 

teve de se equilibrar entre os seus interesses internos e as premissas impostas pelo 

contexto escolar que, em última instância, foram sempre soberanas. No entanto, 

Roger Clark considera que para essa tarefa contribuíram negativamente 

pressupostos criados pelo próprio ensino das artes no passado, nomeadamente a 

dissolução gradual da Arte no currículo das escolas elementares. Na descrição que 

faz sobre estratégias instrumentais e essencialistas, Clark define uma relação entre 

o instrumentalismo e o ensino elementar e o essencialismo e o ensino secundário, 

45 Exemplo desse pensamento é o Movimento Arts in Education. É um reflexo claro das estratégias 

instrumentais, uma vez que: dá ênfase às artes no plural; procura soluções para os problemas 

educativos fora da própria escola; tende a envolver as instituições da comunidade como recurso 

pedagógico; favorece o trabalho de atelier; e justifica as artes em termos de melhoramento social 

(Clark, 1996). 
46 Exemplo do essencialismo é o trabalho desenvolvido por Manuel Barkan na definição do primeiro 

modelo disciplinar; o DBAE; e o Project Zero fundado na Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard 

Gardner (Clark, 1996). 
47 Quando falamos em processo de autonomia da Educação Artística referimo-nos ao percurso que 

esta teve de traçar para se definir como uma área educativa, teórica e prática, para que o seu papel na 

formação dos alunos fosse reconhecido.  



MAPEAMENTO DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NO SÉCULO XX   
 
 
 
 

24 

 

sendo que, na sua opinião, esta ‘duplicidade’ coloca aos professores um problema 

de descontinuidade curricular, um obstáculo que deve ser ultrapassado em prol da 

permanência da Educação Artística no currículo.  

 A ambivalência pedagógica entre o currículo da educação através da Arte, 

no nível elementar, com o qual é associado o instrumentalismo e o currículo da 

educação na Arte, no nível secundário, ao qual corresponde o essencialismo, é para 

Roger Clark uma questão primordialmente filosófica. O foco da discussão centra-se 

pois no posicionamento face à Arte, sendo essa relação influenciada tanto pelas 

teorias estéticas como pelas teorias da educação. 

 Numa perspectiva que sintetiza este processo de mudança Harold Rugg e 

Ann Shumaker (1928, citado em Efland, 1995:27) reconheceram que as premissas 

que influenciaram a Educação Artística se dividiram em dois campos: uma direita 

reaccionária e uma esquerda liberal. A primeira preocupada com a doutrina da 

disciplina e o pensamento lógico e, a segunda, com o crescimento da criança e a 

espontaneidade, desenhando ambas um conflito entre tradição e liberdade pessoal. 

Também Arthur Efland (1990) considerou que, em traços gerais, o conflito da 

Educação Artística durante grande parte do século XX foi promovido por duas 

forças: aqueles que desejavam ensinar o conteúdo da Arte e os que a entendiam 

como expressão livre. Esta sistematização dicotómica aproxima-se da dualidade 

descrita por Roger Clark (1996), entre essencialismo e instrumentalismo. No 

entanto, como Clark aponta, tal divisão prejudicou a própria Educação Artística 

porque colocou aos professores um desafio de reinvenção constante, muitas vezes 

contraditório.  

 O fim desta lógica de mudança, pautada por um princípio de melhoria, 

conduziu à reinterpretação de conceitos chave para a Educação Artística e à 

definição de novas direcções para a área, uma problemática que iremos analisar no 

Capítulo II. 
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CAPÍTULO II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E PÓS-MODERNIDADE 
 

 
“The modern artist ignored society and consequently 

had little impact on it. The modern art educator 

ignored the art world and produced a visually 

illiterate generation” (Fehr, 1994:214). 

“The postmodern view has features which evoke 

both optimistic and pessimistic responses. As we 

approach the twenty-first century, optimists would 

envision an art education in which local cultural 

practices are valued... Pessimists would see an 

aimless, fragmented, relativist art education, cut off 

from standards of excellence” (Gablik, 1991, citado 

em Neperud, 1995:14). 

 

 

 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

 SOBRE MODERNIDADE 
  

 Enquanto conceito, a Modernidade apenas se adequa a uma sociedade que 

tenha um entendimento de História como sequência temporal linear e, nesse 

sentido, uma das suas principais características é o tempo irrepetível. O pressuposto 

de que a sociedade está constantemente em evolução remonta à Grécia Antiga, 

tendo esse pensamento ficado marcado pela afirmação de Heraclito quando disse 

que não nos podemos banhar duas vezes no mesmo rio (Pires, 2006)48. No entanto, 

apesar da proximidade ao sentimento de impossibilidade de repetição nesse tempo 

a palavra moderno ainda não existia. A origem do conceito moderno remonta ao 

século V, altura em que foi cunhada a palavra modernus que tem a sua raiz 

etimológica em modo que significa “agora, neste momento” e cujo principal antónimo 

é antiquus (Calinescu, 1991)49

                                                        
48 Maria Laura Bettencourt Pires(2006), Teorias da Cultura. 

.  

49 Matei Calinescu (1991), As cinco faces da Modernidade: Modernismo, Vanguarda, Decadência, 

Kitsch, Pós-Modernismo. 
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 Com base nesta súmula etimológica percebemos que a distinção entre 

antiquus e modernus parece sempre ter implicado um princípio de conflito. Para 

melhor entender o olhar que o moderno lança sobre o antigo introduzimos aqui a 

metáfora do “anão nos ombros do gigante” cuja origem os historiadores da ideia de 

progresso atribuíram aos escritos de Bernard de Chartres (s.d.) e de onde 

destacamos a seguinte passagem: “...vemos mais e mais longe do que os nossos 

predecessores, não porque nós tenhamos uma visão mais perspicaz ou maior 

altura, mas porque nós somos levantados e levados em cima da sua gigantesca 

estatura” (Salisbury, 1159, citado em Calinescu, 1991:27). Não apresentámos os 

protagonistas mas o gigante simboliza os Antigos e por oposição o anão os 

Modernos. A ambiguidade desta metáfora medieval traduz, por um lado, a 

superioridade, no sentido de avanço, dos Modernos em relação aos Antigos e, por 

outro lado, reconhece que isso se deve aos alicerces do passado, vistos como fonte 

inabalável de valor.  

 Depois de exposta uma comparação sistemática entre Antigo e Moderno, 

centramo-nos agora no entendimento de Modernidade enquanto visão do mundo, 

cujo início se pode fazer corresponder ao Iluminismo. O projecto do Iluminismo, e o 

período histórico em que este movimento intelectual se propagou, sustentou-se na 

crença no poder de três elementos principais: o poder da razão sobre a ignorância, o 

poder da ordem sobre a desordem e o poder da ciência sobre a superstição (Pires, 

2006). Tais pressupostos contribuíram para que na Modernidade o azimute do 

progresso estivesse sintonizado com o futuro, considerado superior em toda a sua 

valência ao passado.  

 À luz do ímpeto do progresso também o conceito de História foi redefinido 

enquanto algo linear. Acreditava-se cegamente na possibilidade de melhoramento 

como meta de um caminho percorrido num sentido único em que a ciência, a 

tecnologia e o capitalismo eram solução para todos os problemas promovendo um 

novo contexto de riqueza, democracia e bem estar. Por outro lado, a crença no 

poder da razão como fonte de progresso conduziu à exaltação do indivíduo e das 

suas capacidades intelectuais. Outro alicerce de peso do pensamento modernista foi 

a definição de verdade enquanto única e antagónica à falsidade, um pressuposto 

que influenciou de forma determinante o conceito de conhecimento, entendido como 

algo concreto e universal.  

 Até ao momento o enfoque esteve na Modernidade social sendo que, nos 

iremos agora debruçar sobre a Modernidade Estética. Apesar de não ser possível 

identificar com rigor o momento que marca a definição destas duas modernidades, 
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social e estética, é certo que: “numa determinada altura durante a primeira metade 

do século XIX ocorreu uma divisão irreversível entre a Modernidade enquanto uma 

fase da história da civilização ocidental – um produto do progresso científico e 

tecnológico, da revolução industrial, das radicais mudanças sociais e económicas 

produzidas pelo capitalismo – e a Modernidade enquanto um conceito estético” 

(Calinescu, 1999:49). 

 MODERNIDADE ESTÉTICA 

 A Modernidade estética surgiu com os movimentos vanguardistas que se 

opuseram aos aspectos alienantes da industrialização e da racionalização. Por seu 

lado, o conceito de vanguarda, que corresponde na linguagem militar à primeira 

linha de um grupo em ordem de batalha, é no universo artístico quase substituto de 

moderno ou movimento moderno. Traduz a ideia de um indivíduo ou grupo artístico 

que se opõe às artes académicas tradicionais e procura a inovação e criação 

descomprometida, acompanhando o desenvolvimento científico e tecnológico do seu 

tempo (Pinto, Meireles e Cambotas, 2006)50

 Os ‘ismos’ que pautaram o desenvolvimento da Arte modernista 

encadearam-se também a toque de marcha alimentando-se a novidade da recusa e 

superação do movimento anterior. Porém, esta mudança constante de estilo tornava 

a crítica quase impossível uma vez que rejeitar os modos de expressão do passado 

implicava rejeitar igualmente os parâmetros de excelência que os acompanhavam. A 

solução encontrada foi a adopção da análise formalista como método de referência 

para entender a Arte modernista sendo por isso privilegiada a forma em detrimento 

do conteúdo ou significado.  

.  

 No entanto, na fase final do Modernismo verificou-se um afastamento 

acentuado entre a Arte e o público em geral o que, de acordo com Roger Clark 

(1996)51

                                                        
50 Ana Lídia Pinto, Fernanda Meireles e Manuela Cernadas Cambotas (2006), História da Arte 

Ocidental e Portuguesa das origens ao final do século XX. 

 teve por base: o desinteresse da Arte pelos gostos populares; a recusa dos 

estilos pré-modernos; o desrespeito pelas culturas não ocidentais; e a deferência 

para com os críticos de Arte. O Modernismo tardio recusava assim qualquer forma 

de Arte Popular, designada pejorativamente como kitsch, vendo na aceitação do 

público uma razão para criar um novo estilo. Por outro lado, a recusa dos estilos do 

passado impedia ao público o reconhecimento de qualquer indicador familiar 

51 Roger Clark (1996), Art Education:Issues in Postmodernist Pedagogy. 
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dificultando consequentemente a sua relação com as obras que lhe eram 

apresentadas.  

 Depois de sumariados os atributos da Modernidade, enquanto visão do 

mundo assente no positivismo do progresso e da razão, e do Modernismo, com 

particular destaque para as vanguardas artísticas, que pautaram o desenvolvimento 

da História da Arte ocidental entre o final do século XIX e a década de 60 do século 

XX (v. QUADRO 2), colocamos em linha de reflexão a transição para o pensamento 

pós-moderno.  

 

 SOBRE PÓS-MODERNIDADE 
 

 A transição de Modernidade para Pós-modernidade não traduz um 

movimento pendular estável mas tem implícita a agitação típica de uma acção que 

se pauta por avanços, recuos e revisitações. É esse, ou melhor, são esses os 

percursos que nos aproximam do tempo pós-moderno. Na procura de um sentido 

para Pós-modernidade deparámo-nos com uma condição partilhada pelos que sobre 

ela escreveram e que se prende com a sua não definição, pelo menos não nos 

moldes consensuais e estáveis a que nos habituaram olhares anteriores. Trata-se 

assim de um conceito instável que desafia definição, uma característica que nos 

transporta para um campo de ambivalência, incerteza e até de contradição.  

 Antes de avançar revela-se premente esclarecer o uso de dois conceitos: 

Pós-modernidade e Pós-modernismo. Embora próximos, desviam-se para 

plataformas distintas. À Pós-modernidade estão associadas as alterações nas 

condições sociais e económicas e ao Pós-modernismo os movimentos estéticos e 

intelectuais. Ambos têm, respectivamente, reflexo e origem na esfera das Artes 

Visuais52. Parte da dificuldade em enunciar o pensamento pós-moderno decorre do 

próprio nome que tem em si uma formação etimológica particular e pouco 

consensual53

“pós-modernidade devia significar ‘após a modernidade’ e referir-se à 

dissolução das formas culturais e sociais associadas com modernidade. Por 

. Em princípio, considerando o prefixo pós:  

                                                        
52 Este enfoque no panorama das Artes Visuais é intencional e responde aos interesses específicos do 

nosso estudo o que não negligencia o entendimento da transversalidade e multidisciplinaridade de 

ambos os conceitos. 
53 É importante referir que em inglês é utilizado postmodern(ism, ity) e post-modern(ism, ity) uma 

diferença que traduz mais do que a opção formal de escrita da palavra, reflectindo o hífen a relação 

que interpõe pós e moderno.  
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outro lado, indo à origem latina da palavra, verifica-se que modo, a raiz de 

moderno, significa ‘agora, neste momento’, e literalmente pós-moderno 

significaria ‘depois de agora’” (Pires, 2006:91).  

 Para Jean-François Lyotard (1992)54

 Por seu lado, Charles Jencks (1992)

 uma obra só pode ser moderna se for 

primeiro pós-moderna, considerando por isso que o Pós-modernismo não é o fim do 

Modernismo mas o seu estado embrionário. Lyotard Demonstra a sua visão com 

exemplos retirados da História da Arte ocidental apresentando Paul Cézanne como 

aquele que desafia o Impressionismo, por conseguinte Pablo Picasso e George 

Braque como aqueles que questionam Cézanne e por fim Marcel Duchamp que põe 

em causa exactamente o pressuposto de que a pintura deve ser cubista. Esta 

sequência de rupturas comprova, de acordo com Lyotard, que o pós-moderno é sem 

dúvida parte do moderno.  
55

 De acordo com David Ray Griffin (1989, citado em Jencks, 1992) é possível 

distinguir dois tipos de Pós-modernismo: o Pós-modernismo desconstrutivo ou 

 considera que Pós-modernismo é uma 

coisa diferente. Afirma que o prefixo pós nos lança para um momento de depois em 

relação ao Modernismo. No entanto, não se dissocia por completo do peso do sufixo 

moderno. Pós-moderno tem associada uma tensão permanente e por isso define-se 

como híbrido, ambíguo ou, segundo Jencks, como duplamente codificado. 

Apresentado em abstracto, o duplo-código é: “ao mesmo tempo uma estratégia de 

afirmação e negação das estruturas de poder existentes, inscrevendo e desafiando 

diferentes gostos e formas de discurso opostas. Este discurso a duas vozes tem as 

suas próprias leis e gostos peculiares e constitui a principal característica do 

movimento pós-moderno” (Jencks, 1992:13). Como exemplo, Jencks recupera o 

discurso da arquitectura sugerindo que os arquitectos olhem simultaneamente para 

os códigos tradicionais que se pautam por um ritmo de mudança lento e para os 

códigos actuais que variam rapidamente. Esta esquizofrenia criativa é, no seu 

entender, transponível para todas as áreas artísticas e tem como propósito desafiar 

o “elitismo monolítico” e colmatar as falhas entre Cultura Erudita e Cultura Popular, 

elite e massa, especialistas e não profissionais. No entanto, tal aproximação não 

tem um carácter unificador mas pretende tornar possível o confronto e justaposição 

de diferentes culturas.  

                                                        
54 François Lyotard (1992), “Answering the question: What is Postmodernism?“, in The Post-Modern 

Reader. 
55 Charles Jencks (1992), “The  Post-Modern Agenda“,The Post-Modern Reader. 



MAPEAMENTO DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NO SÉCULO XX   
 
 
 
 

30 

 

eliminatório56  e o Pós-modernismo revisionista57

 No entanto, como alerta Andreas Huyssen (1992)

. Por um lado, o Pós-modernismo 

desconstrutivo ou eliminatório supera a ‘visão do mundo’ moderna assumindo um 

pressuposto de anti-visão do mundo. Por seu lado, o Pós-modernismo revisionista 

não procura eliminar a visão do mundo moderna pela recusa da possibilidade de 

visões do mundo em si, mas através da construção de uma visão do mundo pós-

moderna baseada na revisão das premissas modernas e conceitos tradicionais. 
58, a questão da 

continuidade ou descontinuidade histórica, entre Modernismo e Pós-modernismo, 

não pode ser discutida adequadamente em termos dicotómicos. Independentemente 

dessa vinculação ser definida como “parasítica, canibalesca, simbiótica ou 

revolucionária” (Heartney, 2002:6)59

 Independentemente da forma como caracterizamos a relação entre moderno 

e pós-moderno ela existe. Não só pela permanência escrita da palavra moderno ou 

pela contiguidade cronológica mas também porque quer por negação, continuação 

ou reformulação se preserva uma referência ao momento moderno e às suas 

proliferações. Com base no pressuposto de que o conceito pós-moderno descreve 

um fenómeno relacional colocamos em linha de reflexão quatro conceitos: 

conhecimento, representação, localização e identidade, com o intuito de perceber 

como foram adaptados, transformados ou reinterpretados pelo pensamento pós-

moderno

 é unânime o reconhecimento de que é 

impossível conceber Pós-Modernismo sem Modernismo, ou Pós-Modernidade sem 

Modernidade. Nesse sentido, é importante compreender que a definição de uma 

linha divisória clara entre estes dois fenómenos é conceptualmente arriscada uma 

vez que  ambos, em certa medida, se sobrepõem.  

60

 O CONCEITO DE CONHECIMENTO 

.  

 Sobre o conceito de conhecimento começamos por relembrar que a definição 

modernista se baseava na crença da centralidade da razão para o seu 

desenvolvimento e reconhecia a possibilidade desta estabelecer uma verdade 

absoluta que se opunha antagonicamente à ideia de falsidade. No entanto, 
                                                        
56 Tradução livre de Deconstructive or Eliminative Postmodernism. 
57 Tradução livre de Revisionary Postmodernism.  
58 Andreas Huyssen (1992), “Mapping the Postmodern“, in The Post-Modern Reader. 
59 Eleanor Heartney, Pós-Modernismo (2002). 
60 Para esta subsecção foi determinante o contributo de Arthur Efland, Kerry Freedman e Patricia Stuhr 

(1996), “Postmodern Theory: Chanching Concepts of Art, Curriculum and Education”, in Postmodern Art 

Education: An approach to curriculum. 
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assistimos na teoria pós-moderna ao afastamento da valência objectiva, racional e 

universal da verdade, passando esta a ser vista como um facto construído 

socialmente e uma forma parcial de compreensão. Ainda em relação à  definição da 

ideia de verdade destacamos o contributo de Michel Foucault (s.d., citado em Pires, 

2006) que a considera indissociável do conceito de poder. Para Foucault a verdade 

é um fenómeno relacional uma vez que só pode ser validada dentro da 

especificidade do discurso onde actua. Descreve o poder como uma componente 

integrante na produção da verdade destacando também o seu papel constitutivo no 

conhecimento. 

 O CONCEITO DE REPRESENTAÇÃO 

  Aliado a uma nova concepção de conhecimento é redefinido o conceito de 
representação com base numa dúvida: será a ciência capaz de representar o mundo 

natural, um grupo representar outro ou a linguagem representar a realidade? A 

resposta encontra-se uma vez mais na parcialidade. Qualquer representação é 

construída social e culturalmente e revela-se apenas como uma possibilidade e não 

um princípio universal como era defendido na era moderna. É com base neste 

pressuposto que também o conceito de História é redefinido. Os pensadores 

modernos consideravam a História como cumulativa e progressiva, uma 

metanarrativa. Porém, segundo Jean-François Lyotard (1992), o pensamento pós-

moderno pode ser descrito como a incredulidade em relação às metanarrativas. É 

exactamente contra esse pressuposto, de uniformização e validação total, que 

Lyotard defende as pequenas narrativas: visões de grupos mais pequenos que 

contribuem em conjunto para um entendimento partilhado da História, ou histórias.  

 O CONCEITO DE LOCALIZAÇÃO 

 O novo entendimento de História deve-se também a uma nova concepção de 

tempo e espaço, ambos relacionados com o conceito de localização. Tempo e 

espaço foram reconceptualizadas perdendo o carácter mensurável e finito que lhes 

era atribuído pelos teóricos modernistas. Se anteriormente falámos de um tempo 

linear, que servia de cenário ao desenvolvimento progressivo da História, tal 

concepção torna-se gradualmente insustentável e é substituída por uma 

representação multidimensional. À semelhança do tempo, também o espaço deixou 

de ser considerado como um território finito que encerra nas suas fronteiras uma 

cultura específica.  

 Esta reinterpretação de tempo e espaço leva-nos a reflectir sobre o 

fenómeno da globalização. A globalização pode ser definida, em parte, como um 
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processo activado por interesses e políticas económicas com consequências na 

distribuição ou redistribuição de bens e pessoas. Para a crítica cultural este é um 

fenómeno problemático uma vez que tanto pode ser descrito como um incentivo à 

uniformização e homogeneização cultural, principalmente através dos Média de 

Massa, como pode agir de forma a tornar visível e viável a diversidade das 

identidades culturais (Tadeu da Silva, 2000)61

 O CONCEITO DE IDENTIDADE 

. 

 Em conjunto, os três conceitos apresentados anteriormente: conhecimento, 

representação e localização, influenciam o quarto e último conceito que iremos 

analisar, identidade. Uma vez mais recuamos ao sentido de identidade modernista, 

apoiado fortemente na unicidade do indivíduo, para compreender as alterações 

propostas pelo tempo pós-moderno que anuncia a perda de um ‘sentido de si’ 

integrado e estável. Stuart Hall (2006)62

 ARTE PÓS-MODERNA 

 fala de um duplo deslocamento. Por um 

lado, a descentração dos indivíduos do seu lugar no mundo social e cultural e, por 

outro lado, de si próprios. Este fenómeno conduz à descontinuidade e fragmentação 

do sujeito. Deixamos por isso de falar de significados fixos para falar de identidades 

híbridas em que o universalismo moderno é substituído pelo foco no heterogéneo, o 

diverso, o subjectivo, o relativo e o fragmentário.  

 Tendo como base os conceitos que aproximam e afastam o pensamento 

moderno e pós-moderno alargamos a nossa reflexão para a Arte. Começamos por 

recuperar o conceito de vanguarda que, como referimos, teve a sua génese no 

Modernismo do qual representa sem dúvida o modus operandi. No entanto, Charles 

Jencks (1992)63

“All the avant-gardes of the past believed that humanity was going 

somewhere, and it was their joy and duty to discover the new land and see 

that people arrived there on time; the Post-Avant-Garde believes that 

humanity is going in several different directions at once, some of them more 

valid than others, and it is their duty to be guides and critics” (Jencks, 

1992:224). 

 apresenta uma reinterpretação deste conceito à luz das premissas 

pós-modernas e que designa de pós-vanguarda: 

                                                        
61 Tomaz Tadeu da Silva (2000), Teoria Cultural e Educação – Um vocabulário crítico. 
62 Stuart Hall (2006), A identidade cultural na Pós-modernidade. 
63 Charles Jencks (1992), “The Post-Avant-Garde”, in The Post-modern Reader. 
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 Podemos reconhecer nesta descrição de pós-vanguarda alguns indícios que 

a demarcam do momento moderno e consequentemente influenciam um novo 

panorama artístico. Dissipa-se a crença no caminho único e no desenvolvimento 

linear e esboçam-se as primeiras linhas do pluralismo. Acrescentamos a esta 

possibilidade de desmultiplicação a sua valência como um acto que se propaga não 

apenas para o futuro mas, com igual legitimidade, recupera e se debruça sobre o 

passado. Contrariamente ao Modernismo, o Pós-modernismo não se alimenta da 

recusa do passado e das práticas artísticas que o precederam mas, entende esse 

gesto de recuo como uma mais valia para o seu desenvolvimento. 

 Não é linear descrever uma transição tão controversa como foi a de 

Modernismo para Pós-modernismo, porém, podemos considerar que a inspiração, a 

originalidade e a pureza da forma se perderam enquanto palavras de ordem, dando 

lugar à apropriação, colagem e justaposição de significados (Clark, 1996). Esta 

alteração retrata uma vez mais a passagem de um tempo de certeza para um de 

incerteza. Com a insustentabilidade da inspiração enquanto motor do processo 

criativo cai a ideia de artista génio substituída agora pelo artista como produtor 

cultural (Fehr, 1994)64

 Andreas Huyssen (1984) afirma que o Pós-modernismo contemporâneo 

actua num campo de tensão: entre tradição e inovação, conservação e renovação, 

Cultura Erudita e Cultura Popular, uma relação na qual os segundos termos não são 

necessariamente superiores aos primeiros. Com este clima de tensão dissipa-se a 

possibilidade de relações dicotómicas ou modelos binários substituídos agora por 

modelos conectivos que reflectem mais correctamente a natureza multifacetada da 

existência humana. Talvez uma das dicotomias mais proeminentes do Modernismo 

tenha sido a que contrapôs a Arte Erudita às formas de Arte não Erudita, uma 

fronteira desenhada a traço reforçado com o objectivo de destacar e garantir a 

soberania da primeira em relação à segunda. Contudo, o Pós-modernismo trouxe 

. O acto criativo deixa de ser entendido como solitário e 

isolado e passa a ser descrito como um processo colectivo de apropriação para o 

qual concorrem diferentes factores e intervenientes. Por outro lado, com a recusa da 

originalidade cai a negação do passado e o isolamento da obra de arte do seu 

contexto, social, político ou cultural. Por último, com o fim da ênfase na pureza da 

forma tornam-se obsoletos os pressupostos da análise formalista, substituídos agora 

pelo interesse no conteúdo e na interpretação do significado.  

                                                        
64 Dennis E. Fehr (1994), “Promise and Paradox: Art Education in the Postmodern Arena”, in Studies in 

Art Education, 35(4). 
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consigo o esbatimento das fronteiras entre estes dois domínios, entrecruzando-os 

como referentes válidos equitativamente para a produção e apreciação artísticas. A 

par do reconhecimento das formas de Arte Popular surge um interesse crescente 

por obras de arte não ocidentais sendo que a designação de mundo da arte adquire, 

com a Pós-modernidade, um sentido quase literal.  

 Sistematizámos o enquadramento teórico deste capítulo no QUADRO 2, De 

Modernidade para Pós-Modernidade, com o intuito de ilustrar a transição entre estes 

dois fenómenos sociais e culturais, centrando-nos na reinterpretação de conceitos 

chave como: conhecimento, sujeito e Arte.  

Quadro 2 – De Modernidade para Pós-Modernidade 

DE MODERNIDADE PARA PÓS-MODERNIDADE 

MODERNIDADE PÓS-MODERNIDADE 

• o conhecimento é algo concreto e universal 

• a verdade é universal e antagónica à 

falsidade 

• a História é definida como uma metanarrativa  

• sujeito unitário  

• o conhecimento é social e culturalmente 

construído 

• a verdade é um conceito relacional 

• a História é definida por pequenas narrativas 

• fragmentação e descentramento do sujeito  

MODERNISMO PÓS-MODERNISMO 

• privilegia a forma em detrimento do conteúdo 

ou significado 

• originalidade e inspiração 

• artista génio 

• modelos binários 

• divisão entre cultura erudita e cultura popular 

• interesse no conteúdo e interpretação do 

significado 

• apropriação, colagem e justaposição 

• artista como produtor cultural  

• modelos conectivos 

• pluralismo cultural 

 

 O QUADRO 2 e as mudanças que ilustra serão um ponto de referência 

essencial para a reflexão sobre a influência do pensamento moderno e pós-moderno 

na Educação Artística sobre a qual incidimos em seguida. Nesse sentido, 

recuperamos num primeiro momento o impacto das premissas modernistas no 

desenvolvimento da Educação Artística e que serão consequentemente pontos de 

referência, por oposição ou continuação, para a definição de novas orientações no 

pensamento e prática desta área. 

 MODERNIDADE: PROGRESSO: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
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 Ao falar de Educação Artística e Modernidade centramo-nos no século XX e 

como tal iremos recuperar factos já descritos no Capítulo I. Uma das conclusões 

resultante do mapeamento inicial foi a de que o desenvolvimento da Educação 

Artística se pautou, em parte, por um princípio de melhoria e superação, em que se 

reuniam argumentos, muitas vezes opostos, para validar a sua presença no 

currículo escolar. É com base no reconhecimento de que Educação Artística se 

desenvolveu entre a reivindicação enquanto forma imaginativa e aberta de pensar, 

distinguindo-se da normatividade das restantes disciplinas, e a tentativa de 

acompanhar o passo do pensamento da razão e da lógica, procurando adaptar-se 

às estruturas educativas dominantes, que Philip Meeson (1991)65

1. AFASTAMENTO DO MODERNISMO DA TRADIÇÃO: revela-se na Arte no seu 

pendor anti-histórico e recusa categórica do passado e traduziu-se de 

forma ambígua na prática educativa. Por um lado, os professores 

defenderam a espontaneidade e criatividade dos alunos, reconhecendo a 

criação artística como uma actividade natural. Por outro lado, para o 

ensino do desenho, apesar da cópia dos mestres antigos ser recusada, 

era imprescindível para a sua aceitação como disciplina o 

reconhecimento dos padrões e regras que eles definiram.  

 identifica quatro 

características modernas que se propagaram para o domínio da Educação Artística: 

o afastamento da tradição, a ideia de progresso, a ideia de inconsciente como fonte 

de criação artística e a ideia de vanguarda. 

2. IDEIA DE PROGRESSO: um pressuposto que contaminou fortemente o 

espírito moderno e a sua réplica na Educação Artística foi o culto do 

progressismo, isto é, a procura incessante da novidade motivada apenas 

pelo desejo de mudança. Sob a batuta do progresso a Arte foi reduzida a 

uma questão formal sendo que o formalismo também teve repercussões 

no panorama educativo66

3. IDEIA DE INCONSCIENTE COMO FONTE DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA: a influência da 

descoberta do inconsciente na Educação Artística foi além da liberdade 

individual, tendo conquistado uma possibilidade de crítica cultural através 

.  

                                                        
65 Philip Messon (1991), “The Influence of Modernism on Art Education”, in British Journal of Aesthetics 

Aesthetics, 31(2).  
66 Diz-nos Philip Messon que “nas escolas, no fim dos anos 60, o formalismo tornou-se numa ideologia 

aceite quase universalmente aliada à noção de que a Arte se baseava em algo próximo a uma 

gramática ou vocabulário da forma” (1991:107). 
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da qual a Arte se tornou potenciadora de transformação na própria 

sociedade.  

4. IDEIA DE VANGUARDA: apesar de não ter tido uma influência directa na 

Educação Artística, promoveu uma atitude de exclusividade por parte dos 

professores. Traduziu-se por exemplo na relação entre as Belas Artes e 

outras formas de produção criativa mais comerciais às quais não era 

reconhecido valor educativo67

 Enunciadas estas quatro características modernas e a sua repercussão na 

Educação Artística centramos agora a atenção na perspectiva da mudança de 

paradigmas que se apresenta como uma outra interpretação do desenvolvimento da 

Educação Artística no século XX

.  

68

 

. 

 PERSPECTIVA DA MUDANÇA DE PARADIGMAS 
 
 Uma vez que já descrevemos e sistematizámos, no Capítulo I, o 

desenvolvimento da Educação Artística no século XX, iremos agora focar a sua 

lógica de mudança com o objectivo de perceber o que conduziu à sua exaustão. 

Antes de avançar importa fazer referência ao conceito de paradigma, definido como: 

“um conjunto de valores, leis e práticas que governam uma comunidade de 

praticantes. Um paradigma é análogo a uma visão do mundo” (Carrol, 1997:171) 69

                                                        
67 A ideia de vanguarda, que se alimenta da mudança contínua, dificultou também a definição de um 

currículo comum uma vez que: “uma Arte que muitas vezes parecia conspirar para a sua própria 

destruição dificilmente podia ser usada para justificar a Arte na educação” (Meeson, 1991:109). 

.  

Se para o pensamento moderno os conceitos de progresso e mudança eram 

definidos como características positivas e representativas de uma procura de 

superação, a questão lançada por Arthur Efland, Kerry Freedman e Patricia Stuhr 

(1996) parte precisamente da dúvida sobre se a Educação Artística no século XX 

progrediu. Fundamentam a sua posição no contributo de Thomas Khun (1970, citado 

em Efland, Freedman e Stuhr,1996), um autor que na década de setenta pôs em 

causa a ideia de mudança como sinónimo de progresso. Kuhn defendeu em 

alternativa que o desenvolvimento científico se baseava num conjunto de conflitos 

68 Teremos como principal referência o contributo de Arthur Efland, Kerry Freedman e Patricia Stuhr 

(1996), “Visions of Progress in 20th Century Art Education”, in Postmodern Art Education: An approach 

to curriculum. 
69 Karen Lee Carrol (1997), “Researching Paradigms in Art Education”, in Research Methods and 

Methodologies for Art Education. 
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ou revoluções conceptuais através dos quais determinadas concepções eram 

descartadas em detrimento de paradigmas mais compreensivos. 

 Para exemplificar a analogia entre a teoria dos paradigmas de Thomas Kuhn 

e o desenvolvimento da Educação Artística, apresentamos quatro paradigmas 

educativos identificados no contexto norte-americano: Elements of Design, Creative 

Self-Expression, Art in Daily Life e Discipline Oriented enfatizando a relação dos 

mesmos com o pensamento moderno. 

1. ELEMENTS OF DESIGN: surgiu no início do século XX motivado pelo 

descontentamento com as práticas académicas sustentadas no 

pressuposto de que o ensino da Arte devia desenvolver as competências 

de representação através do desenho vivo e da perspectiva. O autor de 

referência para este paradigma foi Arthur W. Dow70

2. CREATIVE SELF-EXPRESSION: esteve vinculado ao pensamento moderno 

porque se relaciona directamente com a concepção de indivíduo e saúde 

mental que foram desenvolvidas e defendidas na Modernidade. Surgiu no 

início do século XX e apresentou-se como alternativa ao modelo proposto 

por Arthur W. Dow com base em dois motivos: o reconhecimento gradual 

das ideias Freudianas e Marxistas que chamaram a atenção para os 

mecanismos de opressão pessoal e social na sociedade moderna; e no 

facto da classe média se ter insurgido contra as premissas de 

conformidade que orientavam o ensino.  

. Este paradigma foi 

considerado como forma de trazer progresso à Educação Artística porque 

se apresentou enquanto resposta de sucesso à forte pressão sentida na 

época sobre todas as disciplinas, obrigadas a demonstrar uma estrutura 

organizada de forma científica para serem validadas no currículo escolar.  

3. ART IN DAILY LIFE: teve origem na década de trinta e baseou-se no facto 

da preocupação exclusiva com a criança ter sido questionada, 

deslocando-se a atenção para a sociedade no seu todo. Relaciona-se 

com as premissas modernistas pela crença que tinha de que os 

                                                        
70 Arthur W. Dow teve como preocupação identificar e sistematizar os princípios que estavam presentes 

em obras de arte de sucesso. Defendeu que para uma composição harmoniosa eram precisos três 

elementos: linha, valor e cor e cinco princípios: oposição, transição, subordinação, repetição e simetria 

(Eisner e Ecker, 1970) 
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indivíduos podiam utilizar a sua inteligência para melhorar as suas vidas 

aplicando o conhecimento da Arte para resolver problemas do dia-a-dia71

4. DISCIPLINE-ORIENTED: surgiu na década de sessenta como reacção à 

ênfase na Expressão Livre propondo o entendimento da Arte como uma 

disciplina. Recuperou a sua força na década de oitenta como resposta à 

deterioração da qualidade nas escolas enfatizando a racionalização e 

adoptando como estratégia pressupostos formalistas.  

.  

 Na descrição de cada um destes paradigmas interessou-nos primordialmente 

perceber que premissas modernistas os influenciaram sendo a mais marcada a 

forma como cada um se assumiu enquanto opção de melhoria em detrimento do 

anterior. Contudo, segundo Arthur Efland, Kerry Freedman e Patricia Stuhr, a 

aceitação da mudança como sinónimo de melhoria prejudicou várias gerações de 

professores pois estes eram constantemente confrontados com a crítica de estarem 

errados e serem antiquados o que os obrigava a um esforço constante para estar a 

par da novidade, um ponto também referido por Roger Clark quando colocou frente-

a-frente instrumentalismo e essencialismo.  

 Se o paralelo tem sido feito entre a Educação Artística e os fenómenos 

sociais e estéticos que a influenciaram, importa aqui recuperar a ideia de vanguarda 

artística cuja lógica constante de superação e ruptura conduziu à sua própria 

extinção. Nesse sentido, também o desenvolvimento da Educação Artística em 

grande parte do século XX, fundado no pressuposto de que para se ser uma coisa 

não se pode ser outra, terminou com o anúncio do fim da lógica modernista de 

progresso e de verdade (Efland, Freedman, Stuhr). Transitamos agora de um 

território de certezas para o domínio da ambivalência. 

 

 PÓS-MODERNIDADE: AMBIVALÊNCIA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

 Ao definir Pós-modernidade referimos características como ambivalência, 

incerteza e contradição, no entanto, destacamos uma como determinante para o 

entendimento da Educação Artística pós-moderna: ambivalência. Pode ser descrita 

como uma ambivalência deliberada (Fehr, 1994), um paradoxo representativo do 

                                                        
71 Este paradigma não deve ser entendido como a recusa total dos anteriores na medida em tenta, em 

parte, conjugá-los apesar de não os considerar como as únicas preocupações da Educação Artística.  
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hibridismo conceptual que atravessa o pensamento pós-moderno e 

consequentemente marca a sua proliferação para a Educação Artística.  

 Como referimos as premissas modernistas de mudança pedagógica 

esgotaram-se pela fragilidade da ideia de ruptura como forma de superação. Por seu 

lado a ambivalência pós-moderna compatibiliza precisamente a coexistência de 

princípios antagónicos e nesse sentido torna possível uma nova concepção de 

mudança. Os momentos de transição passam a ser considerados como uma parte 

importante do discurso de reforma pois não reflectem apenas o consenso mas 

ilustram conflitos de consciência. Nesse sentido mais do que a promoção de 

consenso entre professores e alunos, uma reforma educativa pós-moderna deve 

procurar o uso do conflito como uma ferramenta de ensino (Efland, Freedman e 

Stuhr,1996). Thomas Kuhn (1971) denominava estes momentos de agitação e 

revolução como mudanças de paradigmas, e contrastavam com os períodos 

estáveis em que um determinado paradigma prevalecia sem oposição a que dava o 

nome de “ciência normal”. No entanto, Harold Pearse (1992)72

 Com base nos contributos de Dennis E. Fehr (1994), Ronald W. Neperud 

(1995), Roger Clark (1996), Arthur Efland, Kerry Freedman e Patricia Stuhr (1996), 

identificámos três características do pensamento pós-moderno que se propagaram 

para a Educação Artística: conhecimento como construção social e cultural, 

fragmentação e descentramento do sujeito, Arte como produção cultural. 

 afirma que com a 

Pós-modernidade entrámos numa era pós-paradigmática o que significa que a 

Educação Artística se move agora num constante estado de fluxo, uma espécie de 

pluralismo perpétuo. 

1. CONHECIMENTO COMO CONSTRUÇÃO SOCIAL E CULTURAL: o conteúdo da 

Educação Artística deixa de estar apenas dependente dos especialistas 

(artistas, críticos, textos, etc). Nenhum conteúdo é visto como uma 

verdade absoluta mas está histórica e culturalmente enquadrado pelo 

contexto e necessidades de alunos e professores. 

2. FRAGMENTAÇÃO E DESCENTRAMENTO DO SUJEITO: o processo de 

ensino/aprendizagem deixa de ser considerado como algo linear. A 

subjectividade da experiência de cada indivíduo é valorizada sendo que 

professor e aluno são vistos como intérpretes, criadores e tradutores do 

conteúdo educativo. 

                                                        
72 Harold Pearse (1983, 1992a, citado em Clark, 1996). 
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3. ARTE COMO PRODUÇÃO CULTURAL: o foco passa a estar na construção de 

significado e não na análise formalista. O conteúdo escolar não se 

resume apenas à Arte dos museus e galerias mas também inclui as 

produções artísticas de grupos minoritários e culturas não ocidentais. 

 Importa referir que o impacto da Pós-modernidade na Educação Artística foi 

lento e desfasado do seu desenvolvimento enquanto fenómeno social e estético. Um 

dos factores apontados para esse atraso foi o conservadorismo dos professores, 

cujos mecanismos de defesa tendem a actuar contra as novas propostas educativas 

(Fehr, 1994; Clark, 1996). Com base nestas três características é possível perceber 

como é que a influência do pensamento pós-moderno na Educação Artística pode 

por um lado ser vista como motivo de resistência, uma vez que se afasta da prática 

já legitimada e enraizada do passado e, por outro lado, como propulsor para a 

mudança porque concilia e promove a coexistência de diferentes perspectivas, como 

seja a conjugação de premissas modernas e pré-modernas. Como exemplo desse 

esforço de promover linhas de orientação abertas fluidas iremos agora apresentar 

duas propostas para o currículo pós-moderno. 
 

 PROPOSTAS PARA O CURRÍCULO PÓS-MODERNO NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

 Considerado abstractamente, o currículo pode ser definido como o 

catalisador da mudança pois concretiza a transição entre o pensamento e a prática. 

No entanto, apercebemo-nos de que com o pensamento pós-moderno o processo 

de ensino/aprendizagem é cada vez menos unidireccional sendo que para ele 

concorrem diferentes influências, nomeadamente os próprios professores e alunos. 

Uma das questões que se coloca é saber qual o reflexo da reinterpretação do 

processo de ensino/aprendizagem na pedagogia. Henry Giroux (1991)73

 Enquanto estratégia a pedagogia crítica adopta procedimentos pedagógicos 

que revelam uma atitude de questionamento relativamente às estruturas sociais 

existentes (Tadeu da Silva, 2000)

 responde a 

esta questão dizendo que “ao combinar os melhores insights do modernismo e pós-

modernismo os educadores podem aprofundar e ampliar o que é geralmente 

definido como pedagogia crítica”.  

74

                                                        
73 Henry Giroux (1991), “Border Pedagogy and the Politics of Modernism/Postmodernism, in Journal of 

Architectural Education, 44(2), 69-79. 

. Na década de oitenta a pedagogia crítica 

74 Tomaz Tadeu da Silva (2000), Teoria Cultural e Educação – Um vocabulário crítico. 
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desenvolveu-se com base em diferentes posições teóricas que se traduzem em 

metodologias e ideologias distintas sendo que a proposta de Henry Giroux aponta 

para uma reconstituição em termos que são simultaneamente transformativos e 

emancipadores. Nesse sentido apela à combinação do enfoque modernista na 

capacidade dos indivíduos para usar a razão crítica no seu quotidiano e o interesse 

pós-moderno em perceber como vivenciamos o poder num mundo composto por 

diferenças. A consequência desta metodologia crítica é oposta à tendência 

universalista moderna e resulta no entendimento dos resultados do processo de 

ensino/aprendizagem como fluidos e não fixos. Nesse sentido apresentamos duas 

propostas de currículo pós-moderno para a Educação Artística. 

 QUATRO EIXOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO PÓS-MODERNO 

 Arthur Efland, Kerry Freedman e Patricia Stuhr (1996)75

1. PEQUENAS NARRATIVAS: o currículo deve contemplar diferentes 

perspectivas e ser capaz de conciliar múltiplos desenvolvimentos e 

formas de Arte. As narrativas pessoais ou de pequenos grupos devem 

ser afirmadas enquanto agentes de mudança em vez de ser depositada 

uma confiança cega no determinismo do progresso. Nesse sentido, as 

pequenas narrativas têm o objectivo de revelar que em vez de história, 

no sentido unificador e restrito, falamos de histórias apresentadas como 

possibilidades e não certezas ou direcções incontestadas, o que 

possibilita a exploração da diversidade cultural.  

 apresentam uma 

proposta de currículo pós-moderno para a Educação Artística com base em quatro 

eixos estruturantes: pequenas-narrativas, relação entre poder e conhecimento, 

desconstrução e duplo-código; fundados em conceitos e contributos de autores 

como Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Jacques Derrida e Charles Jencks, 

respectivamente.  

2. PODER E CONHECIMENTO: coloca em questão um conjunto de pontos de 

partida, tais como: quem tem o poder para definir o currículo; o que deve 

ser ensinado e por quem; que Arte deve ser definida como Erudita; que 

Arte deve ser ignorada ou negligenciada. A consciência da relação entre 

poder e conhecimento permite compreender a forma como instituições e 

grupos poderosos, sobrepondo-se aos interesses e desejos dos que não 

                                                        
75 Arthur Efland, Kerry Freedman e Patricia Stuhr (1996), “Visions of Progress in 20th Century Art 

Education”, in Postmodern Art Education: An approach to curriculum. 
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têm o mesmo poder, determinam que conhecimento ou versão dos 

factos é válida do ponto de vista educativo.  

3. DESCONSTRUÇÃO76

4. DUPLO-CÓDIGO: alerta-nos para a importância de não ser possível 

recusar de forma radical o conteúdo modernista, promovendo a 

comparação da abordagem da interpretação crítica pós-moderna com o 

formalismo modernista. Nesse sentido, o passado modernista não é 

desconsiderado pelo currículo pós-moderno mas reinterpretado. 

: privilegia o conflito e o incomensurável e nesse 

sentido reconhece que nenhum ponto de vista é a priori mais válido do 

que outro. Revela uma preferência pelo ‘leitor’ em vez do ‘escritor’, o que 

implica para o mundo da Arte uma maior preocupação com o 

envolvimento e a crítica dos alunos em vez da ênfase exclusiva nas 

produção artística, o que implica a adopção de técnicas como a colagem 

e a montagem. 

 Arthur Efland, Kerry Freedman e  Patricia Stuhr reconhecem que a principal 

adversidade para quem organiza o currículo hoje em dia, se baseados nestes quatro 

eixos, é a ausência de uma estrutura fixa pré-definida e nesse sentido o currículo 

pós-moderno deve ser visto como um work in progress, um processo e não um 

produto.  

 OITO PRINCÍPIOS PÓS-MODERNOS PARA A EDUCAÇÃO ARTÍSTICA  

 Se para a definição dos quatro eixos supracitados, Efland, Freedman e Stuhr 

se basearam em autores e conceitos da teoria pós-moderna, Olivia Gude (2004)77 

teve como ponto de partida os Principles of Design de Arthur W. Dow78

                                                        
76 O conceito de desconstrução conforme foi definido por Jacques Derrida descreve: “um método de 

leitura no qual os elementos conflituosos de um texto revelam contradição e recusam qualquer 

interpretação fixa” (Efland, Freedman e Stuhr, 1990:104). 

, em oposição 

aos quais, apresenta para a Educação Artística, oito princípios pós-modernos: 

77 Olivia Gude (2004), “Postmodern Principles: In search of a 21st Century Art Education Art”, in Art 

Education, 57(1). 
78 Olivia Gude reconhece que, apesar de distantes, os princípios definidos por Arthur W. Dow para a 

Educação Artística ainda se repercutem na sua prática mesmo que sejam agora designados como 

elementos da Arte. A sua crítica foca a insistência em pressupostos formalistas cujo teor essencialista 

se revela desadequado. Gude toma como exemplo para a definição destes oito princípios a sua prática 

profissional, em particular um projecto do qual é responsável, o Spiral Workshop, que promove em 

regime não-formal o contacto dos jovens com a Arte. 
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apropriação, justaposição, recontextualização, layering, cruzamento entre texto e 

imagem, hibridismo, gaze e representin. 

1. APROPRIAÇÃO: é uma ferramenta importante para os alunos utilizarem e 

reutilizarem imagens que passam a ser vistas enquanto material de 

trabalho tão válido como as técnicas e materiais mais tradicionais. 

2. JUSTAPOSIÇÃO: permite aos alunos colocar em tensão referentes, 

materiais e conteúdos distintos desvinculando-os dos discursos onde 

actuam.  

3. RECONTEXTUALIZAÇÃO: é, em parte, uma continuação da justaposição 

uma vez que explora a construção de novos sentidos resultantes do 

cruzamento entre imagens, símbolos ou textos colocados fora do seu 

contexto inicial.  

4. LAYERING: é uma ferramenta primordialmente digital, uma vez que tem 

como referência o funcionamento do programa de tratamento de imagem 

Photoshop. É um princípio que se afasta da ideia de preciosidade 

associada às imagens que se tornam cada vez mais banais e, assim 

sendo, podem ser editadas, manipuladas ou sobrepostas infinitas vezes.  

5. CRUZAMENTO ENTRE IMAGEM E TEXTO: reconhece que os alunos devem 

explorar as descontinuidades entre estes dois registos como fonte de 

sentido.  

6. HIBRIDISMO: reconhece a importância dos trabalhos feitos com recurso a 

vários meios colocando em questão os limites de categorias fixas, por 

exemplo: pintura, escultura, fotografia, vídeo, instalação.  

7. GAZE: implica que no acto de ver actuam duas forças que devem ser 

consideradas: quem vê e o que é visto. É explorado enquanto prática que 

envolve poder e prazer.  

8. REPRESENTIN: reforça a importância de uma prática criativa que tenha 

significado para os alunos, permitindo-lhes, por um lado, ter acesso a 

exemplos de artistas contemporâneos e, por outro lado, explorar 

contextos culturais e políticos em que a Arte é produzida.  

 Todos os princípios definidos por Olivia Gude se fundamentaram em práticas 

artísticas do Mundo da Arte e, por isso, o seu objectivo é aproximar o trabalho 

criativo dos alunos da linguagem contemporânea da Arte. Este princípios não são 
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direcções fixas mas sobrepõem-se e entrecruzam-se entre si, distanciando-se da 

estrutura pré-determinada do currículo e envolvendo alunos e professores num 

processo partilhado de construção de sentido(s). 

 Uma vez que falar de currículo é falar de representação, na medida em que 

este é o rosto de um pensamento teórico que o fundamenta, o seu sentido ganha 

uma nova dimensão com a era pós-moderna. Vimos reinterpretados os conceitos de 

conhecimento e verdade, e defendidas as pequenas narrativas em detrimento das 

metanarrativas sendo que, com base nas duas propostas descritas para o currículo 

pós-moderno na Educação Artística evidenciamos três características que as 

separam dos modelos modernistas: o currículo pós-moderno recusa a ideia de 

modelo ou estrutura e apresenta-se como um conjunto fluido de possibilidades; os 

seus conteúdos são agora mais democráticos na medida em que não são regidos 

por um cânone prescrito que apresenta a Arte desvinculada do seu contexto; e a 

apreciação e produção artísticas são reinterpretadas aproximando-se das práticas 

dos artistas contemporâneos. 

 Mapeada a Educação Artística no século XX apresentamos, ainda dentro 

deste enquadramento, um exemplo concreto de reforma educativa que ilustra, no 

nosso entender, a extensão teórica, entre premissas modernas e pós-modernas, 

que fundamenta propostas de mudança na educação em geral e consequentemente 

na Educação Artística. O enfoque será agora colocado na diversidade cultural e nas 

políticas educativas que esta activou, balizadas em grande parte pelo 

Multiculturalismo. 
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CAPÍTULO III – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E PLURALISMO CULTURAL 
 

 
“We simply can’t teach everything, and we certainly 

can’t teach it in depth. But such issues are not a 

reason to ignore diverse artistic and cultural 

traditions” (Elizabeth Delacruz, 1995b:59). 

 

 

 ENQUADRAMENTO TEÓRICO  
 

 SOBRE MULTICULTURALISMO 
  

 Vivemos numa sociedade culturalmente diversificada, um fenómeno que tem 

adquirido dimensões complexas com o aumento dos fluxos migratórios e a mudança 

das suas características. Com base no reconhecimento de que muitas das grandes 

áreas urbanas estão a tornar-se mais multiculturais, Rui Marques (2005)79

                                                        
79 Rui Marques (2005), Uma mesa com lugar para todos – para uma visão humanista da imigração. 

 considera 

ser imperativo o desenvolvimento de novas estratégias sociais, políticas e 

educativas que superem as lacunas dos anteriores modelos de gestão da 

diversidade étnico-cultural. Dá o exemplo do modelo da assimilação e do modelo da 

segregação em relação aos quais o Multiculturalismo se definiu como alternativa.

 Por um lado, as políticas de assimilação defendiam o abandono da cultura de 

origem por parte das comunidades estrangeiras, apelando a que estas adoptassem 

na totalidade a cultura da sociedade de acolhimento, metamorfoseando-se nela. No 

entanto, esta posição foi baseada num princípio não comprovado de que a adopção 

pela minoria da cultura da maioria descrevia um processo gradual e não 

problemático. Por outro lado, o modelo de segregação evitava a interacção entre a 

comunidade nacional e as comunidades estrangeiras. Apesar de poder ser 

desenvolvido numa frente benigna, em que era permitida alguma especificidade 

cultural à comunidade estrangeira, numa versão mais extrema, a política de 

segregação conduziu a sistemas como o Apartheid. Foi a partir da insatisfação com 

estes dois modelos, que se delineou a hipótese do Multiculturalismo que: “aceita e 

legitima a especificidade cultural e social das minorias étnicas acreditando que 

indivíduos e grupos podem estar plenamente integrados numa sociedade sem 
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perderem a sua especificidade, atribuindo ao estado um papel muito importante na 

construção do modelo” (Marques, 2005:110).  

 O Multiculturalismo apresenta desenvolvimentos ramificados sendo possível 

falar de dois modelos: o modelo pluralista também designado por Multiculturalismo 

da diferença, e o modelo cosmopolita também definido como Multiculturalismo 

crítico. No primeiro é defendida a preservação dos diferentes grupos étnicos e os 

seus direitos, enquanto que o segundo apela à sua interacção. Porém, como todos 

os modelos, também o Multiculturalismo foi alvo de críticas. Por um lado, é 

entendido que numa situação de crise económica o investimento nas políticas 

públicas de promoção do Multiculturalismo pode levar ao aumento de reacções 

xenófobas uma vez que para muitos não é considerada uma situação prioritária. Por 

outro lado, numa óptica mais conservadora, a crítica baseia-se no entendimento de 

que o Multiculturalismo contribui para a desagregação e coloca em causa as 

culturas e tradições nacionais. 

 Apesar da crise do Multiculturalismo, as suas preocupações com a 

capacidade das sociedades contemporâneas lidarem com o aumento da diversidade 

cultural são em parte mantidas pela Interculturalidade. Esta reconhece e valida a 

especificidade cultural e social de diferentes comunidades e reforça o seu carácter 

interactivo e relacional. À Interculturalidade alia-se um princípio fundamental que a 

distingue do Multiculturalismo: a convicção de que o cruzamento e miscigenação 

cultural não implicam o aniquilamento ou imposição de qualquer das partes 

envolvidas. A questão vai por isso para além do reconhecimento do Outro e de uma 

co-existência pacífica entre grupos distintos uma vez que uma sociedade 

intercultural reconhece o acolhimento do Outro e a transformação de ambos nesse 

encontro. A metáfora a que recorremos para representar este percurso intercultural 

é de Amin Maalouf (2004, citado em Marques, 2005) e parte da recusa da palavra 

‘raízes’ como estrutura vinculativa a um lugar: 

“Não gosto da palavra “raízes” e da imagem ainda menos. (...) As árvores 

têm de se resignar, precisam das suas raízes: os homens não. (...) A seiva 

do solo natal não nos sobe dos pés em direcção à cabeça, os pés só servem 

para andar. Para nós só as estradas é que contam. (...) Ao contrário das 

árvores, as estradas não surgem da terra, ao acaso das sementes. Tal como 

nós, têm uma origem. Origem ilusória já que uma estrada nunca tem um 

verdadeiro começo; antes da primeira curva, lá para trás, já havia outra 

curva e ainda outra. Origem inatingível, pois que a cada encruzilhada se 
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juntam outras estradas, que vêm de outras origens...” (Maalouf, 2004, citado 

em Marques, 2005:128).   

 Esta é uma metáfora da rede em que para o entendimento da sociedade 

contam os percursos intrincados dos que a compõem e transformam 

constantemente. Falámos da reformulação pós-moderna de localização e identidade 

e reflectimos sobre outro fenómeno actual, a globalização e a forma como pode 

concorrer para a homogeneização ou afirmação da diversidade. Inquestionável é 

porém o facto de, com a globalização e a era pós-moderna surgir um novo conceito 

de cultura, que tem à partida um cariz mais inclusivo do que o seu entendimento 

modernista.  

 Apresentado o Multiculturalismo enquanto modelo de reforma política, 

avançamos para a reflexão sobre a sua incorporação nas teias do sistema educativo 

contra o qual estrutura alternativas críticas ao domínio etnocêntrico.  

 

 MULTICULTURALISMO: DIVERSIDADE: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 

 Como metáfora para reflectir a problemática da diversidade cultural na 

sociedade contemporânea foi lançado um repto para criarmos uma mesa com lugar 

para todos (Marques, 2005) sendo possível ajustar essa metáfora ao princípio 

fundador da Educação Multicultural: uma escola com lugar para todos. De acordo 

com James A. Banks (1990)80 todos os alunos, independentemente do género, 

classe social, características étnicas, raciais ou culturais devem ter acesso igual à 

educação. Banks considera que existem características institucionais que podem 

promover uma diferenciação no potencial de aprendizagem dos alunos. Isso 

reflecte-se por exemplo entre os alunos que integram a cultura dominante e, como 

tal, estão mais próximos dos sistemas de referências que pautam o currículo e as 

práticas educativas, e os alunos que pertencem a grupos culturais minoritários que 

terão mais dificuldade em encontrar ligações entre a comunidade, a família e a 

escola. Nesse sentido, a Educação Multicultural não implica apenas mudanças 

curriculares mas defende como premissa base uma mudança estruturante na escola 

e ambientes educativos81

                                                        
80 James A. Banks (1990), “A multicultural Education: Characteristics and Goals” e “Approaches to 

Multicultural Curriculum Reform”, in Multicultural Education_ Issues and Perspectives. 

. 

81 Apesar de nos tentarmos afastar da especificidade geográfica para descrever os conceitos ou teorias 

que apresentamos é importante perceber que o movimento da Educação Multicultural teve origem 
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 O reflexo do Multiculturalismo na educação pode ser considerado como uma 

questão de representação uma vez que implica a reflexão sobre a forma como a 

cultura dominante e as culturas minoritárias estão representadas nos textos 

escolares82

 Ao falar de currículo, James A. Banks reporta-se a dois conceitos, o currículo 

aberto e o currículo oculto. O primeiro abrange os manuais escolares e deve ser 

reformado para promover uma atitude positiva em relação a grupos culturais 

diversos e ajudar os alunos desses grupos a alcançar o sucesso escolar. Contudo, 

no entender do Banks, o currículo oculto revela-se muitas vezes mais eficaz do que 

o currículo aberto. É por isso uma componente influente que revela a posição da 

escola sobre um conjunto de questões e problemas como seja a forma como vê os 

alunos e as suas atitudes. É sobre estes dois tipos de currículo que a Educação 

Multicultural pretende actuar e, nesse sentido, deve ser vista como um work in 

progress uma vez que, a equidade educativa com base na justiça e liberdade são 

ideais procurados mas nunca são atingidos na sua totalidade.  

. A integração de conteúdos está dependente dos exemplos que os 

professores usam para ilustrar conceitos chave, princípios ou teorias na sua área 

disciplinar sendo a dúvida sobre se a sua diversidade é representativa de culturas e 

grupos minoritários.  

 Pelos seus objectivos ambiciosos e pela forte resistência que enfrenta, o 

conteúdo de reforma educativa multicultural é implementado gradualmente. Exemplo 

disso são as quatro abordagens à Educação Multicultural descritas por James A. 

Banks às quais correspondem respectivamente quatro níveis de integração: 

Abordagem da Contribuição; Abordagem Aditiva; Abordagem da Transformação; e 

Abordagem da Acção Social. 

1. ABORDAGEM DA CONTRIBUIÇÃO: caracteriza-se pela inserção no currículo 

de referências a heróis e heroínas étnicos e artefactos culturais 

representativos dos grupos minoritários, segundo os mesmos critérios 

utilizados para a escolha de referentes da cultural dominante. Contudo, é 

dada pouca atenção ao seu significado dentro da comunidade étnica de 

onde são ‘retirados’, o que significa que o currículo se mantém inalterado 

no que concerne à sua estrutura, objectivos e estratégias. Esta 

                                                                                                                                                               
EUA, enquadrado por particularidades sócio-culturais e políticas como a defesa dos Direitos Civis em 

1960 e a forte representação afro-americana na textura social do país. 
82 Quando falamos de textos escolares referimo-nos ao currículo, aos manuais e materiais didácticos e 

aos conteúdos leccionados. 
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aproximação apresenta-se como uma solução rápida e pouco exigente e 

trata apenas de forma superficial as preocupações multiculturais. 

2. ABORDAGEM ADITIVA: integra conteúdos étnicos no currículo pela adição de 

conceitos, temas e perspectivas de diferentes culturas sem no entanto 

rever as suas características base e, por isso, tem as mesmas fragilidades 

da abordagem anterior. Por outro lado, os conteúdos que acrescenta ao 

currículo são seleccionados com base em critérios e pontos de vista da 

cultura dominante. Assim, apesar de se diversificarem os factos e 

artefactos, eles são apresentados com base numa única narrativa o que 

exclui a possibilidade de conflito e divergência, características 

determinantes para compreender e desconstruir as estruturas de poder 

que actuam sobre a sua construção.  

3. ABORDAGEM DA TRANSFORMAÇÃO: distancia-se significativamente das 

anteriores uma vez que concorre para a mudança da estrutura e 

objectivos principais do currículo o que permite aos alunos considerar 

conceitos, questões, temas e problemas de diferentes pontos de vista. 

Neste sentido, também a cultura dominante é entendida como algo que 

emergiu de uma síntese e interacção de diversos elementos culturais83

4. ABORDAGEM DA ACÇÃO SOCIAL: pode ser definida como um upgrade da 

anterior uma vez que lhe acrescenta uma dimensão participativa 

convocando os alunos a decidir e agir sobre questões, conceitos ou 

problemas apresentados na sala de aula. Nesta abordagem os 

professores são agentes de mudança social promovendo os valores 

democráticos e o empowerment

.  

84

 Apesar de descritas separadamente importa referir que na prática as quatro 

abordagens que relatam a integração do conteúdo multicultural na educação em 

geral actuam normalmente de forma combinada. Depois de contextualizada e 

descrita a Educação Multicultural debruçamo-nos sobre a sua repercussão no 

pensamento e prática da Educação Artística.  

 dos alunos. 

 

                                                        
83 James A. Banks (1990) denomina este processo de aculturação múltipla. 
84 “Empowerment [...] refere-se ao processo pelo qual, através da educação, grupos sociais 

subordinados adquirem meios de fortalecer o seu poder para lutar contra estruturas de opressão e 

dominação. Uma tradução possível é ‘fortalecimento do poder’” (Tadeu da Silva, 2000:49). 
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 CINCO PROPOSTAS PARA A EDUCAÇÃO ARTÍSTICA MULTICULTURAL 
 

 Em parte, ao falarmos de Educação Artística Multicultural está implicada a 

questão da representação uma vez que é debatida a ênfase etnocêntrica 

predominante na definição do conteúdo da Educação Artística85. No entanto, à 

semelhança do que se passou com a educação em geral também as cinco 

propostas86

 EXCEPCIONALIDADE E DIFERENÇA CULTURAL 

 definidas para a Educação Artística Multicultural traduzem diferentes 

níveis de integração do conteúdo multicultural, o que revela consequentemente um 

deslocamento entre influências modernas e pós-modernas (v. QUADRO 3). 

 Esta proposta tem como referência a cultura dominante e o seu objectivo é 

capacitar os alunos de grupos minoritários a acompanhar a norma. Para a Educação 

Artística apresenta como solução acrescentar ao currículo escolar exemplos de 

produções artísticas de outras culturas sem no entanto alterar a perspectiva e 

pressupostos dominantes. É por isso possível defini-la como uma solução 

fundamentalmente assimilativa, vinculada primordialmente a premissas modernistas. 

Apesar de aceitar o pluralismo, define-o a partir da cultura dominante o que revela a 

manutenção da metanarrativa, assente no pressuposto do universalismo. Mesmo 

que sejam incluídos exemplos pertencentes a grupos sócio-culturais diversos, a 

análise que sobre eles é feita preserva uma perspectiva etnocêntrica 

 RELAÇÕES HUMANAS 

 Nesta proposta a escola tem como objectivo fazer com que alunos de 

diferentes enquadramentos se relacionem com um mundo cada vez mais ‘pequeno’, 

consequência da proliferação tecnológica e dos meios de massa. É defendido que, 

com base no respeito mútuo, é possível alcançar a equidade, evitando para tal o 

conflito e a controvérsia, o que por sua vez significa que é dada pouca atenção às 

diferenças sócio-culturais. Para a Educação Artística este pressuposto traduz-se no 

destaque das celebrações culturais, feriados e festividades, com ênfase nos seus 

                                                        
85 Para esta secção foi determinante o contributo de Roger Clark (1996), “Diversity and Difference”, in 

Art Education: Issues in Postmodernist Pedagogy; Arthur Efland, Keery Freedman e Patricia Stuhr 

(1996), “Multicultural Art Education as it relates to Modernism and Postmodernism”, in Postmodern Art 

Education: An approach to curriculum; Christine Ballenge-Morris e Patricia Stuhr (2001), “Multicultural 

Art and Visual Cultural Education in a Changing World”, in Studies in Art Education, 44(3).  
86 Estas cinco proposta foram inicialmente definidas para a Educação Multicultural por Christine Sleeter 

e Grant Sleeter (1987, citado em Efland, Freedman e Stuhr, 1996; e Clark, 1996). 
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símbolos visuais, com o intuito de mostrar que todos celebramos os eventos sociais 

de formas particulares. Apesar de adoptar diferentes perspectivas sócio-culturais 

esta proposta privilegia as semelhanças e não as diferenças o que por si retrata uma 

marca modernista. A visão positiva é favorecida em relação aos aspectos negativos 

ou conflituosos. Apesar das pequenas narrativas substituírem as metanarrativa, o 

que traduz uma tendência pós-moderna, a reflexão que sobre elas é feita tem um 

cariz bastante superficial. 

 ESTUDO DE GRUPOS ESPECÍFICOS 

 O Estudo de Grupos Específicos propõe aos professores a escolha de um 

grupo cultural específico e a reflexão aprofundada sobre as suas contribuições e 

perspectivas. Para a Educação Artística traduz-se na selecção de um segmento do 

mundo artístico cujas características específicas são analisadas em comparação 

com a cultura dominante. Apesar de reconhecer o conflito cultural, esta hipótese 

evita mudanças significativas na cultura dominante. A proposta dos Grupos 

Específicos incorpora tanto características modernas como pós-modernas. Por um 

lado, reconhece o pluralismo cultural e a opressão que actua sobre determinados 

grupos sócio-culturais, optando pelo enfoque num único grupo o que permite uma 

reflexão mais aprofundada e crítica sobre o mesmo. Porém, por outro lado, este 

enfoque pode simplesmente substituir uma perspectiva etnocêntrica por outra, uma 

vez que, apesar de recusar a metanarrativa, define a pequena narrativa de forma 

dogmática 

 EDUCAÇÃO MULTICULTURAL 

 Esta proposta tem por base a democracia cultural visto que promove o 

pluralismo cultural e a equidade social através da reforma do programa escolar. Os 

seus objectivos sociais são a distribuição equitativa do poder, a redução da 

discriminação e a criação de oportunidades justas para todos os grupos sociais, 

minoritários e étnicos, promovendo uma aprendizagem cooperativa. Esta proposta 

distancia-se das anteriores na medida em que defende uma reforma total no 

processo escolar não se reduzindo por isso a soluções aditivas ou complementares 

que pouco ou nada interferem com a estrutura dominante. Como tal, é pensada para 

ser aplicada em qualquer escola, independentemente desta ser composta por um 

conjunto diverso ou homogéneo de alunos.  

 Na Educação Artística concretiza-se pela análise crítica de vários exemplos e 

perspectivas sociais e culturais, procurando compreendê-los do ponto de vista do 

grupo ao qual pertencem. Um denominador pós-moderno importante que atravessa 
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esta proposta é a sua organização à volta de pontos de conflito  cuja determinação 

tem em atenção o contributo de professores, alunos e comunidade. A preocupação 

com o desenvolvimento do sentido crítico dos alunos coloca-a também em sintonia 

com o pensamento pós-moderno uma vez que os alunos deixam de ser vistos 

apenas como receptores de informação mas conquistam um estatuto de agentes de 

mudança 

 RECONSTRUÇÃO SOCIAL 

 A abordagem da Reconstrução Social não se preocupa apenas com a 

reforma da escola mas também com a preparação dos alunos para lidarem com a 

desigualdade social e cultural, assumindo como objectivo a reforma da própria 

sociedade. Por um lado, os alunos de grupos marginalizados são desafiados a 

desconstruir o fenómeno sócio-cultural com o intuito de perceber que forças 

concorrem para a sua desvantagem e, por outro lado, o mesmo desafio é lançado 

aos alunos da cultura dominante para perceberem de que forma a sociedade 

contribui para a sua vantagem. Para a Educação Artística esta proposta reflecte-se 

no ensino da Arte como parte de um contexto sócio-cultural. A discussão baseia-se 

em torno de questões que investigam sobre as relações do poder com factores 

como a etnicidade, estatuto sócio-económico, género, entre outras. Esta é a 

proposta que melhor representa as preocupações pós-modernas na medida em se 

baseia no entendimento do conhecimento como uma construção social, e nesse 

sentido também é um modo de acção no mundo cultural. 

 Num olhar transversal sobre estas cinco propostas podemos agora reforçar a 

posição de que nem todas respondem às premissas do pensamento pós-moderno. 

Isso deve-se, em parte, ao facto de não ser suficiente o reconhecimento do 

pluralismo cultural sem contudo reinterpretar os conceitos que estruturam a prática 

educativa, assentes numa visão incontestada da cultura dominante. Como tal, mais 

do que soluções aditivas é fundamental potenciar a reflexão crítica dos alunos, 

focando tanto os pontos comuns como os pontos de conflito entre culturas e grupos 

sociais. O QUADRO 3 – Cinco Propostas para a Educação Artística Multicultural, 

representa o desenvolvimento das propostas supracitadas, entre o discurso 

moderno e pós-moderno o que equivale, numa leitura do mesmo da esquerda para a 

direita, à deslocação entre estratégias pedagógicas que privilegiam a perspectiva 

incontestada da cultura dominante e as que reconhecem o conflito cultural como 

ponto de partida. 
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 Quadro 3 – Cinco Propostas para a Educação Artística Multicultural 

 

 

 De acordo com James Banks (1991) existem diferentes níveis de Educação 

Multicultural, e correspondem à intensidade com que os conteúdos multiculturais são 

adoptados pelo currículo geral. Arriscamos dizer que quanto maior é o nível de 

inserção de conteúdos e premissas multiculturais na educação e também na 

Educação Artística, mais estas se aproximam dos pressupostos pós-modernos. As 

propostas mais radicais, que se distanciam de forma vincada das práticas vigentes, 

são por isso as que melhor traduzem as preocupações pós-modernas.   

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA MULTICULTURAL 

MODERNISMO -------------------------------------------------------------------------------------------------------> PÓS-MODERNISMO 

EXCEPCIONALIDADE E 

DIFERENÇA CULTURAL 
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RECONSTRUÇÃO 

SOCIAL 
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de outras culturas 

mas tem como 
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• foca-se nas 
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feriados e festividades 
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símbolos visuais 

 

• estuda de forma 
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segmento do mundo 

artístico embora 

sempre em 

comparação com a 

cultura dominante 

• foca-se na análise 

crítica de produções 

artísticas de 

diferentes grupos 

sócio-culturais e 

procura compreendê-

los a partir do seu 

ponto de vista 
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grupos sócio-culturais 

diversos pode 

contribuir para o 

entendimento das 

questões políticas e 

económicas e com 

isso promover a 

acção democrática 
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ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA PARTE 
 

 
“A new art education is needed which acknowledges 

crossover between high and popular art forms, is 

commensurate with new technologies, and 

accommodates a new view of individuals as 

multifaceted” (Paul Duncum, 1997:69). 

 

 

 Esta primeira parte teve como objecto o mapeamento da Educação Artística 

no século XX, um período de agitação ideológica em que se moldaram importantes 

conceitos que actuam sobre e influenciam a prática e pensamento da área na 

actualidade. O objectivo desta primeira parte foi a contextualização da Cultura Visual 

na Educação Artística isto porque para reflectir sobre um fenómeno actual é 

importante perceber o enquadramento que o antecede. O enfoque esteve por isso 

tanto no contexto educativo como no panorama social e artístico, uma vez que a 

Educação Artística é influenciada conjuntamente por factores contextuais: históricos, 

sociais, políticos ou culturais e por fundamentos epistemológicos: Teoria da Arte, 

Teoria Estética ou Teorias educacionais.   

 No primeiro capítulo reflectimos sobre os movimentos, modelos e correntes 

que se desenvolveram na Educação Artística até à década de oitenta, reconhecendo 

que estes se formaram num ritmo constante de ruptura, reinterpretação e 

superação. Apesar da variedade de propostas de reforma é possível sistematizá-las 

em duas linhas de força concorrentes: por um lado a que reconhece o valor inerente 

da Arte e a define como uma área de conhecimento específico e, por outro lado, a 

que associa à Arte um valor instrumental e incide na Expressão Livre enquanto 

estratégia pedagógica. Porém, a mudança baseada em soluções dicotómicas 

tornou-se insustentável e prejudicial à própria Educação Artística uma vez que exigia 

dos professores uma reinvenção constante, e mesmo contraditória, do seu papel e 

objectivos.  

 Com o enfoque nas décadas de oitenta e noventa, o segundo capítulo 

abordou um período de transição: de Modernidade para Pós-modernidade, de 

Modernismo para Pós-modernismo, de um tempo de certezas para um tempo de 

incertezas. A principal característica desta transição foi reconhecer na ambivalência 
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uma condição possível para a mudança. Importa por isso salientar que a Pós-

Modernidade e as premissas que a formam não constituem uma solução de 

descontinuidade mas apelam à conciliação de características modernas e pré-

modernas. Por outro lado, apesar do desfasamento entre o desenvolvimento da 

Pós-modernidade, enquanto fenómeno social e estético, e o seu impacto na 

Educação Artística, identificámos três características do pensamento pós-moderno 

que se propagaram para a Educação Artística: o conhecimento como construção 

social e cultural, a fragmentação e descentramento do sujeito e a Arte como 

produção cultural. Tal reinterpretação fez com que o conteúdo escolar deixasse de 

estar apenas dependente dos especialistas; o processo de ensino/aprendizagem 

deixasse de ser considerado linear; professores e alunos passassem a ser 

considerados intérpretes, criadores e tradutores do conteúdo educativo; e o 

conteúdo escolar incluísse produções artísticas de grupos minoritários e culturas 

não ocidentais.  

 Exemplificando uma reforma educativa que expressa a extensão teórica 

entre as premissas modernistas e pós-modernistas apresentámos no Capítulo III 

cinco propostas, fundadas na Educação Multicultural, para lidar com a diversidade 

cultural na Educação Artística, sendo o ponto de partida o fim da tendência 

etnocêntrica na escolha dos seus referentes. Destacamos a proposta da 

Reconstrução Social porque é a que melhor traduz preocupações pós-modernas, na 

medida em que considera o conhecimento uma construção social e se apresenta 

como uma estratégia de acção no mundo cultural. 

 O denominador comum aos três capítulos desta primeira parte é o seu 

enfoque na mudança: social, cultural e educativa, uma escolha justificada pelo 

nosso interesse em compreender os fenómenos e factores que actuam na definição 

da Educação Artística. Concluímos que, se até à década de oitenta as opções de 

escolha dos professores se definiram entre duas linhas de força dicotómicas, 

instrumentalismo e essencialismo, com o impacto das premissas pós-modernas na 

Educação Artística formaram-se enquanto hipótese duas acções, reformar e 

reconstruir, sendo que uma não anula a outra (Clark, 1996)87

                                                        
87 Roger Clark (1996) Art Education: Issues in Postmodernist Pedagogy. 

. Por um lado, a 

hipótese de reforma parte do princípio de que é possível reinterpretar os modelos 

existentes e adaptá-los às exigências do presente. Por outro lado, a reconstrução 

recusa a possibilidade de reformar modelos anteriores apelando a uma mudança 

estruturante nos modos de pensar e de fazer.  
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 Com o intuito de sistematizar os conteúdos expostos nesta primeira parte 

criámos o diagrama “Processos de Mudança na Educação Artística” (FIGURA 1), que 

representa os processos de mudança que antecedem e contextualizam o 

desenvolvimento da Educação Artística contemporânea, em particular das propostas 

da Cultura Visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Processos de Mudança na Educação Artística. 

 

 Este diagrama permite-nos visualizar que a mudança não é linear e se forma 

de avanços, recuos, definições e reinterpretações. Comparamo-lo com o mecanismo 

de um relógio, em que cada peça, apesar de ser fixa e ter um ritmo de 

funcionamento interno próprio, influencia e actua sobre as restantes partes sendo 

que, em conjunto, desencadeiam um efeito maior, neste caso a mudança na 

Educação Artística. Com base nesta analogia, concluímos que, em conjunto, as 

premissas modernas, pós-modernas e multiculturais moldaram a Educação Artística 

(C. Silva, 2010) 
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no final do século XX sendo que, em nenhum momento estas se encerram com a 

passagem do tempo, pois o seu efeito histórico se estende além do fenómeno 

particular que as provocou.  

 A partir do mapeamento apresentado nesta primeira parte sublinhamos três 

traços que caracterizam a mudança na Educação Artística: o epicentro que a activa 

não está localizado nela própria mas nos contextos e acontecimentos que a 

enquadram; existe um desfasamento entre os fenómenos sociais e culturais que 

influenciam a Educação Artística; e existe um desfasamento entre o pensamento e a 

prática da Educação Artística. Por um lado, embora conscientes de que a Educação 

Artística, enquanto área teórica e prática, é sempre interdependente, na medida em 

que para ela concorrem diferentes factores sociais, culturais, epistemológicos, esta 

negligencia muitas vezes as suas necessidades internas, consequência de pressões 

externas. Por outro lado, o também desfasamento é, em parte, prejudicial à área 

porque, em última instância, contribui para o aumento da distância entre os 

conteúdos, objectivos e estratégias da Educação Artística e o contexto sócio-cultural 

a partir do qual se define e no qual actuam e interagem alunos e professores. 

 Com o pensamento pós-moderno e a sua influência na Educação Artística 

esta distância começa a ser encurtada e a convocação de alunos e professores para 

a construção do currículo, e o reconhecimento da Arte como produção cultural, em 

que ambos também actuam como construtores de sentido, são sinais de mudança 

esboçada. Embora ainda num plano primordialmente teórico, entendemos que a 

Cultura Visual na Educação Artística, enquanto possibilidade para o futuro da área, 

procura reinterpretar estas características, o que deixa antever o tom da mudança 

proposta e que será o enfoque da Segunda Parte.  
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SEGUNDA PARTE – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURA VISUAL 
 

 

 

 
 

“It is impossible to say to what extent art education in 

schools will take visual culture on board (...). What is 

clear is that the need for a study of visual culture will 

not diminish within the foreseeable future. (...) 

Because of our particular knowledge of visual 

imagery, we art educators are in a good position to 

contribute to the emerging field of visual culture by 

reconfiguring our own” (Paul Duncum, 2001:109). 
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 INTRODUÇÃO 
 

 A segunda parte da nossa dissertação foca a Cultura Visual na Educação 

Artística e tem como principal objectivo a sua caracterização. Na primeira parte 

mapeámos a mudança na Educação Artística no século XX considerado momento 

de pausa a década de oitenta. Por seu lado, as propostas para o ensino da Cultura 

Visual começam a definir-se precisamente no final da década de oitenta, início da 

década de noventa e, por isso, representam uma possibilidade concreta de reforma 

sustentada pelo pensamento pós-moderno. Nesse sentido, reconhecendo a 

actualidade do nosso objecto de estudo, iremos abordar a Cultura Visual na 

Educação Artística enquanto problemática teórica, sendo que, em última instância, 

este desenvolvimento se projecta na sua prática. Como principais protagonistas do 

desenvolvimento da Cultura Visual na Educação Artística identificámos quatro 

autores: Paul Duncum, Kevin Tavin, Kerry Freedman e Fernando Hernández e o seu 

contributo é uma referência central no nosso trabalho.  

 ESTRUTURA 

 CAPÍTULO IV – PARA UMA DEFINIÇÃO DE CULTURA VISUAL 

 Este capítulo centra-se na Cultura Visual e procura defini-la enquanto 

fenómeno cultural e área teórica. No entanto, ao falar em definição afastamo-nos 

uma vez mais de territórios concretos e de sentidos herméticos, isto porque, em 

parte, reflectir sobre Cultura Visual é reflectir sobre uma ideia em construção. Tal 

volubilidade de sentido justifica-se pelo facto deste ser um domínio recente, formado 

apenas, enquanto área teórica, no início da década de noventa.  

 Começamos por apresentar neste capítulo um enquadramento teórico 

relativo à Cultura Visual, mapeando a sua formação e desenvolvimento enquanto 

conceito. Porém, com o intuito de a clarificar, optámos por caracterizar em separado 

três dimensões da Cultura Visual: fenomenológica, substancial e pedagógica. A 

primeira descreve-a como um fenómeno cultural contemporâneo em que o 

predomínio dos registos visuais influencia a construção de novos saberes e novos 

modos de ser; a segunda incide sobre os seus conteúdos, que incluem quer a Arte 

Erudita quer a Cultura Popular, entre muitos outros; e a terceira reflecte sobre a 
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importância da visualidade e da interdisciplinaridade no seu desenvolvimento 

enquanto área teórica88

 Por outro lado, apresentamos cinco mitos sobre Cultura Visual, definidos por 

W.J.T. Michell (2003)

 (v. QUADRO 4). 

89

 CAPÍTULO V – PARA A COMPREENSÃO DA CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO 

ARTÍSTICA 

: Nivelamento, Pictorial Turn, Modernidade Técnica, Média 

Visuais e Poder. O primeiro fundamenta-se na ideia de equidade de valor entre 

imagens artísticas e não artísticas; o segundo no pressuposto de que a Cultura 

Visual é sinónimo de hegemonia do visível; o terceiro e o quarto assumem que tal 

hegemonia é consequência dos novos meios de comunicação e do entendimento 

desses meios como sendo exclusivamente visuais; o quinto e último mito defende a 

que a Cultura Visual é primordialmente a construção social do visual. Para cada mito 

o W.T.J. Mitchell propõe um contra-mito, uma desconstrução que pretende clarificar 

o conceito de Cultura Visual. 

 Este capítulo foca a Cultura Visual na Educação Artística e tem como 

objectivo definir os seus fundamentos, objectivos e estratégias. As propostas de 

mudança começam a formar-se na década de noventa e defendem, em traços 

gerais, a transição do enfoque da Educação Artística na Arte, muitas vezes sinónimo 

exclusivo de Arte Erudita, para uma categoria mais inclusiva, a Cultura Visual. No 

entanto, apesar da actualidade das propostas relativos à compreensão da Cultura 

Visual na Educação Artística é possível reconhecer autores e práticas que as 

antecederam e as tornam, em parte, uma ideia recuperada.  

 Começamos por apresentar neste capítulo um enquadramento teórico sobre 

os precursores da Cultura Visual na Educação Artística, sendo que Kevin Tavin e F. 

Graeme Chalmers90

                                                        
88 Esta secção teve como principal referência o contributo de Nicholas Mirzoeff (1999), An Introduction 

to Visual Culture; Idem (2002), Visual Culture Reader; Paul Duncum (2001c), “Visual Culture: 

Developments, Definitions, and Directions for Art Education”, in Studies in Art Education, 42(2); Kevin 

Tavin (2003a), “Wrestling with Angels, Searching for Ghosts: Toward a Critical Pedagogy of Visual 

Culture”, in Studies in Art Education, 44(3); James Elkins (2003), Visual Studies: A Skeptical 

Introduction; e Margaret Dikovitskaya (2005), Visual Culture: the Study of the Visual after the Cultural 

Turn. 

 destacam o contributo de três autores: Vincent Lanier, June 

89 W.J.T. Mitchell (2003), “Showing Seeing: A Critique of Visual Culture”, in Art History, Aesthetics, 

Visual Studies. 
90 Kevin Tavin (2005b), “Opening Re-Marks: Critical Antecedents of Visual Culture in Art Education”, in 

Studies in Art Education, 47(1); e F. Graeme Chalmers (2005), “Visual Culture Education in the 1960s”, 

in Art Education, 58(6).˙ 
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King McFee e Laura Chapman, cujas propostas defendiam a integração da Cultura 

Popular e dos Média nos conteúdos da Educação Artística. Por outro lado, João 

Pedro Fróis91

 A fim de caracterizar a Cultura Visual na Educação Artística escolhemos 

duas propostas apresentadas por Paul Duncum e Fernando Hernández, e iremos 

descrever os seus respectivos fundamentos de mudança e as suas estratégias de 

concretização

 questiona a proximidade entre as propostas actuais e o modelo da 

Comunicação Visual definido por Hermann Ehmer e Hein Möller. No entanto, apesar 

de reconhecerem a importância dos seus antecessores, os autores que actualmente 

defendem o ensino da Cultura Visual distanciam-se em parte das teorias e práticas 

anteriores uma vez que propõem uma solução de mudança reconstrutora e não 

meramente aditiva.  

92

 CAPÍTULO VI – A CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

. Entendemos que o contributo destes dois autores nos permite 

compreender os caminhos que se definem, com base no ensino da Cultura Visual, 

em relação à Educação Artística contemporânea. Ambos defendem a Cultura Visual 

na Educação Artística enquanto novo paradigma educativo que, enquadrado pelas 

mudanças nos contextos sócio-culturais actuais e nas áreas epistemológicas que 

influenciam a teoria da Educação Artística, desafia o status quo, apelando a uma 

prática focada na capacitação crítica dos alunos.  

 Este capítulo centra-se na crítica e debate relacionados com a Cultura Visual 

na Educação Artística e tem como objectivo clarificar as posições de quem a 

defende, questiona e recusa. Falamos de crítica porque existem por parte de alguns 

teóricos da Educação Artística resistência e dúvida sobre a viabilidade e interesse 

da Cultura Visual, sendo que, de acordo com Paul Duncum (2009)93

                                                        
91 João Pedro Fróis (2009), “Dialog on Visual Culture and Education for the XXI Century”, in INTERACT 

(entrevista a Paul Duncum). 

, existem dois 

tipos de críticos: os que falam a mesma língua dos seus proponentes, ou seja, têm 

como referência o pensamento pós-moderno, e os que falam uma linguagem 

diferente porque se mantêm fiéis às premissas modernistas. Iremos focar 

primordialmente o primeiro grupo pois entendemos que o seu contributo influencia a 

clarificação da Cultura Visual na Educação Artística. Por outro lado, falamos de 

92 Escolhemos focar as propostas destes dois autores porque entendemos serem representativas da 

Cultura Visual na Educação Artística e nesse sentido fundamentais para a sua compreensão. 
93 Paul Duncum (2009),  “Visual Culture in Art Education”, in Visual Culture in Art Education. Visuat Arts 

Research, 35(1). 
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debate porque entre os próprios proponentes do ensino da Cultura Visual são 

discutidas posições distintas a propósito um mesmo tópico. 

 Com base nestas referências definimos três pontos de divergência que 

representam a crítica e debate acerca da Cultura Visual na Educação Artística: o 

lugar da Arte (v. QUADRO 5), a utilização da Estética (v. QUADRO 6) e a construção 

do currículo (v. QUADRO 7). No primeiro reflectimos sobre o lugar da Arte nas actuais 

propostas e a importância da reinterpretação do conceito de cultura nesse 

entendimento; no segundo apresentamos as posições de Kevin Tavin94 e Paul 

Duncum95

                                                        
94 Kevin Tavin (2007), “Eyes Wide Shut: The Use and Uselessness of the Discourse of the Aesthetics in 

Art Education”, in Art Education, 60(2); Kevin Tavin (2008), “The Magical Quality of Aesthetics: Art 

Education’s objet a (and the New Math)”, in Studies in Art Education, 49(3).  

 que apelam respectivamente à substituição e reinterpretação do discurso 

da Estética na Educação Artística; por fim no terceiro ponto expomos como 

problema a impossibilidade de mapear o conteúdo da Cultura Visual e a forma  

como essa característica redefine os conceitos de currículo e pedagogia, focando 

também o papel da produção artística no ensino da Cultura Visual. 

95 Paul Duncum (2007b), “9 Reasons for the Continuing Use of an Aesthetic Discourse in Art 

Education”, Art Education, 60(2); Paul Duncum (2008), “Holding Aesthetics and Ideology in Tension” in 

Studies in Art Education, 49(2). 
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CAPÍTULO IV – PARA UMA DEFINIÇÃO DE CULTURA VISUAL 
 

 
“To some, visual culture may seem to claim too 

broad a scope to be of practical use. [...] It is a fluid 

interpretative structure, centered on understanding 

the response to visual media of both individuals and 

groups. Its definition comes from the questions it 

asks and issues it seeks to raise” (Mirzoeff, 1999:4). 

 

  

 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 
 SOBRE CULTURA VISUAL 
 

 O termo ‘cultura visual’ surgiu pela primeira vez no título de um livro: 

Towards a Visual Culture: Educating through Television de Calleb Gattegno (1969, 

citado em Dikovitskaya, 2005). A particularidade desta referência é a sua relação 

com questões educativas uma vez que Caleb Gattegno assume o seu interesse pela 

aprendizagem através da visão, reconhecendo na recém-chegada televisão uma 

nova possibilidade para a área da educação. Outro aspecto importante é o facto 

deste autor ter sido um dos primeiros a destacar a organização da subjectividade, 

afirmando que: “falar do meio televisão é uma forma de falar do homem que 

percepciona, responde, expande e processa as mensagens” (Gattegno, 1969:15, 

citado em Dikovitskaya, 2005:6).  

 No entanto, a primeira utilização do conceito de Cultura Visual e da relação 

deste com a História da Arte é atribuída a Michael Baxandall (1972, citado em 

Dikovitskaya, 2005). Na sua importante obra Painting and Experience in Fifteenth 

Century Italy o autor associa a produção da Arte e a História Social defendendo que 

o espectador traz para a sua relação com a Pintura um conjunto de dados e 

pressupostos baseados na sua experiência quotidiana. Baxandall introduz o 

conceito de “period eye” defendendo que, para cada época histórica, como 

exemplifica com o Renascimento Italiano, eram desenvolvidas capacidades 

específicas de interpretação que caracterizam modos de ver culturalmente 

balizáveis num intervalo de tempo concreto. Por seu lado, Svetlana Alpers (1996)96

                                                        
96 Svetlana Alpers (1996), “Questionnaire on Visual Culture”, in October 77. 
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introduz uma outra utilização do conceito de Cultura Visual quando em The Art of 

Describing (1983/1996) identifica a sua preocupação não com a história da pintura 

holandesa mas com a pintura como parte da cultura visual holandesa. O seu 

enfoque foi colocado nas noções sobre visão, em dispositivos que criam imagens e 

nas competências visuais enquanto recursos culturais relacionados com a prática da 

pintura.  

 Na mesma altura em que Alpers apresentou o seu trabalho, os chamados 

‘novos historiadores de arte’ começaram a questionar a História da Arte enquanto 

disciplina; tentaram expor as ideologias conservadoras que estruturavam e 

limitavam o seu discurso enfatizando as relações entre sujeito, subjectividade, poder 

e interpretação (Tavin, 2003a)97

 INFLUÊNCIA DOS ESTUDOS CULTURAIS 

. Tinham como propósito aproximar a História da 

Arte do contexto dos debates teóricos que ganhavam forma noutras áreas, 

nomeadamente nos Estudos Culturais, Teoria Pós-estruturalista, Semiótica, 

Linguística, Feminismo, examinando para tal as suas estratégias interpretativas.  

Entre estas áreas teóricas destacamos a importância dos Estudos Culturais para a 

definição da Cultura Visual. 

 Os Estudos Culturais surgiram no final da década de cinquenta em Inglaterra 

e tinham como objectivo compreender como é que as diversas práticas, instituições 

e estruturas políticas, económicas e sociais influenciavam a construção do 

conhecimento. Um importante contributo desta área teórica foi a sua reinterpretação 

do conceito de cultura, bem exemplificada no seguinte excerto:  

“We use the word culture in these two senses: to mean a whole way of life – 

the common meanings; to mean the arts and learning – the special 

processes of discovery and creative effort. Some writers reserve the word for 

one or other of these senses; I insist on both, and on the significance of their 

conjuntion. The questions I ask about our culture are questions about our 

general and common purposes, yet also questions about deep and personal 

meanings. Culture is ordinary, in every society and in every mind” (Williams, 

1989:4 citado em Barker, 2002:66)98

                                                        
97 Kevin Tavin, “Wrestling with Angels, Searching for Ghosts: Toward a Critical Pedagogy of Visual 

Culture”, in Studies in Art Education, 44(3) 

. 

98 Raymond Williams (1989), citado em Chris Barker (2002), Making Sense of Cultural Studies: Central 

Problems and Critical Debates. 
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 Com base nesta definição holística de cultura, era recusada qualquer 

diferenciação de valor entre Cultura Popular e Cultura Erudita, tendo ambos, 

enquanto conteúdos teóricos, o mesmo reconhecimento (Elkins, 2003)99. Por outro 

lado, os Estudos Culturais enfatizaram a dimensão participativa na mudança 

epistemológica, o que significa que: são as questões que colocamos que produzem 

o campo de investigação e não um conjunto de materiais que determinam que 

questões precisam de ser colocadas (Rogoff, 2002)100, ou seja, o conhecimento é 

uma construção partilhada e não algo pré-definido101. Conscientes da importância do 

diálogo e debate para a compreensão da formação e desenvolvimento da Cultura 

Visual destacamos outra referência importante: o Questionnaire on Visual Culture102

 QUESTIONNAIRE ON VISUAL CULTURE 

. 

 O Questionnaire on Visual Culture contou com a colaboração de 

historiadores da arte, críticos literários e artistas, entre outros, convidados a reflectir 

sobre as possibilidades deste novo campo de investigação teórica103

                                                        
99 James Elkins (2003), Visual Studies: A Skeptical Introduction. 

. Foram 

lançadas para debate quatro afirmações que reflectiam à partida um sentimento de 

perda: da especificidade histórica, de noções fixas de qualidade e excelência, ou 

apenas de princípios de navegação concretos; provocado pela infiltração da Cultura 

Visual, definida como um modelo antropológico que tinha por base o relativismo 

cultural, no campo da História da Arte (Rogoff, 2002:29). As respostas obtidas a este 

questionário foram distintas podendo, no entanto, ser organizadas em três grupos: o 

que condena a Cultura Visual por ser um campo demasiado anamórfico; o que 

apresenta uma resistência moderada à Cultura Visual, tendo como preocupação o 

nivelamento dos valores culturais; e o que aceita a Cultura Visual por ser uma forma 

actualizada de falar sobre Pós-modernismo (Dikovitskaya, 2005). A importância 

deste questionário foi o facto de ter permitido aos proponentes da Cultura Visual 

100 Iritt Rogoff (2002), “Studying Visual Culture”, in Visual Culture Reader. 
101 Ao aparecimento dos Estudos Culturais está associada a Cultural Turn apresentada como o 

momento em que o estatuto da cultura nas humanidades foi revisto, passando a ser entendido como 

uma causa de, em vez de um mero reflexo ou resposta a, processos sociais, políticos e económicos 

(Dikovitskaya, 2005). 
102 Rosalind Kraus e Hal Foster (1996), “Questionnaire on Visual Culture”, in revista October, 77.  
103 Os autores que responderam ao questionário foram: Svetlana Alpers, Emily Apter, Carol Armstrong, 

Susan Buck-Morss, Tom Conley, Jonathan Crary, Thomas Crow, Tom Gunning, Michael Ann Holly, 

Martin Jay, Thomas Dacosta Kaufmann, Silvia Kolbowski, Sylvia Lavin, Stephen Melville, Helen 

Molesworth, Keith Moxey, D. N. Rodowick, Geoff Waite and Christopher Wood. 
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articularem as suas ideias e com isso contribuírem para o crescimento teórico da 

área. Neste momento do enquadramento teórico lançamos uma questão à partida 

simples mas cuja resposta se desvia uma vez mais de um sentido único.  

 O QUE É CULTURA VISUAL?  

 Segundo Kevin Tavin  esta pergunta foi colocada por “Elkins (2002), que cita 

Barnard (2001), que cita Evans e Hall (1999), que cita Mirzoeff (1999), que se cita a 

si próprio (1998), que empresta a Barnard (1998), que se apropria de Mitchell 

(1995)” (2003a:201), ou seja, foi constantemente revisitada na tentativa de encontrar 

mais um ponto para acrescentar a um texto ainda em construção. Nesse sentido, 

qualquer definição de Cultura Visual deve ser entendida como provisória e 

problemática na medida em que este é um ‘termo chapéu’ sob o qual coabitam 

várias perspectivas, não parecendo existir consenso entre os seus defensores 

quanto ao seu alcance, objectivos, definições e métodos (Dikovitskaya, 2005).   

 Outra dificuldade que acresce à procura de uma resposta concisa a esta 

questão é o facto do conceito de Cultura Visual ser muitas vezes aceite como 

indefinido ou sub-definido, por exemplo referindo-se a imagens em vez de Arte, ou 

História das Imagens em vez de História da Arte (Duncum, 2001c)104. Por outro lado, 

Nicholas Mirzoeff (1999)105 critica as abordagens que caracterizam a Cultura Visual 

como a Teoria Social da Visualidade106

“Visual Culture is concerned with visual events in which information, 

meaning, or pleasure is sought by the consumer in an interface with visual 

technology. By visual technology, I mean any form of apparatus designed 

either to be looked at or to enhance natural vision, from oil painting to 

television and the Internet” (Mirzoeff, 1999:3). 

, um entendimento que atribui ao visual uma 

independência artificial em detrimento de outros sentidos, revelando ter pouca 

relação com uma experiência real. Como tal, afirma que: 

 No entanto, Paul Duncum (2001c) questiona esta definição com base em três 

pontos: (1) mesmo que o dia-a-dia seja exponencialmente mediado por dispositivos 

tecnológicos, a dependência da tecnologia parece-lhe redutora uma vez que 

aparentemente deixa de fora o cenário natural; (2) considera restrita a classificação 

das pessoas como consumidoras porque a nossa existência não se esgota nessa 

                                                        
104 Paul Duncum (2001c), “Visual Culture: Developments, Definitions, and Directions for Art Education” 

in Studies in Art Education, 42(2). 
105 Nicholas Mirzoeff (1999), An Introduction to Visual Culture. 
106 Nicholas Mirzoeff (1999) dá como exemplo o contributo de Chris Jenks (1995), Visual Culture. 
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condição; (3) entende que mais do que a informação o importante é o significado 

veiculado pelas imagens.  

 Com base nos contributos apresentados percebemos como é difícil escapar 

a um discurso labiríntico na tentativa de definir Cultura Visual uma vez que ao 

mesmo conceito correspondem diferentes sentidos e também diferentes áreas de 

acção; tão depressa falamos de Cultura Visual enquanto conteúdo e objecto de 

estudo, ou enquanto disciplina e área de investigação. Até ao momento mantivemos 

intencionalmente esse hibridismo que nos parece desorientar quando tentamos 

decifrar o que é que se quer dizer e quando. Segundo W. J. T. Mitchell (2003)107

 TRÊS DIMENSÕES DA CULTURA VISUAL 

 

existe uma certa elegância em permitir que Cultura Visual se refira em simultâneo ao 

campo de estudo e ao seu conteúdo, servindo o contexto em que é utilizado o 

conceito como forma de esclarecimento. Porém, com o intuito de clarificar o seu 

sentido optámos, neste momento, por caracterizar em separado três dimensões da 

Cultura Visual: dimensão fenomenológica, dimensão substancial e dimensão 

pedagógica. 

 DIMENSÃO FENOMENOLÓGICA  

 A Cultura Visual enquanto fenómeno refere-se à condição cultural 

contemporânea em que: “experiência, subjectividade e consciência são 

profundamente afectadas pelas imagens e práticas do ver, mostrar e imaginar” 

(Tavin, 2003a: 201). Esta dimensão da Cultura Visual é reflexo da mudança nas 

sociedades contemporâneas, determinada pelo aumento da produção, proliferação e 

consumo de imagens a par de desenvolvimentos tecnológicos, políticos e 

económicos que influenciam a construção da nossa identidade e do nosso 

conhecimento. 

 De acordo com Paul Duncum (2001), independentemente desta mudança ser 

aceite ou recusada, de ser associada ao Modernismo, isto porque de acordo com 

Martin Heidegger (1997, citado em Duncum, 2001c) o mundo concebido e 

compreendido como uma imagem é o que distingue a essência da idade moderna, 

ou ao Pós-modernismo que, segundo Nicholas Mirzoeff (1999), é tão mais pós-

moderno quando é visual, é inquestionável a importância deste fenómeno nas 

sociedades contemporâneas. Por seu lado, em resposta directa a Mirzoeff, Mark 

                                                        
107 W.J.T. Mitchell (2003), “Showing Seeing: A Critique of Visual Culture”, in Art History, Aesthetics, 

Visual Studies. 
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Poster (2002, citado em Tavin, 2003a) argumenta que já nos tempos pré-modernos 

algumas formas de actividade visual eram muito mais avançadas do que hoje, 

apresentando como exemplo as referências visuais utilizadas na Idade Média para 

traduzir as distâncias. No entender de Poster a questão não está em perceber se 

hoje somos mais, ou menos, visuais mas sim em reconhecer que vivemos em 

registos visuais diferentes daqueles do passado.  

 Porém, apesar de concordar com a transversalidade do discurso visual ao 

longo da história ocidental, Kevin Tavin afirma ser evidente a especificidade da 

vivência contemporânea sendo que, o impacto e proliferação das imagens, 

potenciado em grande parte pelas novas tecnologias, caracterizam uma relação 

nova, ou diferente, entre os indivíduos e as suas experiências.  

 DIMENSÃO SUBSTANCIAL  

 Ao falar da dimensão substancial da Cultura Visual o foco está na 

compreensão dos seus conteúdos. Iremos com base, por um lado, no contributo de 

John A. Walker e Sarah Chaplin (2002)108

“Fashion, textiles, pottery and ceramics, hairdryers, shavers, cars 

architecture, garden design, advertising, personal, public, corporate and 

popular images, film television, computer environments, and games, Internet 

home pages, newspaper and magazine design, typography, products and 

packing of all kinds” (Barnard, 1998, citado em Duncum, 2001c:105 e 106).  

 e, por outro lado, de Malcolm Barnard 

(1998, citado em Duncum, 2001c), apresentar duas possibilidades para os mapear. 

Walker e Chaplin optam por separar Cultura Visual e Estudos da Cultura Visual, 

sendo o primeiro relativo ao objecto e o segundo à área que o estuda. Como tal, 

entendem que a Cultura Visual abrange os objectos, imagens e lugares produzidos 

pelo Homem com um objectivo estético, simbólico, ideológico, ou para funções 

práticas, e que apelam ao sentido da visão de forma significativa. Por outro lado, 

Malcolm Barnard descreve como conteúdos da Cultura Visual:  

 Entendemos que ambas as hipóteses reflectem o carácter inclusivo da 

Cultura Visual, sendo que, apesar de entre os seus conteúdos fazer parte a Arte, no 

sentido de Arte Erudita, a maioria é exterior ao domínio dos museus (Tavin, 2003a).  

No entanto, o conteúdo da Cultura Visual não corresponde apenas às imagens, 

                                                        
108 John A. Walker e Sarah Chaplin (2002), Una Introducción a la Cultura Visual. 
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objectos ou lugares mas também à experiência dos sujeitos, uma vertente abrangida 

pela dimensão pedagógica109

 DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

.  

 Ao falar sobre a dimensão pedagógica da Cultura Visual é possível identificar 

por um lado uma preocupação em contextualizar a visualidade e, por outro lado, a 

interdisciplinaridade. 

A. VISUALIDADE: o conceito de visualidade surge muitas vezes associado 

ao conceito de visão sendo que, de acordo com Hal Foster, “apesar 

de visão sugerir o acto de ver como uma operação física, e 

visualidade o acto de ver como um facto social, os dois não são 

opostos” (1998, citado em Mirzoeff, 2006:54). Nesse sentido propõe 

para o seu entendimento uma plataforma dialéctica que se debruça 

sobre a prática do ver e ser visto. Esta reflexão traduz-se no campo 

pedagógico no que W.T.J. Mitchel (2003) descreve como o romper do 

véu da familiaridade que encobre a experiência de ver tornando-a 

num problema que pode e deve ser analisado.  

B. INTERDISCIPLINARIDADE: ao falar de interdisciplinaridade não nos 

referimos apenas ao “rodear um objecto escolhido com numerosos 

modos de investigação científica mas à constituição de um novo 

objecto de conhecimento” (Barthes, 1981, citado em Mirzoeff, 

1998:4). Nesse sentido, este novo campo de estudo não é entendido 

apenas como uma disciplina mas sim como um híbrido fundamentado 

numa miríade de disciplinas e metodologias, e que pode ser 

designado de Estudos da Cultura Visual (Chaplin e Walker, 1997) ou 

Estudos Visuais (Mitchell, 2003; Elkins, 2003; Dikovitskaya, 2005).  

 De acordo com Kevin Tavin, a dimensão fenomenológica da Cultura Visual 

enfatiza o lado cultural do termo enquanto que na sua dimensão substancial é 

destacado o lado visível. No entanto, a Cultura Visual não se restringe nem a um 

fenómeno nem aos seus conteúdos uma vez que também está interessada em 

reflectir sobre a experiência dos sujeitos e nesse sentido é composta também por 

uma dimensão pedagógica (v. QUADRO 4). 

 

                                                        
109 Importa esclarecer que a dimensão pedagógica da Cultura Visual não é sinónimo da sua relação 

com a Educação Artística. 
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Quadro 4 – Dimensões da Cultura Visual 

CULTURA VISUAL 

DIMENSÃO FENOMENOLÓGICA 

• refere-se à condição cultural contemporânea em que o predomínio 

dos registos visuais influencia a construção de novos saberes e novos 

modos de ser 

DIMENSÃO SUBSTANCIAL 

• inclui  imagens, objectos e lugares criados com fins estéticos, 

ideológicos ou práticos e que apelam ao sentido da visão de forma 

significativa 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

• reflecte sobre a prática do ver e ser visto 

• é um campo interdisciplinar 

 

 

 Margaret Dikovitskaya (2005) descreve o percurso da Cultura Visual e, em 

particular, dos Estudos Visuais, como movendo-se entre “Cila e Caribde”: procura 

evitar, por um lado, o risco da falta de objecto específico e, por outro lado, a 

expansão do campo a um ponto de incoerência. O episódio mitológico a que faz 

referência descreve o facto de que navegar entre estes dois pontos é estar 

constantemente entre dois perigos, ao afastarmo-nos de um aproximamo-nos do 

outro110

 MITOS SOBRE CULTURA VISUAL  

. W.J.T. Mitchell (2002) identifica dez mitos sobre Cultura Visual sendo que 

focaremos apenas cinco por considerarmos que também estão presentes nos 

debates sobre Cultura Visual na Educação Artística: Nivelamento, Pictorial Turn, 

Modernidade Técnica, Média Visuais e Poder. Para cada mito Mitchell  apresenta 

um contra-mito, uma desconstrução que contribui para a clarificação do conceito de 

Cultura Visual.  

1. MITO DO NIVELAMENTO: sustenta-se na ideia de que a Cultura Visual defende 

a extinção da Arte como a conhecemos, e por isso implica o fim da distinção 

entre imagens artísticas e não artísticas. A questão que se coloca é: “será 

que a exposição blockbuster significa que os museus de Arte são agora 
                                                        
110 Ao longo do nosso texto não faremos uma distinção terminológica entre Cultura Visual e Estudos 

Visuais porque dentro do discurso da Educação Artística ela é usada transversalmente nas suas três 

dimensões: fenomenológica, substancial e pedagógica. 
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indistintos de eventos desportivos e circos?” (Mitchel, 2002:240) De acordo 

com Mitchell a resposta é negativa porque o facto da Cultura Visual colocar 

sob um mesmo domínio imagens artísticas e não artísticas não significa que 

elas percam a sua especificidade. Pelo contrário, os limites entre o que é 

Arte e o que não é tornam-se mais claros quando consideramos os dois 

lados e mapeamos as transgressões entre eles. A diferença não é por isso 

apagada mas apresentada como ponto de partida para a investigação em 

vez de ser considerada uma barreira intransponível.  

2. MITO DA PICTORIAL TURN: parte do princípio de que a Cultura Visual implica a 

hegemonia do visível, em que as imagens predominam incontestavelmente 

sobre outros discursos. Alia-se a este mito uma suspeição de que na Idade 

da Visualidade111

3. MITO DA MODERNIDADE TÉCNICA E O MITO DOS MÉDIA VISUAIS: estes dois mitos 

assumem a hegemonia do visível enquanto consequência dos novos meios 

de comunicação e não como uma parte importante da cultura. Tal proposição 

fundamenta-se no entendimento restrito de que os conteúdos da Cultura 

Visual são os meios técnicos – televisão, cinema, fotografia ou internet – 

numa concepção redutora dos mesmos como meios exclusivamente visuais. 

Mitchell contraria este pressuposto recusando à partida a ideia de que os 

Média Visuais são em si uma categoria distinta, ou que exista um medium 

exclusivamente visual. O contra-mito que propõe aponta, por um lado, o facto 

de que viver em qualquer cultura é viver numa Cultura Visual e nesse sentido 

tal fenómeno não pode estar unilateralmente associado aos novos meios 

tecnológicos. Por outro lado, argumenta que todos os Média são mistos.  

 sentidos como a audição ou o tacto estão 

inexplicavelmente condicionados. W.T.J. Mitchel sublinha o seu empenho em 

desconstruir este mito uma vez que é responsável pelo termo Pictorial Turn. 

Afirma que em nenhuma ocasião assumiu o momento inaugurado com esta 

mudança como único e sem precedente na sua predilecção sobre a visão e a 

representação visual. O seu intuito foi apenas o de reconhecer a transição 

para um entendimento do visual e da imagem como um lugar comum.  

4. MITO DO PODER: fundamenta-se na ideia de que a Cultura Visual é 

primordialmente uma reflexão sobre a construção social do visual e, nesse 

sentido, o que vemos e a maneira como vemos não é apenas um processo 

                                                        
111 Tradução livre de Age of Visuality . 
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natural.  Este mito está relacionado com o que W.T.J. Mitchel descreve de 

“momento Eureka!” da Cultura Visual. O entendimento de que a visão é uma 

construção social contraria a ‘naturalidade’ com que consideramos quer a 

visão quer as imagens visuais, concebidas quase intuitivamente como 

imediatas, transparentes e por isso não problemáticas. No entanto, Mitchel 

argumenta que esse entendimento de Cultura Visual está ‘incompleto’ uma 

vez que esta é ao mesmo tempo a construção social da visão e a construção 

visual do social, sugerindo um conceito dialéctico de Cultura Visual. 

 Para a formação destes mitos contribuíram tanto os autores que criticam a 

Cultura Visual como os teóricos que a defendem, uma particularidade que reflecte a 

importância de a considerarmos como um área ainda em construção, sendo os seus 

sentidos transitórios. No entanto, a desconstrução de cada um destes mitos 

contribuiu para um maior esclarecimento e definição do conceito de Cultura Visual. 

 A definição de Cultura Visual apresentada neste capítulo será determinante 

para a compreensão das propostas da Cultura Visual na Educação Artística, sendo 

que uma das particularidades desta relação de influência é a sua proximidade 

temporal, uma vez que ambas se começaram a definir na década de noventa, e 

também o facto dos teóricos da Educação Artística contribuírem para a definição do 

seu campo de estudo. 
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CAPÍTULO V – PARA A COMPREENSÃO DA CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO 

ARTÍSTICA 
 

 
“Within art education a shift is discernible from 

studying the art of the institutionalized artworld to 

studying the more inclusive category of visual 

culture” (Duncum, 2001c:101). 

 

 
 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
  

 PRECURSORES DA CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

 Kevin Tavin (2005)112 utiliza como metáfora para descrever o actual debate 

sobre Cultura Visual na Educação Artística o palimpsesto113

 Kevin Tavin e F. Graeme Chalmers (2005)

: O palimpsesto era um 

pergaminho usado pelos copistas medievais como suporte para a escrita e tinha a 

particularidade de poder ser reutilizado, acumulando consecutivamente diferentes 

camadas de texto em que era possível ver vestígios do que já tinha sido registado. 

De acordo com Tavin, esta lógica aplica-se às propostas contemporâneas da 

Cultura Visual na Educação Artística porque também elas operam com base na 

recuperação e reinvenção de premissas anteriores.  
114 identificam como precursores 

da Cultura Visual na Educação Artística, entre outros, Vincent Lanier, June King 

McFee e Laura Chapman115

                                                        
112 Kevin Tavin (2005b), “Opening Re-Marks: Critical Antecedents of Visual Culture in Art Education”, in 

Studies in Art Education, 47(1). 

. Estes autores têm em comum o interesse pelo contexto 

113 Sobre palimpsesto Kevin Tavin (2005) cita J. McDonagh (1987), “Writings on the mind: Thomas 

Quincey and the importance of the palimpsest in the nineteenth century thought”, in Prose Studies, 

10(2);  e G. Vidal (1995), Palimpsest: A memoir. 
114 F. Graeme Chalmers (2005), “Visual Culture Education in the 1960s”, in Art Education, 58(6). 
115 Ambos fazem referência a outros autores como Brent e Marjory Wilson (1977, citado em Tavin, 

2005) e Corita Kent (1965, citado em Chalmers, 2005), no entanto, seleccionámos estes três autores 

por serem referidos também por outros teóricos da Cultura Visual na Educação Artística como Paul 

Duncum (2001c) e, no nosso entender, serem pontos de comparação importantes em relação às 

propostas actuais. 
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do dia-a-dia e o reconhecimento de que as imagens da Cultura Popular116

 VINCENT LANIER 

 são 

objectos de estudo legítimos para a nossa área. Iniciaram a sua acção na década de 

sessenta, nos EUA, e lançaram como desafio aos professores a reinterpretação dos 

seus pressupostos sobre Arte, infância e cultura e a adopção de uma perspectiva 

mais inclusiva e democrática da compreensão da Educação Artística. Apesar de 

inovadores para o seu tempo o contributo destes autores não teve um impacto 

proporcional à sua irreverência e a aceitação das questões que colocaram foi 

diminuta, sendo que F. Graeme Chalmers reconhece que: “talvez nós, mais do que 

os seus contemporâneos, estejamos agora em posição de nos tornarmos mais 

receptivos ao que estes líderes disseram” (2005:6). Iremos agora apresentar o 

contributo dos predecessores da Cultura Visual na Educação Artística: Vincent 

Lanier, June King McFee e Laura Chapman.  

 O seu interesse pela relação das novas tecnologias com a Educação 

Artística ultrapassou em muito o teor utilitário defendendo que a sua influência não 

se fazia sentir apenas na forma como ensinamos mas também no conteúdo que 

ensinamos. Segundo Kevin Tavin, Vincent Lanier foi um dos primeiros defensores 

da inclusão da Cultura Popular no currículo da Educação Artística, reconhecendo a 

importância dos Média para a mudança social. Fundamentou esta necessidade de 

mudança naquilo que descreveu como uma barreira artificial existente entre o 

conceito de Arte dos professores e os interesses dos alunos isto porque:  

“...many of our pupils do not operate in the fine arts as art teachers define 

them. The attentiveness of young people to rock and roll music, comic books, 

beach party films, go-go television programs, exotically named dance steps, 

and long haired singing idols suggests that this assumption is not 

unreasonable... a large portion of our pupils undeniably posseses an 

appreciational milieu of their own to which they respond with fervor, 

passionate if changeable loyalty, and often more than a little critical 

judgement” (Lanier, 1968 citado em Chalmers, 2005:9). 

                                                        
116 A definição de Cultura Popular está muitas vezes associada com a posição, favorável ou crítica, de 

quem a apresenta sendo uma das causas para essa variabilidade a referência silenciosa ao seu 

‘oposto’: Cultura Erudita. Cultura Popular diz respeito tanto aos seus conteúdos, de que são exemplo 

os produtos desenvolvidos e promovidos pelas indústrias de massa, como à interacção desses com os 

indivíduos no seu dia-a-dia (Tavin, 2003a). É igualmente importante perceber que Cultura Popular não 

é sinónimo de Cultura Visual mas sim uma componente da segunda. 
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 Desta forma o principal argumento que apresentou para a introdução da 

Cultura Popular na Educação Artística foi o da proximidade e significado que esta 

tinha para os alunos. Contudo, as suas ideias encontraram alguma resistência, 

principalmente por parte dos próprios professores para quem a ubiquidade da 

Cultura Popular a tornava em algo demasiado disperso para ser ensinado. A solução 

passou e passa muitas vezes por ignorá-la, como se com esse lapso de memória 

intencional desaparecesse e nunca chegasse a ser um problema, uma atitude 

reveladora de que muitos professores preferem não admitir a importância 

pedagógica da Cultura Popular e por consequência desvalorizar o conhecimento e 

experiências dos alunos (Tavin, 2005b).  

 A par do reconhecimento e valorização da Cultura Popular como parte 

integrante e fundamental do dia-a-dia dos alunos, Vincent Lanier (1970)117

 JUNE KING MCFEE 

 entendeu 

que os Média – fotografia, televisão ou computadores – deviam ser utilizados como 

ferramentas de produção na prática da Educação Artística. Identificou nas novas 

tecnologias um potencial expressivo, o que possibilitava aos alunos responderem às 

questões levantadas pela Cultura Popular através dos meios que a veiculam. 

Porém, também esta sugestão encontrou forças de resistência protagonizadas pelos 

professores para quem as novas tecnologias eram ainda estranhas e em muitos 

casos mais dominadas pelos alunos do que por eles próprios. Num tom mais radical 

Vincent Lanier afirmou que: “quase tudo o que fazemos actualmente no ensino da 

arte nas escolas secundárias é inútil... as aulas de arte são infrutíferas e sem 

significado para a maioria dos jovens” (1969, citado em Tavin, 2005b:8) e por isso o 

currículo deveria ser construído a partir do sentido que os seus conteúdos têm para 

os alunos e assumir como objectivo a Reconstrução Social.   

 Apesar de, como Vincent Lanier, June King McFee manifestar interesse pela 

relação entre a Cultura Popular e a Educação Artística e, como ele, assumir uma 

visão inclusiva das Artes Visuais, existem entre ambos algumas diferenças. A mais 

importante é a forma como definem a Cultura Popular e interpretam o seu 

significado para os alunos. De acordo com McFee a Cultura Popular promove uma 

resposta acrítica por parte dos jovens e pode ser, em parte, prejudicial, dois motivos 

que a levaram a defender a sua inclusão no currículo escolar (Tavin, 2005b). 

 Quando afirma que: “uma criança ao descer a rua de uma cidade aprende 

visualmente sobre a sua cultura” (1961, citado em Chalmers, 2005:6), June King 
                                                        
117 Vincent Lanier (1970), “Newer Media and the Teaching of Art”, in Concepts in Art and Education. 
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McFee reconhece a possibilidade dos lugares quotidianos serem potenciais agentes 

educativos informais uma vez que constroem culturalmente os indivíduos. A esta 

constatação acresce, no seu entender, a importância dos jovens compreenderem o 

impacto da televisão e todos os outros meios visuais, enquanto produções culturais, 

com o intuito de descriminarem o que devem ou não aceitar. Para McFee, a relação 

entre os Média e as pessoas traduz um processo de comunicação de sentido único, 

do primeiro para o segundo e, nesse sentido, um dos pontos que caracteriza a 

proposta que apresenta é o conjunto de pressupostos etimológicos negativos sobre 

Cultura Popular que fundamentam a sua inclusão no currículo da Educação 

Artística.  

 LAURA CHAPMAN 

 Define a Cultura Popular como única e defende a democratização da Arte, 

considerando por isso que a aprendizagem dos alunos se deve estender para lá da 

escola e da sala de aula com o intuito de promover um sentido democrático de 

cidadania (Tavin, 2005). No entanto, reconhece que a integração da Cultura Popular 

na Educação Artística pode ser um desafio para os professores devido, em parte, à 

sua formação, centrada primordialmente na Arte e nas suas linguagens, o que 

condiciona a aceitação do potencial didáctico da Cultura Popular. Por outro lado, 

Chapman (2003)118

 COMUNICAÇÃO VISUAL 

 argumenta que os professores devem ter algumas reservas em 

relação às actuais propostas da Cultura Visual na Educação Artística uma vez que, 

no seu entender, o conceito de Cultura Visual se pode tornar negligente pela sua 

abrangência. Opta por isso em falar de Artes de Massa, defendendo a sua 

integração na Educação Artística com base na presença ubíqua das mesmas nas 

nossas vidas. Porém, não considera que estas devem ser o único foco da área mas 

sim uma componente a acrescentar à tradição vigente, preocupada com o 

envolvimento activo nas Artes. 

 João Pedro Fróis (2009)119

                                                        
118 Laura Chapman (2003), “Studies of the Mass Arts”, in Studies in Art Education, 44(3). 

 questiona se a proximidade entre as actuais 

propostas da Cultura Visual na Educação Artística e as apresentadas na Europa no 

119 João Fróis (2009), “Dialog on Visual Culture and Education for the XXI Century”, in INTERACT 

(entrevista a Paul Duncum). 
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início da década de setenta por Hermann Ehmer e Hein Möller120 não revelam que 

as preocupações com questões sociológicas, políticas, culturais ou económicas, que 

também a enquadram a Cultura Visual, não estão há muito definidas na literatura da 

Educação Artística. Ehmer e Möller defenderam que o estudo da Arte devia ser 

substituído pelo que designaram de Comunicação Visual argumentando que a 

ênfase da Educação Artística devia estar nos Média: fotografia, publicidade, filmes, 

televisão, entre outros (Wick, 2009)121. No seu entender, estes eram conteúdos 

socialmente relevantes e através do seu estudo seria possível fomentar nos alunos 

uma consciência crítica que lhes permitia ‘reagir’ contra a lógica da sociedade de 

consumo. No entanto, Paul Duncum (2009)122

 Embora seja possível contextualizar os seus precursores, a actual discussão 

sobre Cultura Visual na Educação Artística distancia-se, em parte, das teorias e 

práticas anteriores isto porque: apesar de considerarem a Cultura Popular e os 

Média como referentes de interesse para a área, as propostas didácticas 

apresentadas por Vincent Lanier, June King McFee e Laura Chapman foram 

soluções aditivas uma vez que os novos referentes eram considerados à luz das 

mesmas premissas que enquadravam o estudo da Arte (Duncum, 2001c)

, em resposta a João Pedro Fróis, 

considera que, embora o pensamento da Escola de Frankfurt tenha influenciado 

alguns teóricos da Educação Artística, trazendo para a área a preocupação com a 

Cultura Popular, esta era vista como algo qualitativamente distinto da Arte Erudita, 

cujos efeitos negativos se faziam sentir sobre uma audiência acrítica e vítima das 

entidades corporativas. Nesse sentido, entende que o princípio etimológico negativo 

sobre Cultura Popular distancia estas propostas das actuais.  

123

                                                        
120 Estes dois autores, teóricos da Educação Artística, basearam as suas ideias sobre Arte, Estética e 

Transformação Social no contributo de autores como Karl Marx, Walter Benjamin, Jürgen Habermas e 

Roland Barthes (Fróis, 2009).  

. De 

acordo com Kevin Tavin (2005), apesar de se apresentarem parcialmente como uma 

ideia recuperada, na medida em que focam a relação entre a Cultura Popular, os 

Média e a Teoria Social, as actuais propostas para a compreensão da Cultura Visual 

na Educação Artística são principalmente compostas por novas ideias (Tavin, 

121 Rainer K. Wick (2009), “Key Changes in Art Education in the Modern Period – A Gallop through the 

History of German Art Education”, in Actas publicadas del I Congreso Internacional Los Museos en la 

Educación. La formación de los educadores. 
122 Paul Duncum (2009), in João Fróis (2009), “Dialog on Visual Culture and Education for the XXI 

Century”, in INTERACT. 
123 Paul Duncum (2001c), “Visual Culture: Developments, Definitions, and Directions for Art Education”, 

in Studies in Art Education, 42(2). 
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2005b). Essa ‘novidade’ é consequência da especificidade do contexto sócio-cultural 

a partir do qual reflectem: um contexto que enquadra novas possibilidades para a 

teorização da visualidade. Depois de identificados os antecessores da Cultura Visual 

na Educação Artística iremos agora centrar-nos nas propostas actuais. 

 De acordo com Paul Duncum (2001c), apesar da actual mudança para a 

Cultura Visual na Educação Artística implicar o aumento de referentes disponíveis, o 

desempenho dos professores, se enquadrado pelas premissas da Reconstrução 

Social, não sofrerá grandes alterações isto porque o enfoque se mantém nos 

mundos sociais das imagens visuais, constituintes de atitudes e valores. Contudo, 

Kerry Freedman (2000)124

 Falar de Cultura Visual na Educação Artística é falar de mudança sendo que, 

uma vez mais, esta mudança é activada por factores que lhe são, num primeiro 

momento, exteriores. Como referimos, a Cultura Visual é, em parte, um fenómeno 

cultural contemporâneo e nesse sentido influencia e está presente no quotidiano de 

alunos e professores. Os registos visuais assumem na actualidade uma forte 

preponderância enquanto formadores de novos modos de ser e modos de saber 

sendo que, no entender de alguns teóricos da Educação Artística, como Paul 

Duncum, Kevin Tavin, Kerry Freedman e Fernando Hernández, esse motivo justifica 

a reinterpretação dos conteúdos, estratégias e objectivos da área. Com o intuito de 

clarificar o porquê, e o que muda na Educação Artística com o ensino da Cultura 

Visual iremos apresentar as propostas definidas por Paul Duncum e Fernando 

Hernández focando os seus fundamentos e forma

 afirma que o actual enfoque no ensino da Cultura Visual 

não é sinónimo das perspectivas sociais na Educação Artística embora seja 

influenciado por estas, reinterpretando o ímpeto da Reconstrução Social. 

125

 

.  

 PROPOSTAS PARA O ENSINO DA CULTURA VISUAL 
 

 EDUCAÇÃO DA CULTURA VISUAL 
 

 Paul Duncum é um dos primeiros autores a defender e caracterizar a 

transição para a Cultura Visual na Educação Artística. Com base na perspectiva 

                                                        
124 Kerry Freedman (2000), “Social Perspectives on Art Education in the U.S.: Teaching Visual Culture 

in a Democracy”, in Studies in Art Education, 41(4). 
125 Seleccionámos as propostas destes dois autores por entendermos serem hipótese representativas 

de um modelo de reforma para a Educação Artística a partir do ensino da Cultura Visual. 
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social crítica propôs, na década de oitenta, o ensino da Cultura Popular como 

conteúdo de pleno direito para a Educação Artística. No entanto, passados quase 

trinta anos considera que a situação é bastante diferente isto porque o que começou 

com o apontar de direcções ganhou agora a forma, no seu entender, de um novo 

paradigma educativo. Duncum afirma que: “a mudança da Arte para a Cultura Visual 

parece representar uma mudança tão fundamental na orientação da nossa área 

como a mudança da Expressão Livre para o modelo disciplinar na década de 80” 

(2001c:101). Nesse sentido, o ensino da Cultura Visual não consiste apenas num 

conjunto de premissas que devem ser acrescentadas ao currículo do modelo vigente 

mas sim numa mudança estruturante que reinterpreta conteúdos, estratégias e 

objectivos.  

 FUNDAMENTOS  

 Como fundamentos para a Cultura Visual na Educação Artística, Paul 

Duncum (1997)126

1. REINTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE CULTURA: de um modo geral a teoria 

e prática da Educação Artística sempre tiveram como referência um 

conceito de cultura sinónimo de Cultura Erudita sendo que, com o 

contributo dos Estudos Culturais foi definido um conceito de cultura como 

algo comum, eliminando-se a distinção qualitativa entre Arte Erudita e 

Arte Popular. Tal equidade põe em causa o princípio de que as imagens 

da Arte têm características especiais a priori, ou seja, apesar de ser 

reconhecida uma diferença de tipo, entre Cultura Erudita e Cultura 

Popular, essa distinção não é de valor. Implicada nesta aproximação está 

a desconstrução das instituições de poder que promovem a produção e 

distribuição de imagens, definidas por seu lado como um lugar de luta 

ideológica. O interesse passa a estar na posição das imagens no mundo 

social e no reconhecimento de que o seu significado é uma construção 

cultural. Em resposta a tais alterações, a Educação Artística deve 

expandir os seus interesses para além da Arte, no sentido de Belas 

Artes, e incluir todas as imagens visuais, o que implica que a Cultura 

Popular teria uma presença proporcional à que tem no dia-a-dia na vida 

quotidiana de alunos e professores. 

 aponta três factores: a reinterpretação do conceito de cultura, a 

proliferação das imagens electrónicas, e os indivíduos multifacetados. 

                                                        
126 Paul Duncum (1997), “Art Education for New Times”, in Studies in Art Education, 38(2). 
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2. PROLIFERAÇÃO DAS IMAGENS ELECTRÓNICAS: a mobilização exponencial 

de imagens com recurso a novas tecnologias está directamente 

associada ao consumo e tem por base estratégias de manipulação que 

actuam de forma subtil sobre os indivíduos. Tal proliferação de imagens 

resulta também numa interacção superficial, em que a contemplação é 

substituída pela distracção, uma situação provocada em parte pela 

dimensão auto-referencial das imagens. Com esta mudança surge a 

dúvida sobre a capacidade dos indivíduos de lidarem com ela, sendo no 

entanto feita uma distinção entre jovens e adultos na medida em que os 

primeiros parecem adaptar-se mais facilmente aos novos registos visuais, 

que criam também novos modos de comunicação e cognição. Para a 

Educação Artística esta mudança implica o reconhecimento de que a 

comunicação visual mudou estando cada vez mais imediata, efémera e 

intrusiva.  

3. INDIVÍDUOS MULTIFACETADOS: com a teoria pós-moderna foi definido um 

sujeito descentrado e fragmentado, um sujeito que resgata sentidos de si 

na fluidez e imprevisibilidade de encontros e desencontros com o mundo. 

Apesar da Educação Artística revelar uma preocupação com os 

indivíduos marginalizados quer seja pela classe, género, etnicidade, 

preferência sexual, filiação religiosa ou crença política, nomeadamente 

nas propostas influenciadas pelo Multiculturalismo, esses esforços são 

agora considerados insuficientes. A preocupação exclusiva com o Outro 

negligencia o reconhecimento de uma plataforma comum isto porque 

independentemente da combinação de minorias a que uma pessoa 

pertença, define-se sempre como parte da experiência quotidiana e da 

Cultura Popular. No entanto, esta aproximação não é sinónimo de 

homogeneização, antes pelo contrário, a Cultura Popular é vista como 

um lugar de conflito e de lutas de poder muitas vezes desiguais. É por 

isso salientada como uma experiência partilhada, a partir da qual se pode 

e deve explorar a descontinuidade e variação na vivência e construção 

de sentido. Assim sendo, os alunos devem ser vistos como agentes livres 

que constroem significados a partir de diversos referentes, imagens, 

histórias ou objectos, que os envolvem. 

 Estes três fundamentos descrevem mudanças no panorama sócio-cultural 

contemporâneo e justificam em conjunto a proposta definida por Paul Duncum para 
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a Cultura Visual na Educação Artística. Tão importante como perceber o porquê da 

mudança é compreender a forma que esta adquire e as estratégias que definem a 

sua implementação na prática educativa, um tópico sobre o qual nos iremos agora 

debruçar. 

 FORMA 

 Paul Duncum (2002a, 2002b)127 define a sua proposta como Visual Culture 

Art Education, identificando-a com o acrónimo VCAE128

1. É UM NOVO PARADIGMA: o VCAE tem pontos de partida e objectivos 

diferentes dos modelos que influenciam actualmente a prática da 

Educação Artística e por isso requer uma mudança substancial no que 

deve ser aprendido sobre as imagens. Ao contrário das práticas 

educativas que partem do princípio de que a Arte tem um valor inerente, 

o VCAE assume as imagens como lugares de luta ideológica. Como tal, o 

ponto de partida para a prática educativa deve ser a experiência cultural 

dos alunos e o seu objectivo principal o empowerment dos alunos. O 

VCAE requer também a reinterpretação do papel do professor isto porque 

ao focar-se nas imagens da Cultura Popular  este coloca-se a si próprio e 

às suas experiências no centro do currículo. 

. Embora esta designação se 

aproxime visualmente de um modelo já existente, o DBAE (Disciplines Based Art 

Education), Duncum considera que seria um erro definir o VCAE como o 

prolongamento do DBAE porque este se apresenta como uma alternativa 

substancialmente diferente. Com o intuito de clarificar a sua posição apresentamos 

cinco pontos que definem o VCAE:  

2. VÊ CRÍTICA E FAZER COMO SIMBIÓTICOS: a capacitação crítica dos alunos é 

um dos objectivos do VCAE o que não significa que a produção artística 

seja desvalorizada. No entanto, esta aproxima-se mais do processo de 

criação utilizado por designers – planeamento, execução, avaliação – e 

não tanto de um processo de experimentação desvinculdado da reflexão 

sobre a natureza e a função da Arte. Nesse sentido foca-se na produção 

de imagens através das quais os alunos podem explorar o significado das 

suas experiências culturais e reflectir sobre questões como a demografia 
                                                        
127 Paul Duncum (2002a), “Clarifying Visual Culture Art Education”, in Art Education, 55(3); Paul 

Duncum (2002b), “Visual Culture Art Education: Why, What and How”, in Journal of Art & Design 

Education, 21(1). 
128 Iremos utilizar este acrónimo para identificar a proposta apresentada por Paul Duncum. 
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das audiências ou a reprodução da sociedade através de representações 

estereotipadas, o que lhes permite compreender a construção das suas 

próprias subjectividades. 

3. O CURRÍCULO ORGANIZA-SE A PARTIR DE QUESTÕES CENTRAIS: em vez de 

se focar em conteúdos específicos o currículo do VCAE define-se a partir 

de questões que reflectem sobre a forma como as imagens actuam na 

sociedade. Estas questões devem abranger as imagens em si e os seus 

contextos de produção, distribuição e apreciação, reflectindo sobre a 

forma como representamos, por exemplo, raça, género, poder, e sobre o 

que não é representado e porquê.  

4. DEVE SER ENSINADO ATRAVÉS DE UMA PEDAGOGIA DIALÓGICA: este 

pressuposto parte do princípio de que os alunos têm muito a ensinar aos 

professores acerca dos lugares culturais emergentes, o que traduz 

também a importância de reconhecer que existem diferenças geracionais 

na forma como esses lugares culturais são experienciados. Como tal, o 

processo de ensino/aprendizagem deve ter por base o diálogo entre o 

conhecimento dos alunos e o conhecimento dos professores. 

5. IRÁ SURGIR GRADUALMENTE: muitos professores alegam que não estão 

preparados para lidar com a complexidade dos lugares culturais 

contemporâneos, como os centros comerciais, parques temáticos, 

Internet, entre outros, fundamentando este argumento no facto de terem 

uma formação focada na e para a Arte. Embora a teoria indique a 

necessidade de mudança, a sua tradução para a prática é sempre 

incremental, como aliás se verificou anteriormente com a transição para 

novos modelos educativos.   

 Apesar de continuar a defender a Cultura Visual como um novo paradigma 

na Educação Artística, Paul Duncum (2010) deixa cair o acrónimo VCAE e define 

agora a sua proposta como Visual Culture Education para a qual apresenta sete 

princípios129

                                                        
129 Quando falámos das propostas para o currículo pós-moderno na Educação Artística, Capítulo II, 

apresentámos os oito princípios definidos por Olivia Gude (2004) sendo que estes se opunham aos 

Principles of Design de Arthur W. Dow, definidos no início do século XX. Por seu lado, também Paul 

Duncum se insere nesta ‘cadeia de reinterpretação’. No entanto, contrariamente a Olivia Gude, que 

fundamentou os seus princípios na prática artística contemporânea e os definiu como possibilidades 

para a interacção da Arte com a Educação Artística, Paul Duncum considera que os seus princípios, 

 como referência para criar um currículo a para lidar com a 
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complexidade do mundo contemporâneo: poder, ideologia, representação, sedução, 

contemplação, intertextualidade e multimodalidade.  

1. PODER: este é definido como um princípio chave isto porque todos os 

outros se interligam com ele. Traduz-se em questões como: “quem 

exerce poder através das imagens? Que tipo de poder? Como, quando e 

porque é que é exercido” (Duncum, 2010:6). O conceito de poder é por 

isso central para o entendimento das imagens enquanto constituintes de 

valores e atitudes uma vez que estas são condicionadas por interesses 

políticos, sociais e económicos. No entanto, o poder não é unilateral isto 

porque também os espectadores o exercem quando interpretam 

imagens. O enfoque está por isso no processo de negociação nas 

relações de poder.  

2. IDEOLOGIA: as imagens são lugares de luta ideológica porque reproduzem 

ideias, valores e ideais. Como tal, a Cultura Visual é composta por 

ideologias que transmitem esperanças, medos, expectativas, certezas, 

incertezas e ambiguidades sobre o mundo em que vivemos. Em parte, a 

eficácia das ideologias justifica-se por estas se apresentarem como 

truísmos, evidências incontestáveis, apesar de na realidade 

corresponderem apenas a um ponto de vista porque estão sempre 

ligadas a um contexto histórico e cultural específico.  

3. REPRESENTAÇÃO: pode ser definida como a forma visual da ideologia e 

engloba o que as imagens representam e não representam e como o 

fazem. A representação também pode ser vista como uma questão de 

perspectiva ou ponto de vista isto porque sobre o mesmo fenómeno se 

podem construir diferentes olhares. Por outro lado, a representação 

também está na origem da construção de estereótipos, sustentados em 

pressupostos ideológicos e, nesse sentido, o enfoque deve ser colocado 

tanto no que está representado como no que não está, pois são ambos 

resultado de uma decisão. 

4. SEDUÇÃO: as imagens seduzem-nos de diferentes maneiras, seja através 

do que representam, seja pela forma como o fazem. Porém, esta relação 

                                                                                                                                                               
baseados na literatura da Cultura Visual são aplicáveis a qualquer referente, quer seja do domínio das 

Artes Visuais ou da Cultura Popular. 
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pode provocar sensações contraditórias pois é possível apreciar as 

qualidades sensoriais de algo que recusamos ideologicamente.  

5. GAZE: até ao momento os princípios descritos referem-se 

primordialmente às imagens para as quais olhamos sendo que ao falar 

em gaze se reflecte sobre a forma e circunstâncias em que olhamos para 

elas. Se por um lado as imagens conduzem o nosso modo de ver, por 

outro lado, também nós partimos para elas com expectativas e 

conhecimentos prévios. Tomando como exemplo a interpretação de uma 

obra de arte, gaze implica a consideração não apenas do ponto de vista 

do artista e do contexto de produção da obra mas também da nossa 

participação enquanto espectadores. Da mesma forma, se tivermos como 

referência um exemplo da Cultura Popular, a preocupação está 

simultaneamente nos produtos, nas corporações que os produzem e 

distribuem e, nos consumidores. 

6. INTERTEXTUALIDADE: tem por base o reconhecimento de que qualquer 

imagem pode ser relacionada com outras. De forma mais ou menos 

directa é possível, a partir de um referente, estabelecer uma rede de 

ligações cujas conexões são variáveis. Este princípio está relacionado 

com a ideia de rizoma e hipertexto, dois sistemas que se formam e 

desenvolvem numa estrutura horizontal sem estabelecer relações 

hierárquicas entre os elementos que os compõem. A intertextualidade 

pode ser usada como estratégia base para construir um mapa de ideias 

articulando os interesses e conhecimentos dos alunos com os objectivos 

e requisitos dos professores. 

7. MULTIMODALIDADE: apesar do conteúdo da Cultura Visual ser muitas 

vezes designado de imagens, estas não devem ser consideradas como 

exclusivamente visuais. Nesse sentido, também o som e as palavras 

concorrem, a par da dimensão visual, para a construção do seu 

significado.  

 Se os Principles of Design, definidos no princípio do século XX por Arthur W. 

Dow, foram apresentados como possibilidades para analisar as qualidades formais 

das imagens, os princípios descritos por Paul Duncum são agora propostos como 

pontos de partida para reflectir sobre o excesso de imagens que fazem parte do 

nosso quotidiano. Para Duncum (2009) a Cultura Visual na Educação Artística é um 

paradigma emergente e nesse sentido deve ser adoptado para o futuro na área. 
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Contudo, reconhece que transição da teoria para a prática será, como em todas as 

mudanças, um processo gradual tendo, no caso do ensino da Cultura Visual a 

particularidade deste ter uma pluralidade de sentidos e interpretações quer para 

quem o teoriza como para quem o concretiza nas salas de aula (Duncum, 2006)130

 

. 

 COMPREENSÃO CRÍTICA E PERFORMATIVA DA CULTURA VISUAL 
 

 Fernando Hernández (2007) define a sua proposta educativa como 

Compreensão Crítica e Performativa da Cultura Visual. Uma das características que 

a distingue da proposta definida por Paul Duncum é o facto de ter como objectivo 

uma reforma para a escola no seu todo e não apenas para a Educação Artística. 

Nesse sentido, descreve-a como um processo em constante construção e não um 

conjunto de resultados finitos e mensuráveis. A metáfora que utiliza para enquadrar 

a sua proposta de reforma é a dos respigadores. Esta metáfora implica uma dupla 

citação na medida em que, por um lado, o autor reporta-se à pintura de Camille 

Pissarro (1889), intitulada Os Respigadores e, por outro lado aos filmes de Agnés 

Varda, Respigadores e Respigadora (2000) e Respigadores e Respigadora... dois 

anos depois (2002). Se na primeira são representados os agricultores que apanham 

nos campos o resto do trigo depois da colheita, os segundos retratam uma realidade 

mais actual e urbana. A particularidade destes dois filmes é que Agnés Varda não se 

assume apenas como realizadora mas actua simultaneamente como 

sujeito/personagem pois descreve a sua recolha de imagens como um exercício de 

respigar (Hernández, 2007). No entanto, por seu lado, Camille Pissarro e Agnés 

Varda têm como referência a pintura de Jean-François Millet (v. FIGURA 2). 

 Fernando Hernández justifica esta comparação com base em quatro 

argumentos: a possibilidade de ruptura; o questionar de categorias; o interesse em 

criar novas narrativas; e a importância da subversão. Os Respigadores de Camille 

Pissarro e de Agnés Varda encontram nos restos do sistema – de produção, 

distribuição, consumo – uma possibilidade de reaproveitamento sendo que, para 

Hernández a Cultura Visual também pode actuar nesse sentido porque: rompe com 

o discurso dualista (Arte/Cultura Popular, emissor/receptor, professor/aluno) por este 

não permitir a acção, resistência e reinvenção do sujeito; questiona o conceito de 

disciplina e centra-se na subjectividade de quem vê e é visto; cria narrativas 

                                                        
130 Paul Duncum (2006), Visual Culture in Art Class: Case Studies. 
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paralelas que transformam e reinventam sentidos; e actua em constante tensão 

subvertendo o status quo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Jean-François Millet, As respigadoras de Trigo, 1857. 

  

 FUNDAMENTOS  

 Se com a metáfora dos respigadores Hernández enquadra alguns dos seus 

pontos de partida e objectivos, identifica também quatro fundamentos que levam à 

definição de uma nova narrativa educativa: a relevância da visão e da visualidade no 

mundo contemporâneo; mudanças nas representações sociais sobre a infância e a 

juventude; as mudanças nos limites das artes visuais; e a necessidade de novos 

saberes para a educação. 

1. A RELEVÂNCIA DA VISÃO E DA VISUALIDADE NO MUNDO CONTEMPORÂNEO: 

vivemos num mundo que nos bombardeia com imagens e em que muitas 

formas de entretenimento são construídas visualmente. No entanto, mais 

do que reflectir sobre as imagens, o enfoque está na desconstrução das 

‘estruturas’ que actuam no processo de visualização e que o 

caracterizam como uma construção social. Esta nova realidade implica a 

revisão dos fundamentos da Educação Artística.  

2. MUDANÇAS NAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE INFÂNCIA E JUVENTUDE: 

partindo do princípio de que a infância e a adolescência são realidades 

sociais e, como tal, variam de contexto para contexto, as representações 
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visuais actuam como espelhos na definição de modos de ser e 

influenciam a constituição dos desejos. Este pressuposto reforça a 

importância de uma perspectiva crítica focada na desconstrução das 

formas de apropriação e resistência às representações visuais isto 

porque existe uma diferença entre a forma como aprendemos na escola 

ou através da Cultura Visual.  

3. MUDANÇAS NOS LIMITES DAS ARTES VISUAIS: o artista assume cada vez 

mais um olhar social e político usando o seu poder mediador para reflectir 

sobre o contexto cultural que o rodeia. Para tal, recorre a diferentes 

referências, cruzando dessa forma territórios e categorias até então 

distintas. Se as práticas artísticas estão a mudar os seus fundamentos, 

meios e géneros, também a Educação, e em particular a Educação 

Artística, devem acompanhar essa mudança na sua prática.  

4. NECESSIDADE DE NOVOS SABERES PARA A EDUCAÇÃO: actualmente o 

professor não se pode pautar apenas pelo domínio de um conjunto fixo 

de conhecimentos mas deve estar apto a renová-los e a reinterpretá-los. 

O enfoque está por isso na apropriação de novos saberes e novas 

maneiras de explorar e reinterpretar a realidade.  

 De acordo com Fernando Hernández, estes quatro fundamentos traduzem 

um conjunto de mudanças nos saberes, nas experiências de subjectividade, no meio 

social, nas finalidades da educação; e apelam à revisão da Educação Artística com 

base numa nova aproximação à escola. No entanto, para além dos fundamentos da 

mudança interessa-nos compreender a forma como esta se concretiza na prática.  

 FORMA 

 Ao falar de compreensão crítica, Fernando Hernández, não se refere apenas 

à sua dimensão individual mas está preocupado com: “a pluralidade de perspectivas 

de análise em relação aos objectos e sujeitos da cultura visual (perspectiva 

semiótica crítica, descontrucionista, intertextual, hermenêutica, discursiva, etc)” 

(2007:79). Por outro lado, descreve a metodologia visual crítica e performativa com 

base em três pressupostos: a preocupação com as práticas de ver e ser visto; a 

reflexão das relações de poder que sobre elas actuam; e o entendimento de que as 

práticas culturais estão reflectidas nas representações da Cultura Visual. 

 A dimensão performativa a que Hernández faz referência é simultaneamente 

resultado e estratégia da sua proposta. Por um lado, contribui para a construção de 
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um sujeito performativo que, à semelhança do sujeito pós-moderno, é fragmentado e 

descentralizado, por outro lado, enquanto estratégia implica um deslocamento 

constante na compreensão da Cultura Visual: entre resultado, processo de criação, 

autor criador, espectador actor, troca, construção e reinvenção de sentidos. A 

preocupação de Fernando Hernández é encontrar estratégias pedagógicas que 

simultaneamente promovam uma relação crítica e performativa com a Cultura 

Visual, com base na qual define seis estratégias pedagógicas adequadas a diversos 

contextos educativos: 

1. CONSIDERAR AS POLÍTICAS DE PRAZER E DE SATISFAÇÃO ASSOCIADAS À 

IMAGEM E VINCULADAS À ARTE E À CULTURA POPULAR: a Cultura Visual é 

conflituosa porque valoriza os significados e crenças de grupos 

minoritários e que são opostos aos significados e crenças dos grupos 

maioritários. Ao transpor a Cultura Visual para a Educação é importante 

salvaguardar essa característica promovendo um equilíbrio entre os 

prazeres dos alunos e a compreensão crítica.  

2. FAVORECER O CARÁCTER DE ‘OPOSIÇÃO’ QUE PODE SURGIR AO INTERPRETAR 

PRODUÇÕES DA CULTURA VISUAL: é importante ter em consideração que 

uma mesma imagem pode dar azo a diferentes respostas. No entanto, o 

objectivo desta proposta educativa é ir além da enumeração da diferença 

e reflectir sobre as suas causas, como seja, a influência dos contextos 

teóricos, sociais e culturais, na forma como construímos o nosso olhar.  

3. TER CONSCIÊNCIA DO CONFLITO QUE SE ESTABELECE PELO CRUZAMENTO 

ENTRE O PRINCÍPIO DO PRAZER E O PRINCÍPIO DA ANÁLISE CRÍTICA: Mirzoeff 

(2006, citado em Hérnandez, 2007) denomina este fenómeno de 

“visualidade invertida” no qual a subjectividade do sujeito é colocada em 

questão pela opacidade do que vê. No contexto educativo, isto implica 

entender que, para além de identificar a importância do prazer na relação 

dos alunos com a Cultura Visual, é necessário estimulá-los a desafiar os 

limites dessa relação.  

4. AS ACTIVIDADES DE INICIAÇÃO CRÍTICA À CULTURA VISUAL REQUEREM TEMPO 

PARA QUE OS ALUNOS POSSAM EXPERIMENTAR AS DIFERENTES FORMAS DE 

PRAZER EM RELAÇÃO AOS “TEXTOS”: a dimensão do tempo ganha, fruto da 

complexidade das propostas de reforma educativa, uma importância 

fulcral para o seu desenvolvimento. Ao transpor para o contexto da 

escola as experiências fenomenológicas dos alunos os professores 
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devem ter atenção para não os tornar em meros referentes pedagógicos. 

A dificuldade está precisamente em encontrar um equilíbrio nesta 

ambivalência, que implica também a redefinição do próprio papel do 

professor.  

5. RECONHECER O PODER DO PRAZER NA EVOCAÇÃO DE SENTIMENTOS, 

COMPREENDENDO QUE ESTES PRAZERES NÃO SÃO UNIVERSAIS E QUE NÃO 

AFECTAM DA MESMA MANEIRA TODO O GRUPO: esta estratégia serve 

principalmente como alerta para os professores porque reconhece que 

lidar com a subjectividade dos alunos pode ter consequências positivas e 

negativas. Por um lado, promove a diversidade de perspectivas e 

potencia a reflexão e participação crítica dos alunos, por outro lado, esta 

mesma diversidade pode ganhar contornos mais conflituosos.  

6. PRESTAR ATENÇÃO ÀS COMUNIDADES DE DISCURSO: enquanto sujeitos 

pertencemos a diferentes “comunidades de discurso” que por vezes 

podem ser conflituosas. É por isso importante perceber qual condiciona 

ou tem maior peso numa determinada opção ou interpretação na nossa 

relação com a Cultura Visual.  

 Entendemos ser possível sumariar a proposta da Educação para a 

Compreensão Crítica e Performativa da Cultura Visual, apresentada por Fernando 

Hernández como um apelo a uma mudança geral na educação não sendo por isso 

exclusiva da Educação Artística. Apesar de partir da construção social das 

representações visuais, considera que esta é uma preocupação transversal à escola 

em geral. Nesse sentido, define como objectivo encontrar um lugar para pensar 

actualmente sobre o que pode significar educar sendo o ponto de encontro para tal 

exploração o conhecimento artístico em que a compreensão crítica da Cultura Visual 

é o modo de responder a este desafio (Hernández, 2002)131

 As duas propostas apresentadas, a de Paul Duncum e a de Fernando 

Hernández, para a compreensão da Cultura Visual na Educação Artística, 

representam duas possibilidades que, embora foquem dimensões distintas do 

ensino da Cultura Visual, nos permitem por um lado, definir o porquê do apelo à 

mudança e, por outro lado, a forma como esta se pode concretizar na prática.  

. 

 

 

                                                        
131 Fernando Hernández (2002), in Educación y Cultura Visual. 
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CAPÍTULO VI –  A CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

 
“It is only through understanding and challenging 

what underpins the current critique of popular 

(visual) culture that we, who advocate for a change 

in our field, uncover the ghostly dimension of the 

present, and the possible spirit(s) of the future” 

(Tavin, 2005a:114). 

 

 

 TRÊS PONTOS DE DIVERGÊNCIA 
 

 Paul Duncum (2009)132 identifica dois tipos de críticos da Cultura Visual na 

Educação Artística, os que falam a mesma língua dos seus proponentes, ou seja, 

têm como referência o pensamento pós-moderno; e os que falam uma linguagem 

diferente porque se mantêm fiéis às premissas modernistas. O primeiro grupo, em 

que se incluem autores como Arthur Efland (2005) ou Brent Wilson (2003)133, 

reconhece a politização da Arte e dos Média, o pluralismo social e o esbatimento da 

distinção entre Cultura Erudita e Cultura Popular; enquanto que, para o segundo 

grupo, onde se incluem autores como Elliot Eisner (2001) ou Charles Dorn (2005)134, 

a definição de Arte enquadrada na dicotomia Cultura Erudita/Cultura Popular parece 

não ser problemática135. Por seu lado, Kevin Tavin (2005a)136

                                                        
132 Paul Duncum (2009),  “Visual Culture in Art Education”, in Visual Culture in Art Education. Visual 

Arts Research, 35(1). 

 fala de fantasmas que 

ressurgem actualmente nos debates sobre a presença da Cultura Visual na 

133 Arthur Efland (2005), “Problems Confronting Visual Culture”, in Art Education, 58(6); e Brent Wilson 

(2003), “Of Diagrams and Rhizomes: Visual Culture, Contemporary Art, and the Impossibility of 

Mapping the Content of Art Education”, in Studies in Art Education, 44(3). 
134 Elliot Eisner (2001), “Should we create new aims for Art Education”, in Art Education, 54(5); e 

Charles Dorn (2005), “The End of Art in Education”, Art Education, 58(6). 
135 Focaremos primordialmente o primeiro grupo por entendermos que o seu contributo é mais 

significativo para o esclarecimento das propostas da Cultura Visual na Educação Artística uma vez que 

reconhece à partida a reinterpretação do conceito de Arte como produção cultural e não algo 

desvinculado do seu contexto de produção e apreciação. 
136 Kevin Tavin (2005a), “Hauntological Shifts: Fear and Loathing of Popular (Visual) Culture” in Studies 

in Art Education, 46(2). 
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Educação Artística. Embora reconheça que Cultura Visual não é sinónimo de 

Cultura Popular, Kevin Tavin defende que os argumentos anteriormente 

apresentados para a exclusão da Cultura Popular na Educação Artística, baseados 

nas teorias da Estética, autonomia, originalidade, criatividade e sofisticação cultural, 

são os mesmos que surgem agora contra as propostas da Cultura Visual. Nesse 

sentido, sublinha três argumentos: o teor político da Cultura Visual; a aparente 

despreocupação com a produção artística; e a preferência pela Cultura Popular em 

relação às Belas Artes.  

 Porém, embora a crítica à Cultura Visual na Educação Artística surja de fora 

para dentro, também entre os seus proponentes são debatidas ideias e posições. Se 

no início, por uma questão de estratégia, estes caminhavam lado a lado, hoje 

discutem abertamente as suas diferenças (Duncum, 2009). Destacamos o diálogo 

mantido entre Kevin Tavin (2007; 2009)137 e Paul Duncum (2007b;2008)138

 Com base nestas referências identificámos três pontos de divergência sobre 

a Cultura Visual na Educação Artística e sobre os quais nos iremos agora debruçar: 

o lugar da Arte; a utilização da Estética; e a construção do currículo. 

 sobre a 

presença da Estética nas propostas da Cultura Visual na Educação Artística. Por um 

lado, Tavin argumenta que pela sua dimensão polissemântica a Estética deve ser 

substituída pela Linguagem da Representação e a Ideologia. Por outro lado, 

Duncum defende a presença da Estética sugerindo, no entanto, a reinterpretação do 

seu sentido, de regresso à definição grega original que a descreve como todas as 

percepções sensíveis.  

 O LUGAR DA ARTE 

 Um dos pontos de discussão sobre a Cultura Visual na Educação Artística é 

relativo ao lugar da Arte no currículo e prática educativa. Apesar de, à partida, 

nenhuma proposta para a Cultura Visual na Educação Artística excluir o mundo da 

Arte, todas têm por base a sua reinterpretação enquanto conceito (Hernández, 

                                                        
137 Kevin Tavin (2007), “Eyes Wide Shut: The Use and Uselessness of the Discourse of the Aesthetics 

in Art Education”, in Art Education, 60(2); Kevin Tavin (2008), “The Magical Quality of Aesthetics: Art 

Education’s objet a (and the New Math)”, in Studies in Art Education, 49(3). 
138 Paul Duncum (2007b), “9 Reasons for the Continuing Use of an Aesthetic Discourse in Art 

Education”, Art Education, 60(2); Paul Duncum (2008), “Holding Aesthetics and Ideology in Tension” in 

Studies in Art Education, 49(2). 
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2007)139. De acordo com Kevin Tavin (2003a)140 embora entre os conteúdos da 

Cultura Visual esteja incluída a Arte, no sentido de Arte Erudita, a maioria é exterior 

ao domínio dos museus. Por outro lado, para Kerry Freedman o conceito de Artes 

Visuais tem uma abrangência cada vez maior podendo ser relativo a: “Belas Artes, 

jogos de computador, manga, filmes, design de brinquedos, publicidade, 

programação de televisão, pinturas, design de moda, etc” (Freedman, 2003:21 e 

22)141

 O diagrama apresentado por Paul Paul Duncum (2009) na conferência 

“Cultura Visual e Prática Educativa”

. Neste sentido, este eixo separa-se em duas questões: por um lado, importa 

clarificar como é definido o conceito de Arte e qual a sua relação com a Cultura 

Popular; por outro lado, como deve o professor escolher entre um e outro.  

142

 

 servirá de referência para reflectir sobre o 

lugar da Arte no ensino da Cultura Visual (v. FIGURA 3). 

 
 

Figura 3 – “Imagens Produzidas no mundo nos últimos dois meses”. 

                                                        
139 Fernando Hernández (2007), Catadores da Cultura Visual: Proposta para uma nova narrativa 

educacional. 
140 Kevin Tavin (2003a), “Wrestling with Angels, Searching for Ghosts: Toward a Critical Pedagogy of 

Visual Culture”, in Studies in Art Education, 44(3). 
141 Kerry Freedman,( 2003), Teaching Visual Culture_ Curriculum, Aesthetics, and the social life of art. 
142 Estas proporções não têm por base qualquer referência estatística concreta, sendo por isso uma 

aproximação proposta por Paul Duncum. 

(adaptado de P. Duncum, 2009) 
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 De acordo com Paul Duncum, este diagrama, representado na (v. FIGURA 3), 

pretende, por um lado, demonstrar que nem todos os conteúdos da Cultura Visual 

interessam à Educação Artística, como por exemplo as imagens de vigilância, da 

medicina ou da ciência, e por outro lado, pretende representar a proporção de cada 

domínio que a compõe. Nesse sentido, dos conteúdos que interessam à Educação 

Artística é visível que a maior percentagem corresponde à Arte Popular sendo que a 

Arte Erudita representa a parcela mais pequena. Como tal, Duncum (2009; 2002; 

1997) defende que a escolha de referentes para o ensino da Cultura Visual deve ser 

baseada num princípio de proporção, ou seja, como a Arte Popular tem maior 

representatividade no quotidiano dos alunos esta deve ser uma escolha preferencial 

para os professores em relação aos referentes do mundo da Arte.  

 No entanto, como referimos, para além da sua dimensão fenomenológica a 

Cultura Visual também corresponde a um extenso conjunto de conteúdos cuja 

enunciação se revelou ser um exercício sempre incompleto. Ao adoptar os 

conteúdos da Cultura Visual, a Educação Artística depara-se com o mesmo 

problema, ou seja, como determinar o que é importante para a sua prática. Os 

proponentes da Cultura Visual na Educação Artística como Paul Duncum (1997, 

2002b, 2007b, 2009), Kerry Freedman (2001;2003); Kevin Tavin (2003a; 2005a) ou 

Fernando Hernández (2002; 2007), afirmam que para a área são relevantes as 

imagens, objectos e lugares constituintes de atitudes, crenças e valores sendo que, 

o enfoque está nos artefactos que são significativamente visuais e nas condições 

sociais – produção, distribuição e utilização – em que estes existem.  

 Contudo, Arthur Efland (2005) alerta para o facto de se o estudo da Arte for 

justificado apenas como forma de desenvolver um entendimento crítico da cultura e 

sociedade onde está enquadrada esta corre o risco de não ser incluída na prática da 

Educação Artística isto porque, é possível cumprir esse objectivo focando apenas 

exemplos da Cultura Popular. Nesse sentido, aponta a tendência de nivelamento, 

que coloca lado a lado Arte e Cultura Popular, enquanto possibilidades pedagógicas 

igualmente válidas, como um problema nas propostas da Cultura Visual na 

Educação Artística.  

 Arthur Efland reconhece que os limites que antes separavam Arte Erudita e 

Cultura Popular se tornaram quase imperceptíveis, uma consequência do 

pensamento pós-moderno que conduziu à reinterpretação de ambos. Porém, no seu 

entender, mesmo que seja possível recusar uma distinção qualitativa entre Arte e 

Cultura Popular é fundamental compreender que estes são domínios diferentes e 

com propósitos específicos. É com base neste argumento que defende o valor 
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educativo da Arte uma vez que, no seu entender: “existem diferenças entre as 

experiências com os objectos no mundo quotidiano e os objectos tradicionalmente 

categorizados de Belas Artes” (Efland, 2005:38). Defende por isso que nenhuma 

proposta educativa se deve restringir nem ao domínio do quotidiano nem à Arte 

como forma de transcender essa experiência, mas se ambos actuarem como 

referentes de comparação então as qualidades de cada um tornam-se mais claras. 

 Por outro lado, é possível considerar que o argumento apresentado por Paul 

Duncum para justificar a preferência pela Cultura Visual enquanto objecto de estudo 

da Educação Artística é inversamente proporcional ao de Arthur Efland para 

defender a importância do estudo da Arte na Educação Artística. Embora ambos 

tenham por base um conceito inclusivo de cultura e por isso não reconheçam uma 

diferença qualitativa entre estes dois domínios, a decisão de inclusão ou exclusão 

de um referente em detrimento do outro é uma questão de valor, isto é, baseia-se no 

que é mais, ou menos, importante para quem escolhe. 

 Tendo como referência o argumento de Paul Duncum e Arthur Efland, 

percebemos que para falar sobre o lugar da Arte nas propostas da Cultura Visual na 

Educação Artística é importante reflectir sobre o conceito de cultura, uma vez que é 

a sua reinterpretação que influencia o conceito de Arte. Na definição de Cultura 

Visual identificámos a importância da influência dos Estudos Culturais, em particular 

do contributo de Raymond Williams (1989), para a reinterpretação do conceito de 

cultura como um lugar comum e partilhado por todos. Dessa forma, apesar de 

reconhecer uma diferença de tipo entre Cultura Popular e Cultura Erudita, os 

Estudos Culturais recusam uma distinção qualitativa entre ambas. Estes dois 

pressupostos foram determinantes para os proponentes da Cultura Visual na 

Educação Artística visto que permitem colocar em paridade referentes da Cultura 

Popular e do mundo da Arte. 

 No entanto, para a maioria dos professores o conceito de cultura continua a 

ser sinónimo de Cultura Erudita o que em parte justifica a resistência a uma 

concepção mais ‘ampla’ de cultura (Pearse, 1995 citado Duncum, 1997). De acordo 

com Arthur Efland (2005), apesar da mudança no conceito de cultura trazida pelo 

pensamento pós-moderno, o ensino da Arte continua a pautar-se pelas premissas 

modernistas e, nesse sentido, o movimento para transformar a Educação Artística 

no estudo da Cultura Visual pode ser visto como uma tentativa para alinhar o ensino 

da Arte na escola com o que está a acontecer na cultura como um todo. O enfoque 

coloca-se por isso no entendimento da Arte como produção cultural sendo que, esta 

deve ser ensinada com base no seu contexto de produção e apreciação.  
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 Sistematizámos os argumentos apresentados nesta secção no QUADRO 5 – 

Arte e Cultura Visual na Educação Artística com o intuito de visualizar a forma como 

estes de contrapõem entre si, traduzindo com essa alternância a subjectividade 

inerente às propostas e posições definidas sobre o ensino da Cultura Visual e, em 

particular, sobre o lugar da Arte no mesmo. 

Quadro 5 – Arte e Cultura Visual na Educação Artística 

ARTE E CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

• nenhuma proposta para o ensino da Cultura Visual exclui as Artes Visuais (Hernández, 2007). 

• a Cultura Popular deve estar presente no currículo de acordo com a proporção que tem na vida 

quotidiana (Duncum, 1997; 2009). 

• embora não haja uma distinção de valor entre Arte e Cultura Popular estas têm propósitos distintos 

(Efland, 2005). 

• a Arte faculta aos alunos uma experiência diferente da que têm no seu dia-a-dia e por isso deve ser o 

enfoque principal da Educação Artística (Efland, 2005). 

 Contudo, para além do conteúdo, a Cultura Visual reinterpreta também 

algumas das disciplinas que enquadram a Educação Artística – História da Arte, 

Crítica da Arte, Estética – apresentando-se por seu lado, como um campo teórico 

híbrido que privilegia a interdisciplinaridade. Assim sendo, ao contrário do que se 

verificou com as demais disciplinas que influenciaram a Educação Artística, 

representantes de um corpo de conhecimento definido externamente à área e 

utilizadas como referência  para o ensino da Arte, o contributo dos teóricos da 

Educação Artística é agora reconhecido para a definição da sua área de estudo143

 A UTILIZAÇÃO DA ESTÉTICA 

. 

 A reflexão sobre a utilização da Estética no ensino da Cultura Visual na é 

principalmente uma problemática interna, na medida em que surge do debate entre 

dois dos seus proponentes: Kevin Tavin e Paul Duncum. No entanto, antes de 

apresentarmos as posições de cada um considerámos ser importante enquadrar o 

percurso da Estética na Educação Artística. Kerry Freedman (2003) indica o facto 

desta só ter sido considerada enquanto referência para a prática da área pelo 
                                                        
143 Vimos como exemplo o contributo de Kevin Tavin (2003) e Paul Duncum (2001) para a definição de 

Cultura Visual, no Capítulo IV, em que, apesar de apoiados em teóricos da área, se assumem eles 

próprios como construtores e intérpretes de sentido. 
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Modelo Disciplinar, de que é exemplo o Discipline-Based Art Education (DBAE) 

sustentado na História da Arte, Crítica da Arte, Estética e Produção Artística. No 

entanto, a corrente adoptada por este modelo foi o Formalismo144, preocupado com 

a análise formal das obras desvinculando-as do seu contexto de produção e 

apreciação. Porém, com o Pós-modernismo as preocupações foram reajustadas 

tendo adquirido evidência não só o contexto, de produção e apreciação, como 

também, e em consequência dos anteriores, o enfoque na construção de significado. 

Se para o Modelo Disciplinar a História da Arte, Crítica da Arte e a Estética145 eram 

definidas como áreas de conhecimento detentoras de certezas e verdades 

absolutas, com a teoria pós-moderna foram reinterpretados os conceitos de 

disciplina e de conhecimento, deslocando-se a preocupação de uma questão 

epistemológica para uma questão ontológica, ou seja, a preocupação passou a ser 

mais com quem somos do que com o que sabemos (Freedman, 2001)146

 Nesse sentido, apesar da proximidade de cada autor a uma ou outra teoria 

Estética, Kerry Freedman reconhece que será pela confluência de diferentes 

perspectivas que se tornará possível um diálogo sobre Estética na Educação 

Artística contemporânea, nomeadamente no ensino da Cultura Visual. É por isso 

enquanto possibilidades de debate que apresentamos o contributo de Kevin Tavin e 

Paul Duncum: 

.  

Estética

 

 e Aesthesis, respectivamente. 

 Em 2007 Kevin Tavin publicou o artigo “Eyes Wide Shut: The Use and 

Uselessness of the Discourse of the Aesthetics in Art Education”, que trouxe alguma 

controvérsia para a discussão sobre a utilidade discurso da Estética

ESTÉTICA 

147 no contexto 

actual da Educação Artística. Não se limitou a refutar um conceito ou a validar um 

ponto de vista mas defendeu o silenciamento da Estética da Educação Artística 

reforçando a sua posição pela forma como a apresenta: Estética
                                                        
144 O Formalismo é uma concepção pseudo-científica de Estética e desenvolveu-se no final do século 

XIX e século XX num momento em que a ciência se destacava como referência para a compreensão 

de diferentes áreas. Foca-se na análise das características físicas e perceptivas dos objectos artísticos 

e defende a redução da forma a elementos e princípios (Freedman, 2003). 

. Este não é por 

145 O modelo disciplinar também era composto pela produção artística.  
146 Kerry Freedman (2001), “How do we understand art?: Aesthetics and the problem of meaning in the 

curriculum”, in On Knowing: Art and visual culture. 
147 Ao falar em discurso da Estética Kevin Tavin refere-se: “ao termo em si e a todas as regras, códigos 

e convenções individuais e institucionais utilizadas para discutir e experienciar a Estética na Educação 

Artística – nas coisas e nas mentes” (2007:40). 
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isso um erro de formatação de texto ou de impressão mas sim a expressão da 

posição de quem defende que a Estética deve ser substituída pela Linguagem da 

Representação e a Ideologia. O traço que a atravessa silencia-a e impede-a de falar 

por si representado uma forma de apagamento.  

 Um dos pontos que fundamenta posição de Kevin Tavin é a dimensão 

polissemântica da Estética na medida em que é utilizada pelos professores para 

falar de: Arte, escolha artística, beleza, criatividade, experiência, sentimento, forma, 

juízo, percepção, qualidade, refinamento, reflexão, estilo, gosto ou visão, entre 

outros sentidos. De acordo com Tavin ao discurso da Estética parece estar 

associada uma dimensão mágica e positiva sendo que a crença de que a Estética 

se encontra entre o domínio dos sentidos e da razão acaba por obscurecer o facto 

desta ser uma invenção histórica e ofuscar os propósitos políticos e antagonismos 

do seu discurso. 

 Kevin Tavin argumenta contra o discurso da Estética na Educação Artística 

com base por um lado na sua relação com os objectos e por outro lado com as 

experiências. Para a primeira dá como exemplo a influência do Formalismo na 

Educação Artística, uma posição que, no seu entender, ao incidir primordialmente 

nos aspectos formais dos objectos, mantinha a separação entre Arte e vida, 

promovendo uma perspectiva desvinculada da história e da política. A premissa de 

que os objectos tinham um valor intrínseco conduziu à criação de falsas dicotomias, 

entre os que podiam ou não ser usados na prática educativa, uma pré-decisão que 

retirava aos alunos e professores qualquer influência social ou moral na sua 

escolha. Por outro lado, quando fala do discurso da Estética associado à 

experiência, embora também parcialmente ligado aos objectos, Tavin reconhece que 

este afecta a Educação Artística pela vinculação a um tipo particular de percepção e 

investigação; preocupa-se em desenvolver a imaginação e em ensinar a apreciar o 

sentimento de se estar, em parte, imerso numa obra de arte. Como tal: “o discurso 

da ‘experiência Estética’ na Educação Artística serve interesses sociais e políticos 

específicos enquanto, simultaneamente, mascara esses interesses” (Tavin, 

2007:43). 

 Apesar de reconhecer que há décadas que alguns autores, como jan 

jagodzinski, questionam e criticam as formas modernistas da Estética expondo o 

discurso político e histórico que as enquadra, enfatizando a importância da teoria 

crítica e da hermenêutica, Kevin Tavin considera que este esforço não foi suficiente 

porque a marca deixada pela Estética modernista na Educação Artística ainda é 

bastante visível. Como tal, entende que independentemente do tom e da forma 
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utilizados para defender a reinterpretação ou multiplicidade do discurso da Estética 

na Educação Artística, este é uma ilusão tautológica porque está carregado de 

proposições e expectativas.  

 Como alternativa ao discurso da Estética, Kevin Tavin sugere a utilização da 

Linguagem da Representação, presente no discurso dos teóricos da Cultura Visual, 

Estudos Culturais, Teoria Crítica, entre outros, e que, por sua vez, se baseia no 

pressuposto de que a resposta às imagens é em primeiro lugar um processo de 

socialização e significação, recusando à partida qualquer garantia de qualidade 

sendo sempre política e em última instância incompleta. A Linguagem da 

Representação lida por isso com questões como atracção, classificação, desejo, 

sedução, subjectividade, valor e um conjunto de práticas artísticas. Como exemplo 

da utilização da Linguagem da Representação na Educação Artística refere os 

Princípios Pós-modernos definidos por Olivia Gude (2004).  

 No entanto, Kevin Tavin, encerra o seu artigo alertando para o facto de, 

apesar de propor uma alternativa ao discurso da Estética, não está a sugerir que o 

seu percurso na Educação Artística seja apagado; nem está a recusar a sua 

presença em outras áreas ou os conceitos que lhe estão associados, como valor ou 

prática artística. Como tal, o que defende é que sempre que possível seja utilizada a 

Linguagem da Representação e que ao usar a Estética, enquanto artefacto histórico, 

formação disciplinar ou discurso político, esta seja representada com um traço por 

cima: Estética

 Em resposta às reacções ao seu artigo, Tavin (2009) apresenta uma 

analogia entre a pressa de contrariar a hipótese que lançou para o silenciar da 

Estética na Educação Artística e o conceito de objecto a de Jacques Lacan. Em 

última instância considera ser impossível responder categoricamente ao porquê da 

ansiedade gerada pela possibilidade de apagamento do discurso da Estética da 

Educação Artística, no entanto, considera que a teoria psicanalítica pode ajudar a 

compreender o que alimenta tal fantasia isto porque: “para Lacan o objecto a não 

era um objecto real ou uma palavra em particular, mas o estatuto, fantasia, 

suplemento em torno de um objecto ou discurso que o torna irreal” (Tavin, 2009:268 

e 269). Com base nesta comparação Kevin Tavin reforça a sua posição visto que no 

seu entender, o processo de revalidação constante do discurso da Estética na 

Educação Artística alimenta-se de uma falsa expectativa na medida em que conduz 

sempre ao desejo de desejar mais e não a uma satisfação. 

, tornando-a assim numa forma de apagamento, algo que não deve 

falar por si.  
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 AESTHESIS 

 Por seu lado, Paul Duncum (2007b), em resposta à posição apresentada por 

Kevin Tavin (2007), define uma proposta de resistência pois considera que hoje, 

mais do que nunca, a Estética é um conceito fundamental para a Educação Artística 

devido à sua presença no dia-a-dia, resultado de um processo generalizado de 

estetização. No entanto, concorda com Kevin Tavin em três pontos: o discurso da 

Estética tem uma implicação histórica, apesar de ser visto muitas vezes como não 

problemático; é usado pelos professores de forma bastante confusa; e é muitas 

vezes reduzido ao formalismo. Porém, não entende esses factores como motivos 

para desistir do discurso da Estética e enuncia nove razões que justificam a sua 

continuação na Educação Artística, baseando-se na revisão significativa do seu 

sentido. Entendemos ser possível sistematizá-las em três razões centrais: sentido 

site-specific do conceito Estética; estetização da vida quotidiana; e a Linguagem da 

Representação e a Ideologia como complementares ao discurso da Estética. 

 Na primeira razão que apresenta começa por desmistificar o peso da 

tradição da Estética modernista dando como exemplo a sua utilização em outras 

áreas, nomeadamente os Estudos Culturais. Ao deixar de ser relativo apenas a uma 

parcela da cultura, Cultura Erudita, a Estética pode agora referir-se transversalmente 

às características visualmente discerníveis de lugares culturais particulares e aos 

seus efeitos sobre nós. Nesse sentido recupera a definição original grega do 

conceito de Estética – aesthesis – que se refere a todas as percepções sensíveis, 

abrangendo por isso tanto as experiências agradáveis como as desagradáveis. No 

seu entender tal definição, que parte de um entendimento pluralista e democrático 

de Estética, permite à Educação Artística analisar com maior clareza a realidade da 

vida quotidiana.  

 De forma a confirmar a sua posição Paul Duncum faz um exercício ao 

alcance de todos colocando no motor de busca da Amazon148

                                                        
148 A Amazon é uma empresa de comércio electrónico que vende produtos pela Internet, entre eles 

livros. 

 a palavra ‘estética’ 

com o intuito de encontrar novas possibilidades para a sua utilização. De facto a 

versatilidade confirma-se e surgem em poucas fracções de segundo variadíssimos 

títulos cujos conteúdos e significados são praticamente inesgotáveis: da Estética 

Ecológica à Estética do Consumo, da Cirurgia Estética à Estética Decorativa. 

Duncum depreende destes resultados que nenhuma das utilizações parece estar 

umbilicalmente vinculada a pretensões modernistas de universalismo, desinteresse 
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ou qualidades transcendentais o que reforça a possibilidade da utilização do 

conceito Estética ligado a um contexto específico. 

 A segunda razão que apresenta para a manutenção do discurso da Estética 

na Educação Artística é o facto de muitos dos exemplos mencionados implicarem 

aspectos importantes da vida contemporânea como a economia, política e consumo. 

Ao ciclo produção/distribuição/consumo, que caracteriza o sistema capitalista, surge 

associado um sistema de diferenciação como marca de sucesso, ou seja, partindo 

de produtos iguais, em termos de custo/função, são as estratégias de marketing que 

fazem a diferença e, assim, a vida quotidiana é actualmente estetizada de uma 

forma sem precedentes. A estetização da vida quotidiana é promovida pelo que jan 

jagodzinski (2004, citado em Duncum, 2007b) caracteriza de Design Capitalism149

 O reconhecimento deste sistema aliado a um entendimento específico e 

comum da Estética reforça a manutenção do seu discurso na Educação Artística 

uma vez que, na perspectiva de Paul Duncum, esta pode e deve assumir-se como 

um lugar de debate e reflexão sobre questões suscitadas pela particularidade do 

contexto quotidiano contemporâneo. Por isso, entende que a recusa da Estética 

pode conduzir à marginalização da Educação Artística face aos desenvolvimentos 

culturais actuais. 

, 

um sistema em que é dada preponderância ao consumo e não à produção.  

 Na sua terceira e última razão, Duncum defende que a Linguagem da 

Representação e a Ideologia são complementares ao discurso da Estética na 

Educação Artística e por isso não o devem substituir. Contextualiza o aparecimento 

da Linguagem da Representação na década de setenta como resposta à Estética 

filosófica, e as suas preocupações focavam questões sociais ou políticas, como por 

exemplo: 
“How are dominant classes, races and males represented so that privilege is 

made, literally, to look natural? What representational tactics are employed to 

de-legitimize subordinate groups? Whose voices are silenced altogether by 

their complete absence from representation? And always, whose interests 

are served by visual representations?” (Duncum, 2007b:286). 

 Segundo Duncum, apesar de considerar o conteúdo ideológico das imagens, 

a Linguagem da Representação negligencia os motivos que favorecem em primeira 

                                                        
149 jan jadodzinski define Design Capitalism como: “um sistema económico baseado não tanto no 

desejo mas na necessidade de satisfazer cada vez mais desejos. A satisfação de um desejo conduz 

imediatamente a um desejo adicional, sendo que hoje em dia existem sempre mais bens, novos ou 

melhorados, para continuar a promover o desejo” (Duncum, 2007b:290). 



EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURA VISUAL 
 
 
 
 

101 

 

instância a atracção das pessoas pelas próprias imagens o que no seu entender é 

colmatado com o enfoque no discurso da Estética. Por outro lado, pensa que 

também a Ideologia e a Estética devem ser consideradas em tensão isto porque é 

através da Estética que a Ideologia funciona, e é dessa forma que ambas se ligam a 

outros discursos como a Economia ou a Política.  

 É com base nestas três razões: o sentido site-specific do conceito de 

Estética, a estetização da vida quotidiana e a complementaridade entre a 

Linguagem da Representação, a Ideologia e a Estética, que Paul Duncum 

fundamenta a importância da manutenção do discurso da Estética na Educação 

Artística contemporânea, sendo que, no seu entender, a sua recusa seria um 

boicote à própria área e daí considerar irónico que tal apelo surja precisamente 

neste momento. Em suma, Tavin (2007, 2009) e Duncum (2007a, 2007b, 2008) 

apresentam duas posições que, embora distintas, levam a repensar o lugar e o 

entendimento do discurso da Estética na Educação Artística contemporânea, 

nomeadamente no ensino da Cultura Visual e que sistematizamos no QUADRO 6 – 

Estética e Cultura Visual na Educação Artística. 

 Quadro 6 – Estética e Cultura Visual na Educação Artística 

ESTÉTICA E CULTURA VISUAL 

• a Estética é demasiado polissemântica para ter utilidade na Educação Artística (Tavin, 2007). 

• a Estética deve ser representada como uma forma de silenciamento: Estética

• o discurso da Estética deve ser substituído pela Linguagem da Representação e a Ideologia (Tavin, 

2007). 

 (Tavin, 2007). 

• vivemos numa sociedade estetizada o que reforça a importância do discurso da Estética na Educação 

Artística (Duncum, 2007). 

• o conceito da Estética deve ser usado no seu sentido original e como tal é relativo a todas as 

percepções sensíveis: Aesthesis (Duncum, 2007). 

• a Linguagem da Representação e a Ideologia são complementares ao discurso da Estética (Duncum, 

2007). 

 Em parte, é possível considerar os dois pontos apresentados até ao 

momento, sobre Arte e Estética, como considerações primordialmente teóricas. No 

entanto, seria errado separá-las categoricamente da prática, mesmo que estejamos 

a falar de uma ‘prática em projecção’, pois não nos reportamos a exemplos 

concretos mas a direcções que para ela são lançadas. Entendemos por isso que a 
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problemática do currículo que iremos agora reflectir se traduz como possibilidade de 

concretização da Cultura Visual na Educação Artística.  

 A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO 

 O currículo pode ser definido como o catalisador da mudança uma vez que, 

se por um lado é o ponto de chegada de quem teoriza, por outro lado é o ponto de 

partida para quem pratica. No entanto, estes dois processos, teoria e prática, são 

cada vez mais complementares uma vez que, com o pensamento pós-moderno, se 

definiu um novo entendimento de currículo visto agora como um processo, uma 

construção partilhada entre alunos e professores com base em questões de 

interesse e pontos de conflito, não um enunciado de premissas pré-estabelecidas 

cuja reprodução se quer praticada de forma standartizada. Uma vez que a Cultura 

Visual na Educação Artística está enquadrada pelo pensamento pós-moderno, parte 

destes pressupostos para definir o seu currículo.  

 No entanto, de acordo com Arthur Efland (2005), um dos problemas da 

Cultura Visual é a sua extensão, os géneros que inclui são excessivos tendo em 

consideração o tempo disponível. No seu entender, tal extensão coloca aos 

professores um problema de selecção, sendo que, mesmo que houvesse 

concordância em relação a essa decisão, se mantinha o problema da avaliação. Por 

outro lado, Brent Wilson (2003) parte da impossibilidade de mapear o conteúdo da 

Educação Artística e reflecte sobre a problemática do currículo. Afirma que o 

conteúdo da Cultura Visual não pode ser representado através de um diagrama mas 

sim através de um rizoma150

 Para além de representar uma raiz (v. FIGURA 7), como nos mostra a 

imagem, o rizoma pode ser comparado com o hipertexto, um sistema que respeita a 

mesma lógica de desenvolvimento. Segundo Brent Wilson (2003) e Paul Duncum 

(2009, citado em Fróis, 2009) a estrutura tipo árvore corresponde ao modelo 

modernista de currículo, de que é exemplo o Discipline-Based Art Education 

(DBAE), enquanto que o rizoma representa um currículo pós-moderno, em particular 

o currículo da Cultura Visual na Educação Artística. Duncum (2001c;2002b) defende 

que o currículo se organize a partir de questões centrais ou provocatórias, questões 

que abrangem os artefactos em si e os seus contextos de produção, distribuição e 

apreciação.  

.  

                                                        
150 Tem como principal referência para esta comparação o contributo de Gilles Deleuze e Félix Guattari 

(1997), A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia. 
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Figura 4 – Rizoma de Cimicifuca Racemosa151

 Por seu lado, também Kerry Freedman (2003) define o currículo enquanto 

forma de acção social e, por isso, deve promover a liberdade intelectual, imaginação 

criativa e responsabilidade social dos alunos. É nesse sentido que apresenta três 

tópicos de referência para o ensino da Cultura Visual: (1) contextos de produção, (2) 

contextos de exploração, (3) forma e significado.  

. 

 Os contextos de produção referem-se às condições políticas, históricas, 

culturais, sociais, económicas ou religiosas que influenciam a produção visual e 

devem ser considerados por forma a manter a integridade do artista e da cultura em 

que as imagens ou objectos foram criados. Os contextos de exploração contemplam 

os modos de ver e incluem as influências culturais e pessoais na apreciação, como 

por exemplo: política, educação, condições institucionais, família ou meios de 

massa. O enfoque nos contextos de exploração tem o objectivo de experienciar e 

estudar as circunstâncias de visualização reconhecendo-as como determinantes 

para a interpretação da Cultura Visual pelos alunos. Por fim, uma vez que a Cultura 

Visual é determinada pela forma e conteúdo dos seus referentes e pelas pessoas 

que a criam, vêem, mostram, compram, estudam e criticam, é importante articular 

múltiplas perspectivas incluindo por um lado, o desenvolvimento e compreensão de 

construção de consenso e por outro lado, a aceitação do conflito na interpretação, 

conjugando forma e significado. 

                                                        
151 Imagem retirada de: http://schizophrenicsummer.wordpress.com/2008/07/17/unity-through-rhizome/. 
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 REINTERPRETAÇÃO DO PAPEL DO PROFESSOR 

 Uma vez que nos detemos nesta subsecção sobre a problemática do 

currículo e reconhecemos a impossibilidade do mapeamento dos seus conteúdos 

enquanto categorias fixas como uma condição de partida, interessa-nos também 

compreender de que forma o papel do professor é reformulado pelo ensino da 

Cultura Visual. Para Fernando Hernández (2007) o professor deixa de ser um 

executante externo e passa a ser convocado para o interior da construção do 

currículo, definido como um work in progress, para o qual contribui a par dos alunos. 

No entanto, nem todos os professores estão confortáveis com a inclusão da Cultura 

Visual no currículo da Educação Artística simplesmente porque não sabem como 

fazê-lo (Heise, 2004).  

 Podemos considerar que a Cultura Visual lança um duplo desafio aos 

professores, por um lado, pela dispersão em que os mergulha e, por outro lado, pelo 

domínio da teoria a que os obriga. Como Vincent Lanier apontou, um dos motivos 

que contribui para a insegurança dos professores na adesão à mudança é o facto de 

terem uma formação consideravelmente distinta da que é proposta pelos novos 

paradigmas. Esse argumento surge também em resposta à Cultura Visual na 

Educação Artística quando é afirmado que os professores não estão preparados 

para lidar com a complexidade dos lugares culturais contemporâneos. Elliot Eisner 

(2001), por exemplo, refere que o teor político dos tópicos propostos é um problema 

na medida em que os professores de Arte não são professores de estudos sociais.  

 No entanto, de acordo com Paul Duncum (2002b), qualquer mudança é 

incremental e, nesse sentido, sugere que cada professor comece por ler apenas um 

livro sobre um lugar cultural contemporâneo e, a partir daí, o explore na sala de aula. 

Kevin Tavin (2003:206) assinala como exemplos dessa experimentação o enfoque 

na publicidade, na banda desenhada, nos restaurantes de fast food, nos concertos 

de música e vídeos ou nos centros comerciais. Este exercício parece colmatar as 

duas críticas feitas ao currículo das propostas da Cultura Visual na Educação 

Artística, a dispersão nos seus conteúdos e incapacidade dos professores lidarem 

com a sua complexidade.  

 ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 Como referirmos na definição de Cultura Visual, a sua dimensão pedagógica 

não se refere apenas à interdisciplinaridade mas também à importância da 

contextualização da visualidade. Nesse sentido, falar de Cultura Visual é falar de 

modos de ver e ser visto, um princípio que se traduz nas propostas da Cultura Visual 
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na Educação Artística pela ênfase na capacitação crítica dos alunos, influenciada 

em parte pela Pedagogia Crítica. Para a Pedagogia Crítica é através da Cultura 

Popular que os alunos vivem e partilham as experiências mais significativas o que 

reforça a importância de a problematizar como um lugar de troca e de luta com o 

intuito de romper, contestar e transformar sistemas de opressão (Giroux, 1992, 

1994; citado em Duncum, 1997). Kevin Tavin (2003a) reflecte sobre a proximidade 

entre a Cultura Visual e a Pedagogia Crítica afirmando que ambas desafiam 

paradigmas dominantes através da análise e crítica sobre a forma como os 

discursos sociais, políticos e económicos formam a nossa experiência do mundo. 

 Por outro lado, o reconhecimento da Pedagogia Dialógica como estratégia 

base para abordar a Cultura Visual na Educação Artística é transversal a todos os 

seus proponentes. No entanto, falar de diálogo é mais do que falar de uma conversa 

entre alunos e professores; é reconhecer que cada uma das partes envolvidas tem 

um papel partilhado na construção do conhecimento. No entanto, tal equidade é 

encarada com alguma reserva por parte dos professores sendo que, em parte, a 

resistência à Cultura Popular e às novas tecnologias tem por base o facto destas 

estarem mais próximas dos alunos do que dos professores e como tal implicarem à 

partida uma inversão de papéis (Lanier,1970). De acordo com Paul Duncum (2002a) 

não podemos negar que existem diferenças geracionais na forma como os lugares 

culturais contemporâneos são experienciados sendo o desafio reconhecer nessa 

subjectividade uma mais valia que deve ser partilhada.  

 Paul Duncum (2009) apresenta como estratégia pedagógica para o ensino 

da Cultura Visual a Playful Pedagogy tendo como principal enfoque a Cultura 

Popular152

                                                        
152 Paul Duncum fundamenta a sua proposta no trabalho desenvolvido pelos Estudos dos Média no 

Reino Unido, sendo que no seu entender a Educação Artística deve reconhecer essa influência para 

melhor definir as suas estratégias pedagógicas que lidem com a Cultura Popular. Também Hernández 

(2007) foi influenciado pelos Estudos dos Média apresentando paródia e imitação como estratégias 

pedagógicas para a Compreensão Crítica e Performativa da Cultura Visual. Os Estudos dos Média são 

uma área académica que foca o conteúdo, história e efeitos dos diferentes Média, em particular dos 

Média de Massa (http://en.wikipedia.org/wiki/Media_studies). 

. Com esta proposta distancia-se, em parte, da ênfase na crítica porque 

reconhece que esta se pode tornar irrelevante para os alunos se se negligenciar a 

dimensão “carnavalesca e subversiva” da Cultura Popular. O ponto de partida para a 

Playful Pedagogy é precisamente a reflexão sobre as consequências de transpor o 

registo informal da Cultura Popular para o domínio formal da educação, isto porque: 

“se os professores se quiserem envolver verdadeiramente com a Cultura Popular 
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dos seus alunos, os prazeres e transgressões não podem ser ignorados” (Duncum, 

2009:232 e 233). Por seu lado, Brent Wilson (2003) entende que a apropriação da 

dimensão divertida e transgressora da Cultura Popular para a sala de aula pode 

simplesmente conduzir ao fim da mesma. Apela por isso a uma Pedagogia 

Transitiva153

 PRODUÇÃO ARTÍSTICA 

 que tem por base o reconhecimento de que existem dois domínios de 

experiência e acção distintos, sendo que, apesar de ser possível conjugá-los ou 

discuti-los lado a lado eles não se devem tornar num só. 

 Para além do currículo, da reinterpretação do papel do professor e das 

estratégias pedagógicas, define-se como ponto de discussão relativamente à 

Cultura Visual na Educação Artística o lugar do fazer. Elliot Eisner (2001) considera 

que o ensino da Cultura Visual transforma o aluno de um jovem artista produtivo 

num espectador analítico. Por outro lado, de acordo com Charles Dorn: “o que 

alguns consideram ser mais radical na abordagem da Cultura Visual na Educação 

Artística é a sua tentativa para mudar o campo da Educação Artística da sua ênfase 

tradicional na produção artística para um diálogo sobre Arte enquanto construção 

social, despida de sentido expressivo” (2005:47). 

 No entanto, à semelhança do que acontece com a reacção à inquietação 

sobre o lugar da Arte nas propostas da Cultura Visual na Educação Artística, é 

argumentado pelos seus defensores que em nenhum momento é recusada a 

importância da produção artística. Kerry Freedman (2005) afirma que a produção 

artística é um ponto fundamental do ensino da Cultura Visual. No seu entender, a 

produção artística atribui poder aos alunos e nesse sentido ela é um ponto de 

partida para a mudança social e pessoal. O desafio que lança é para o repensar da 

produção artística valorizando-a como mais do que o desenvolvimento de 

competências formais e técnicas.  

 Kerry Freedman faz referência a três pontos cruciais na reinterpretação da 

produção artística no ensino da Cultura Visual: a formação da identidade; o facto de 

fazer conexões e desenvolver ideias; e o entendimento da arte dos alunos como 

crítica cultural. O primeiro ponto é justificado com o argumento de que os alunos 

usam a produção artística como resposta cultural e pessoal à experiência o que 

inclui e contribui para a construção da sua identidade. Por outro lado, o segundo 

ponto defende que, de forma a promover o desenvolvimento das suas próprias 

ideias, deve ser dada ao aluno a possibilidade de escolha: escolha de tópicos a 
                                                        
153 Tradução livre de transactional pedagogy. 
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abordar e escolha de materiais mais adequados à investigação desses mesmos 

tópicos. Nesse sentido: “o treino técnico e formal não é ignorado no currículo mas é 

aplicado com base nas necessidades dos alunos à medida que fazem a sua 

pesquisa, desenvolvem as suas ideias, e aprendem a visualizar formas de expressar 

as suas ideias” (Freedman, 2005:41). Por fim, o terceiro ponto reconhece que a 

produção artística é importante no ensino da Cultura Visual porque esta se assume 

como resposta às condições visuais contemporâneas. De acordo com Kerry 

Freedman, os alunos não produzem arte apenas pelo seu valor formal, técnico ou 

individual mas para comunicar sobre questões sociais. Por seu lado, Paul Duncum 

(2002a, 2002b) responde à crítica que acusa a Cultura Visual na Educação Artística 

de negligenciar a produção artística em detrimento da crítica. Considera crítica e 

produção como simbióticas e, apesar do objectivo da sua proposta ser a consciência 

crítica e transformadora, parte do princípio de que os alunos devem aprender sobre 

Cultura Visual como praticantes.  

 Sistematizámos os argumentos e posições que se definiram nesta 

subsecção no QUADRO 7 – Currículo e Cultura Visual na Educação Artística. 

Quadro 7 – Currículo e Cultura Visual na Educação Artística 

CURRÍCULO E CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

• o conteúdo da Cultura Visual não pode ser mapeado e é melhor representado pelo rizoma (Wilson, 

2003; Duncum, 2009). 

• a impossibilidade de definir o conteúdo da Educação Artística coloca aos professores um desafio pelo 

tempo que têm disponível e na sua avaliação (Efland, 2005). 

• os professores não estão preparados para lidar com a complexidade das questões abordadas pela 

Cultura Visual principalmente devido ao seu forte teor político (Eisner, 2001). 

• os professores devem começar por escolher um lugar cultural contemporâneo e uma referência 

teórica para o abordar (Ducum, 2001). 

• a Pedagogia Crítica é uma referência central no ensino da Cultura Visual porque desafia paradigmas 

dominantes através da análise e crítica sobre a forma como os discursos formam a nossa experiência 

do mundo (Tavin, 2003). 

• a ênfase na crítica pode tornar a Cultura Popular irrelevante para os alunos se se negligenciar a sua 

dimensão “carnavalesca e subversiva” (Duncum, 2009). 

• a ênfase na crítica negligencia a produção artística (Eisner, 2001; Dorn, 2005) 

•  a produção artística atribui poder aos alunos e nesse sentido ela é um ponto de partida para a 

mudança social e pessoal e está na base do Ensino da Cultura Visual. (Freedman, 2005) 
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 Na sistematização de cada um dos pontos de divergência apresentados 

interessou-nos o ritmo argumento/contra-argumento com que cada um se define. 

Esta alternância é, por um lado, importante para clarificar a Cultura Visual na 

Educação Artística porque as críticas ou questões colocadas permitem aos seus 

proponentes redefinir ou reforçar as suas posições e assim contribuir para o 

crescimento teórico deste novo paradigma. Por outro lado, a divergência em torno 

da Cultura Visual na Educação Artística revela que este é ainda um processo em 

construção e é nesse sentido que a iremos problematizar na Terceira Parte. 
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ENCERRAMENTO DA SEGUNDA PARTE 
 

 
“The movement towards visual cultural studies is a 

step in the right direction by identifying it more 

closely with the whole of social life. But it is also a 

movement that runs the risk of becoming blinded by 

a kind of shortsightedness” (Arthur Efland, 2005). 

 

 

 Esta segunda parte teve como objecto a Cultura Visual na Educação 

Artística, sendo que, as propostas que a definem se começaram a formar na década 

de noventa e defendem, em linhas gerais, a transição do enfoque da Educação 

Artística da Arte, muitas vezes sinónimo exclusivo de Arte Erudita, para a Cultura 

Visual. No entanto, esta mudança não corresponde apenas a uma nova terminologia 

mas reinterpreta conceitos estruturantes na Educação Artística como Arte, Cultura, 

currículo e pedagogia. Assim sendo, o cerne do ensino da Cultura Visual não são as 

imagens, objectos ou lugares culturais em si mas as questões, valores e ideias que 

eles reflectem e/ou traduzem. Pretendeu-se nesta segunda parte caracterizar a 

Cultura Visual na Educação Artística partindo do contributo de quatro autores: Paul 

Duncum, Kevin Tavin, Kerry Freedman e Fernando Hernández, identificados como 

os seus principais proponentes e, por isso, os protagonistas do nosso estudo.  

 No Capítulo IX definimos Cultura Visual, evidenciando a influência dos 

Estudos Culturais, em particular pela reinterpretação do conceito de cultura que 

propõe: uma definição holística que recusa qualquer distinção de valor entre Cultura 

Erudita e Cultura Popular. Dstacámos também o Questionnaire on Visual Culture, 

um questionário feito a um grupo de teóricos da História da Arte, Crítica Social, 

artistas, entre outros, sobre a ‘chegada’ da Cultura Visual. A importância desta 

referência justifica-se por revelar três posições defendidas em relação ao tópico em 

discussão: (1) a que condena a Cultura Visual por ser um campo demasiado 

anamórfico, (2) a que apresenta uma resistência moderada à Cultura Visual, tendo 

como preocupação o nivelamento dos valores culturais e (3) a que aceita a Cultura 

Visual por ser uma forma actualizada de falar sobre Pós-modernismo.  
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 Porém, tendo em conta a complexidade da Cultura Visual, apresentámos 

separadamente três dimensões que a compõem: dimensão fenomenológica, 

dimensão substancial e dimensão pedagógica. A primeira refere-se à condição 

cultural contemporânea em que o predomínio dos registos visuais influencia a 

construção de novos saberes e novos modos de ser; a segunda é relativa aos seus 

conteúdos que incluem imagens, objectos e lugares criados com fins estéticos, 

ideológicos ou práticos e que apelam ao sentido da visão de forma significativa; a 

última preocupa-se, por um lado, com a visualidade – a prática do ver e ser visto – e, 

por outro lado, com a interdisciplinaridade da Cultura Visual. Destacámos nesta 

definição o facto de se basear não apenas no contributo dos teóricos da área mas 

também em alguns autores da Educação Artística, como Kevin Tavin e Paul 

Duncum, o que no nosso entender é uma particularidade da relação de influência 

entre a Cultura Visual e a Educação Artística.  

 Para a definição de Cultura Visual apresentámos também cinco mitos com 

ela relacionados: o mito do Nivelamento, que se fundamenta na ideia de equidade 

de valor entre imagens artísticas e não artísticas; o mito da Pictorial Turn, que parte 

do pressuposto de que a Cultura Visual é sinónimo de hegemonia do visível; o mito 

da Modernidade Técnica e o Mito dos Media Visual, que assumem que tal 

hegemonia é consequência dos novos meios de comunicação e do entendimento 

desses meios como sendo exclusivamente visuais; o Mito do Poder decorrente da 

interpretação da Cultura Visual apenas como a construção visual do social. No 

entanto, a partir da desconstrução de cada um destes mitos foi possível definir 

quatro características que clarificam o conceito de Cultura Visual: (1) não reconhece 

uma diferença qualitativa entre imagens artísticas e não artísticas mas considera-as 

como categorias distintas; (2) não incide apenas no visual mas define-o enquanto 

lugar comum que actua em parceria com outros discursos; (3) não se define apenas 

como uma consequência das novas tecnologias e defende que todos os Média são 

mistos; (4) é ao mesmo tempo a construção social do visual e a construção visual do 

social. 

 A definição de Cultura Visual foi determinante na compreensão das 

propostas que defendem o seu ensino na Educação Artística, ponto focado no 

Capítulo V. Porém, antes de nos debruçarmos sobre a actualidade, foi importante 

compreender os seus precursores porque, apesar de reflectir sobre um fenómeno 

contemporâneo, a Educação Artística na Cultura Visual é, em parte, uma ideia 

renovada. Identificámos como principal referência o contributo de Vincent Lanier, 

June King McFee e Laura Chapman, que actuaram no contexto educativo dos EUA 
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na década de sessenta, e Hermann Ehmer e Hein Möller que definiram o modelo da 

Comunicação Visual na Alemanha no início da década de setenta. Destacámos três 

pontos que aproximam estes autores e as suas propostas das preocupações 

contemporâneas face ao ensino da Cultura Visual: (1) o interesse pelo contexto 

cultural dos alunos; (2) o reconhecimento de que a Cultura Popular é um objecto de 

estudo legítimo para a Educação Artística; (3) o enfoque em questões sociológicas, 

políticas, culturais ou económicas e a relação entre a Cultura Popular, os Média e a 

Teoria Social. No entanto, apesar de próximos das propostas actuais para o ensino 

da Cultura Visual, as soluções apresentadas na década sessenta e setenta são 

aditivas porque, embora ampliem o conteúdo da área ao estudo da Cultura Popular, 

mantêm os mesmos pressupostos que enquadravam o estudo da Arte, revalidando 

assim a sua centralidade.  

 Relativamente à caracterização da Cultura Visual na Educação Artística 

apresentámos duas propostas: Educação da Cultura Visual e Compreensão Crítica 

e Performativa da Cultura Visual, definidas, respectivamente por Paul Duncum e 

Fernando Hernández. Centrámo-nos nos seus fundamentos e estratégias de 

mudança entendendo que o contributo destes dois autores permite compreender os 

caminhos apontados para a Educação Artística contemporânea, com base no ensino 

da Cultura Visual. Apesar da particularidade da proposta de cada um, isto porque 

Paul Duncum se centra na definição de um novo paradigma para a Educação 

Artística, e Fernando Hernández numa reforma para a escola defendendo uma nova 

narrativa educativa, entendemos que ambos partilham premissas comuns e 

transversais também a outros proponentes da Cultura Visual na Educação Artística, 

nomeadamente Kevin Tavin e Kerry Freedman. Nesse sentido identificámos sete 

fundamentos para o ensino da Cultura Visual: (1) a reinterpretação do conceito de 

cultura; (2) a maior abrangência do mundo da Arte; (3) a importância do visual e da 

visualidade nas sociedades contemporâneas; (4) as novas tecnologias e os novos 

modos de cognição que estas envolvem; (5) a definição de sujeito como 

fragmentado e descentrado; (6) a representação visual como forma de construção 

social; (7) a importância da aproximação entre a Escola e o contexto quotidiano de 

alunos e professores.  

 No que concerne à forma da mudança, ou seja, as direcções apontadas para 

a sua ‘implementação’ na prática educativa, destacamos cinco estratégias: (1) o 

reconhecimento da experiência cultural dos alunos; (2) o cruzamento entre análise 

crítica e prazer; (3) a construção partilhada do currículo entre professores e alunos a 

partir de questões ou tópicos de debate como poder, representação, ideologia, gaze, 
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entre outros; (4) a reinterpretação do papel da produção artística dos alunos aliando 

técnicas tradicionais com novas tecnologias, sendo ambas utilizadas de acordo com 

necessidades e objectivos específicas; (5) a ênfase no contexto: de produção, 

distribuição e apreciação dos artefactos. 

 Depois de analisadas e expostas as características da Cultura Visual na 

Educação Artística centrámo-nos, no Capítulo VI, na crítica e debate que sobre ela e 

a partir dela se formam. No nosso entender, é possível estabelecer um paralelo 

entre as posições assumidas pelos autores entrevistados no Questionnaire on Visual 

Culture (1996) e as posições dos teóricos da Educação Artística relativas ao ensino 

da Cultura Visual. Em ambos os casos se destacam três grupos: o que recusa, o 

que questiona e o que defende a Cultura Visual. Para a compreensão da Cultura 

Visual na Educação Artística ‘ouvimos’ essas três vozes e centrámo-nos em três 

pontos de divergência: o lugar da Arte, a utilização da Estética, e a construção do 

Currículo. Em cada um interessou-nos o ritmo argumento, contra-argumento com 

que se definem, funcionando o conflito como motor na clarificação e definição de 

respostas ou apenas novas questões. Os três pontos de divergência analisados 

neste capítulo constituiram uma referência determinante na definição dos eixos de 

problematização lançados na terceira e última parte da nossa dissertação. 

 Com o intuito de sistematizar e problematizar os conteúdos expostos nesta 

segunda parte criámos um diagrama: “Posições sobre o ensino da Cultura Visual” (v. 

FIGURA 5). Optámos por focar o conteúdo da Educação Artística – Arte, Cultura 

Popular, Cultura Visual – sendo que, a opção de integração ou exclusão de cada um 

reflecte à partida premissas teóricas e pedagógicas.  

 Lendo o diagrama da direita para a esquerda identificamos em primeiro lugar 

a posição que contempla apenas a Arte, definida como sinónimo de Arte Erudita e à 

qual se associa o verbo manter. A ideia de manutenção não se refere apenas aos 

conteúdos estudados mas também aos pressupostos teóricos e pedagógicos que os 

enquadram. Neste sentido, esta posição define e aceita a Arte como 

qualitativamente superior à Cultura Popular, defendendo-a como foco central da 

Educação Artística. Numa posição intermédia surge a hipótese adicionar que 

engloba Arte e Cultura Popular. No entanto, apesar de alargar os conteúdos da 

Educação Artística, esta mudança não tem implicada a reinterpretação das lentes 

que os reflectem, ou seja, não considera problemática a separação qualitativa entre 

estes dois domínios. Em parte, esta posição ilustra o pensamento e prática dos 

predecessores da Cultura Visual na Educação Artística, um contributo que, apesar 
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de distante das propostas actualmente defendidas para o ensino da Cultura Visual 

foi uma ‘plataforma de transição’ fundamental.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Posições sobre o ensino da Cultura Visual. 

 

 Nas duas posições mais à esquerda estão abrangidos os mesmos 

conteúdos, Arte, Cultura Popular154 e Cultura Visual155

                                                        
154 Embora o perímetro da círculo não o cruze a Cultura Popular é abrangida pela área desenhada. 

, sendo a diferença entre 

ambas a definição de cada um destes conceitos e a relação entre eles. À terceira 

posição associamos o verbo reinterpretar com o intuito de traduzir o facto de, ao 

reconhecer que a Arte é uma parte da Cultura Visual, a par de outros conteúdos, 

entre eles a Cultura Popular, ela deve ser reinterpretada, aproximando-se a sua 

definição do pensamento pós-moderno, isto é, definindo-se enquanto produção 

155 Falamos em separado de Arte, Cultura Popular e Cultura Visual para ilustrar a posição sobre cada 

um deles embora os dois primeiros façam parte do terceiro, como aliás pretendemos representar com a 

circunferência que os cruza aos três no diagrama. 

(C. Silva, 2010) 
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cultural. A esta posição associamos os autores Arthur Efland (2005) ou Brent Wilson 

(2003), que apresentam uma resistência moderada ao ensino da Cultura Visual, 

preocupados com o nivelamento dos valores culturais. Por último, na posição mais á 

esquerda no nosso diagrama, apresentamos a quarta posição que pretende 

representar os proponentes da Cultura Visual na Educação Artística e à qual 

associamos o verbo substituir. Falamos de substituição porque, como percebemos 

na análise relativa ao lugar da Arte nas actuais propostas para o ensino da Cultura 

Visual, apesar de nenhuma delas recusar o mundo da Arte preferem referentes da 

Cultura Popular na prática educativa referentes da Cultura Popular. Esta posição 

define, no nosso entender, a Arte como sendo igual, em termos qualitativos e 

enquanto referente pedagógico, à Cultura Popular.  

 Depois de contextualizada e caracterizada a Cultura Visual na Educação 

Artística com base na revisão da literatura definimos como terceira e última parte do 

nosso trabalho a sua problematização. Se um dos pontos de interesse que nos 

aproximou da investigação sobre o ensino da Cultura Visual foi a sua actualidade e 

o facto de esta ser uma proposta de mudança ainda em construção, revelou-se 

fundamental actuar junto do discurso que a define, isto é, dos autores que acerca 

dela reflectem. Nesse sentido, criámos uma plataforma de diálogo com o intuito de 

reflectir sobre a transição da Arte para Cultura Visual na Educação Artística a partir 

de quatro eixos de problematização: Arte, Estética, Currículo e Pluralismo Cultural, 

cuja metodologia e resultados apresentamos em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

115 

 

TERCEIRA PARTE – DA ARTE PARA A CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

 
 

“What are the boundaries of the field of art 

education? What should the boundaries be? If the 

basic character of art changes, if new definitions and 

theories of art arise, if the artworld transforms itself, 

and if the visual arts are seen as only one 

component within the vastly larger realm of visual 

culture, then should art education also change?” 

(Brent Wilson, 2003). 
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 INTRODUÇÃO 
 
 Esta terceira parte lança uma proposta de reflexão relativamente às partes 

anteriores com o objectivo de problematizar a Cultura Visual na Educação Artística. 

A primeira parte da dissertação analisou o desenvolvimento da Educação Artística 

no século XX, considerando o pensamento pós-moderno factor determinante na 

compreensão actual da área, em particular pela reinterpretação de conceitos como 

Arte, conhecimento e sujeito. Já na segunda parte centrámo-nos na caracterização 

da Cultura Visual na Educação Artística, identificando os pontos comuns, 

particularidades e divergências entre os seus proponentes e os que a criticam ou 

questionam. Essas duas partes conduziram a este terceiro momento, visto que, a 

partir delas e a partir da revisão da literatura que as fundamentou, se formaram 

quatro eixos de problematização relativos à Cultura Visual na Educação Artística: 

Arte, Estética, Currículo, e Pluralismo Cultural, cuja análise apresentamos nesta 

terceira e última parte. 

 ESTRUTURA  

 CAPÍTULO VII – CRIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE DIÁLOGO 

 Este capítulo foca os quatro eixos supracitados e tem como objectivo a sua 

problematização com base no contributo dos autores participantes na plataforma de 

diálogo por nós criada: www.vcandae.wordpress.com. Um dos motivos que nos 

atraiu no estudo da Cultura Visual na Educação Artística foi a sua actualidade e o 

facto deste ser ainda um processo em construção, o que nos permite actuar junto do 

discurso que a define. Por isso, revelou-se fundamental abordar autores como Paul 

Duncum, Kevin Tavin, Kerry Freedman e Fernando Hernández, protagonistas do 

nosso trabalho e cujo contributo foi determinante para a compreensão da Cultura 

Visual na Educação Artística. No entanto, alargámos o nosso diálogo a mais seis 

autores: Pamela Taylor, Olivia Gude, Stephen Carpenter, Robert Sweeny, jan 

jagodzinski e Boyd White156

 No que concerne ao modo de concretização deste diálogo optámos pela 

criação de uma plataforma virtual, mais concretamente um blogue, que nos permitiu, 

, a fim de esclarecer a posição de cada um relativamente 

à Cultura Visual na Educação Artística e assim participarmos na sua clarificação. 

                                                        
156 Pamela Taylor, Olivia Gude, Robert Sweeny e Stephen Carpenter foram autores sugeridos por Paul 

Duncum para colaborarem neste diálogo; jan jagodzinski e Boyd White foram autores propostos por 

João Pedro Fróis. 
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por um lado, superar as barreiras físicas que distanciam e inviabilizam um contacto 

presencial entre os autores participantes e, por outro lado, criar um lugar onde todos 

interagissem e onde fosse possível construir um diálogo a partir de diferentes e 

diversas participações.  

 Dos quatro eixos apresentados no blogue, três deles surgem da crítica e 

debate sobre a Cultura Visual na Educação Artística, apresentados no Capítulo VI: 

Arte, Estética e Currículo, enquanto que o quarto eixo tem por base o pluralismo 

cultural que caracteriza as sociedades contemporâneas e cuja relação com o ensino 

da Cultural Visual e o desenvolvimento da Educação Artística nos interessou 

explorar. Definimos para cada um dos eixos uma pergunta inicial, enquadrada por 

um texto introdutório em que foram expostos argumentos dicotómicos sobre o tópico 

em questão (v. QUADRO 8). No entanto, ao longo do diálogo foram introduzidas 

novas perguntas a partir das participações de cada um dos autores, reajustando-se 

assim o seu desenvolvimento.  

 Começamos por apresentar neste capítulo a metodologia de investigação 

utilizada na formulação dos eixos e das perguntas colocadas aos autores 

participantes e na criação e funcionamento do blogue, focando a importância da 

comunicação mediada por computador enquanto instrumento de recolha de 

dados157

 

. Em seguida, incidimos sobre os eixos problematizados definindo para 

cada um deles um enquadramento, o que fundamentou a sua formulação; um 

desenvolvimento, encadeado com base nas participações dos autores supracitados; 

e uma síntese, que sistematiza os principais conceitos debatidos. 

 

                                                        
157 Para esta secção tivemos como principal referência o contributo de Carlos Diogo Moreira (2007), “A 

entrevista qualitativa”, in Teorias e Práticas de Investigação; Chris Mann e Fiona Stewart (2002), 

“Internet Interviewing”, in Handbook of interview research: context and method; e Louis Cohen, 

Lawrence Manion e Keith Morrison (2007), “Internet-based research and computer usage”, in Research 

Methods in Education. 
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CAPÍTULO VII – CRIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE DIÁLOGO 
 

 
“Interviews provide ready access to human 

experience in our everyday world. Now researchers 

in the 21st century are challenged by the 

simultaneously familiar yet mysterious worlds that lie 

‘behind the screen’. (...) Sitting at a computer, using 

the Internet, researchers can interview disembodied 

people from across the earth...” (Chris Mann e 

Fionna Stewart, 2002). 

 

  

 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO  

   
 O diálogo é um instrumento de esclarecimento por excelência e a entrevista 

é possivelmente a técnica que mais se aproxima da conversação: 

“As entrevistas podem adoptar uma variedade de formas, desde as muito 

centradas às que são muito abertas [sendo que o mais comum] é a 

entrevista semi-estruturada a qual é guiada por um conjunto de perguntas e 

questões básicas a explorar, mas em que nem a redacção exacta nem a 

ordem das perguntas está pré-determinada. (...)” (Erlandson, 1993:85-86, 

citado em Moreira, 2007:203). 

 Foi com base neste pressuposto que criámos uma plataforma de diálogo 

sobre Cultura Visual e Educação Artística. No entanto, essa plataforma tem a 

particularidade de ser virtual, uma dimensão cada vez mais explorada nos nossos 

dias. Assim, na metodologia utilizada combinámos a técnica da entrevista 

qualitativa158

                                                        
158 “...podemos definir a entrevista qualitativa como uma conversa: a) provocada explicitamente pelo 

entrevistador; b) dirigida a pessoas seleccionadas com base num plano de investigação, isto é, com 

base em determinadas características (pertença a certa categoria social, a um dado grupo, com certas 

experiências, etc.); c) com uma finalidade de tipo cognoscitivo; d) guiada pelo entrevistador; e) assente 

num esquema flexível de interrogação” (Moreira, 2007:204). 

, em particular na definição de um guião com a comunicação mediada 
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por computadores159

 Assim sendo, na definição do guião começámos por listar os “nós do 

problema” (Loffland, 1984, citado em Moreira, 1997) identificando quatro eixos de 

problematização sobre a Cultura Visual na Educação Artística: Arte, Estética, 

Currículo e Pluralismo Cultural. De uma listagem inicial de questões o ponto de 

partida do nosso diálogo restringiu-se apenas a uma pergunta para cada eixo, 

fundamentada em argumentos dicotómicos sobre o tópico em análise(v. QUADRO 8). 

, nomeadamente pela utilização da Internet na sua 

concretização.  

Quadro 8 – Eixos de Problematização sobre Cultura Visual na Educação Artística 

EIXOS DE PROBLEMATIZAÇÃO SOBRE CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 
EIXO 1 

ARTE 

• a transição da Arte para a Cultura Visual na Educação Artística pode ser definida como um 

processo de aplanação 

• a mudança proposta pelo ensino da Cultura Visual conduz à reinterpretação de conceitos 

fundamentais para a Educação Artística 

De que forma é que a Cultura Visual na Educação Artística reconceptualiza o mundo da Arte?  

 

EIXO 2 

ESTÉTICA 

 

• o discurso da Estética ao ser uma linguagem específica do mundo da Arte influencia também a 

Educação Artística 

• o ensino da Cultura Visual questiona a centralidade da Arte na Educação Artística e as 

disciplinas que a definem, entre elas a Estética 

Qual é o lugar do discurso da Estética na Educação Artística contemporânea? 

 

EIXO 3 

CURRÍCULO 

 

• a centralidade da Arte no currículo da Educação Artística é definida como uma decisão elitista 

• a extensão dos conteúdos propostos pelo ensino da Cultura Visual coloca aos professores um 

desafio para a construção do currículo 

Que tópicos devem ser abordados pelo currículo da Educação Artística nas escolas de hoje? 

 
EIXO 4 

PLURALISMO 

CULTURAL 

 

•  os conceitos de local e global são relacionais na medida em que variam entre indivíduos e 

contexto 

• nas sociedades contemporâneas o nomadismo, físico e/ou virtual, define-nos como sujeitos em 

constante construção  

Como é que a escola e a Educação Artística podem mediar a formação da identidade cultural 

dos alunos? 

 

 Consideramos que em termos metodológicos este guião se fundamentou no 

cruzamento da entrevista semi-estruturada, definida por um conjunto de perguntas 

                                                        
159 Computer-mediated communication (Mann e Stewart, 2002). No original. 
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apresentadas e ordenadas de igual forma a todos os entrevistados, embora sejam 

perguntas de resposta livre e aberta; com a entrevista baseada num guião na qual o 

entrevistador pode ordenar e definir as perguntas ao longo da entrevista, sendo os 

tópicos preparados inicialmente apenas pontos de referência para o seu 

desenvolvimento (Moreira, 2007). Assim, incialmente foram apresentadas quatro 

perguntas redigidas de igual forma para todos os participantes. Porém, cada uma 

destas perguntas corresponde a um eixo de problematização aberto e, por isso, ao 

longo do diálogo foram introduzidas novas perguntas, na sequência do contributo 

dos autores participantes e que não estavam pré-definidas.  

 Em consequência da impossibilidade de entrevistar presencialmente os 

autores participantes e por nos interessar um diálogo partilhado a várias vozes, a 

realização da nossa entrevista adquiriu uma dimensão diferente enquanto técnica de 

recolha de dados pois o meio utilizado foi a Internet. No entanto, a realização da 

entrevista, adquiriu, resultado da impossibilidade de interagir presenciamente com 

os autores participantes e por nos interessar um diálogo partilhado a várias vozes, 

uma dimensão diferente enquanto técnica de recolha de dados pois o meio utilizado 

foi a Internet. Das possibilidades proporcionadas pela Internet interessou-nos 

explorar a sua capacidade de aproximação, uma vez que com ela é possível 

comunicar sem que isso implique uma deslocação física. No entanto, a virtualidade 

não relança apenas as possibilidades de diálogo mas também a sua forma. Se ao 

diálogo, na sua concretização presencial, associamos o som como marca de acção, 

quando nos transportamos para o domínio virtual tal acontecimento materializa-se 

visualmente160

 Redes sociais, blogues, chats substituem nos dias de hoje, em ritmo 

acelerado, os lugares ‘reais’ de encontro entre pessoas e servem também de 

ferramentas de investigação. A Web 2.0

. 

161

                                                        
160 Excluímos nesta afirmação as possibilidades as opções áudio que também estão disponíveis, como 

o Skype, uma 

 foi um termo criado para designar um 

conjunto de mudanças na forma como as pessoas criam e consomem conteúdos 

empresa global de comunicação via Internet que permite a comunicação de voz e vídeo 

entre os usuários do software. 
161 Existe alguma controvérsia em relação ao termo escolhido porque a designação 2.0 implicaria à 

partida uma actualização das especificações técnicas que suportam a Web, mas na realidade as 

mudanças são primordialmente ao nível da utilização e ambiente de interacção. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa�
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através da Web162. Uma das inovações que trouxe foi a possibilidade de qualquer 

pessoa criar conteúdos para a Web, um processo que se tornou mais simples e 

acessível a todos os utilizadores, deixando por isso de ser um domínio de 

especialistas (Buffington, 2008)163. A esta mudança corresponde também um 

aumento significativo do conteúdo, colaborativo ou apenas expositivo, existente na 

Internet, sendo os blogues164

 A comunicação mediada por computadores (CMC), potenciada pelas novas 

tecnologias disponibilizadas na Internet, permite aos seus utilizadores interagirem 

directamente uns com os outros. Assim sendo, a CMC baseada no texto pode 

concretizar-se em dois modos principais: assincrónico e sincrónico. O primeiro inclui 

por exemplo os e-mails ou outros sistemas que permitam aos utilizadores redigir e 

trocar mensagens electronicamente podendo optar por ler, responder, imprimir, 

reencaminhar e guardar essas mensagens quando quiserem; o segundo envolve a 

troca de mensagens entre dois ou mais utilizadores em tempo real, o que implica 

que ambos estejam simultaneamente em contacto, através de computadores. 

 um dos ícones desta expansão. Por outro lado, o 

desenvolvimento da Web também reinterpretou os métodos de investigação 

tradicionais, nomeadamente a entrevista, podendo agora ser utilizada a Internet na 

recolha de dados. 

 Por outro lado, os sistemas de CMC podem ser divididos entre plataformas 

semi-privadas e plataformas públicas. As primeiras, de que são exemplo os e-mails 

ou outros grupos de discussão assincrónicos, como os chats ou fóruns, permitem ao 

entrevistador e participantes um maior grau de controlo no que concerne à natureza 

e conteúdo da interacção, enquanto que nas segundas, a definição destas 

características não depende directamente do entrevistador. Contudo, importa referir 

que, independentemente das opções escolhidas pelo investigador na utilização da 

comunicação mediada por computador, esta tem características distintas dos 

                                                        
162 “A World Wide Web (que em português significa, "Rede de alcance mundial"; também conhecida 

como Web e www) é um sistema de documentos em hipermédia que são interligados e executados na 

Internet” (http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web). 
163 Melanie L. Buffington (2008), “What is Web 2.0 and how can it further Art Education?”, in Art 

Education 61(3),  
164 “ Um blogue (...) é um site cuja estrutura permite a actualização rápida a partir de acréscimos dos 

chamados artigos, ou "posts"... [que podem] ser escritos por um número variável de pessoas, de 

acordo com a política do blogue. (...) A capacidade de leitores deixarem comentários de forma a 

interagir com o autor e outros leitores é uma parte importante de muitos blogues” 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Blogue).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperm%C3%ADdia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Site�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog#Artigos�
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métodos tradicionais de recolha de dados, uma vez que desafia pressupostos sobre 

linguagem, relações interpessoais e dinâmica de grupo. 

 Enquanto método de entrevista, a CMC tem sido utilizada primordialmente 

em estudos relativos à utilização da Internet. No entanto, também existem exemplos 

de estudos não focados nos utilizadores da Internet e que justificam a utilização 

deste meio por este viabilizar a sua concretização pois permite entrevistar 

participantes em diferentes países, manter um contacto actualizado com os 

mesmos, ou seja, prolongar-se no tempo e entrevistar pessoas que se queiram 

manter anónimas.  No entanto, dois dos aspectos mais importantes que separam as 

entrevistas on-line das off-line são o ritmo e a dinâmica, dois factores que podem 

determinar a profundidade da entrevista e, à partida, são mais facilmente explorados 

nas entrevistas presenciais. Como tal: “o entusiasmo em trabalhar com um meio de 

entrevista que não está condicionado por limites temporais ou espaciais e que 

permite ter a informação digital literalmente nas nossas mãos, é acompanhado pela 

gradual consciencialização de que um lugar virtual tem exigências práticas, legais, 

éticas e interpessoais que exigem do investigador um conhecimento e técnica até 

então não necessários para a realização de entrevistas” (Mann e Stewart, 2002:621 

e 622). Conscientes dos riscos e adversidades da utilização da Internet enquanto 

ferramenta na recolha de dados, optámos por criar um blogue como plataforma de 

diálogo. 

 
 BLOGUE: WWW.VCANDAE.WORDPRESS.COM 
 

 CONSTRUÇÃO  

 Entre as diversas possibilidades disponibilizadas pela Internet optámos, para 

a concretização da nossa plataforma de diálogo, pela criação de um blogue, um 

interface tecnológico que permite o encontro e discussão entre vários intervenientes. 

A escolha do blogue prendeu-se, por um lado, com a possibilidade de utilização 

assincrónica, uma vez que os diferentes participantes podem aceder e intervir em 

função da sua disponibilidade individual e, por outro lado, enquanto autores do 

blogue, podemos definir a sua política de utilização, tendo optado pela criação de 

uma plataforma semi-privada em que o acesso aos conteúdos nela publicados é 

restrito a um grupo pré-seleccionado de participantes. 
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 Na criação do nosso blogue utilizámos o servidor WordPress165 e entre os 

modelos pré-definidos disponíveis escolhemos o P2 cuja estrutura foi inspirada no 

Twitter166. Assim, ao contrário da maioria dos blogues, a sua configuração privilegia 

o diálogo entre os participantes uma vez que os comentários são apresentados 

directamente na página principal e em links na mesma. Nesse sentido, é possível a 

todos os participantes acederem às intervenções de cada um de forma mais 

imediata e sequencial. Outra hipótese de escolha na formatação do blogue é a 

ordem de apresentação dos conteúdos sendo que optámos por organizar as 

participações das mais recentes para as mais antigas permitindo que os 

participantes ao aceder o blogue tivessem contacto com as últimas entradas167

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6 – Fragmento do blogue: www.vcandae.wordpress.com. 

 

 PARTICIPANTES 

 Depois de apresentado o modelo utilizado na construção da nossa 

plataforma de diálogo interessa-nos referir os participantes convidados e a razão 

                                                        
165 “O WordPress é um sistema de gestão de conteúdos na Web concebido especialmente para a 

criação pública de blogues.  
166 “O Twitter é uma rede social e servidor para microblogging que permite aos usuários enviarem e 

lerem actualizações pessoais de outros contactos” (http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter). 
167 Apesar desta ter sido a ordem escolhida para o funcionamento do blogue, por razões de clareza 

organizámos a reprodução dos seus conteúdos apresentada no APÊNDICE A no sentido inverso, das 

participações mais antigas para as mais recentes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gerenciamento_de_conte%C3%BAdo�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microblogging�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rios�
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dessa escolha. Tendo em consideração a actualidade da problemática sobre a qual 

nos debruçamos, a Cultura Visual na Educação Artística, entendemos que o 

interesse estaria em dialogar com os autores que acerca dela reflectem, muitos dos 

quais foram uma referência determinante para o nosso estudo168. Assim, 

identificámos quatro autores principais: Paul Duncum, Kevin Tavin, Kerry Freedman 

e Fernando Hérnandez, e seis autores secundários: Pamela Taylor, Stephen 

Carpenter, Robert Sweeny, Olivia Gude, Rachel Mason, jan jagodzinski e Boyd 

White169

 Dos onze participantes convidados apenas um, Rachel Mason, não esteve 

disponível para colaborar. Porém, dos restantes participantes, três, Boyd White, jan 

jagodzinski e Fernando Hérnandez, optaram por responder às questões por e-mail. 

Aceitaram no entanto que as suas respostas fossem por nós publicadas no blogue, 

devidamente identificadas e receber por e-mail as suas actualizações. Entendemos 

que esta situação seria viável uma vez que todos os participantes teriam acesso às 

intervenções uns dos outros e a maioria respondeu directamente no blogue. Após 

confirmada a colaboração dos participantes foi-lhes enviado um documento com as 

instruções de acesso e funcionamento do blogue, apresentado no APÊNDICE C. 

Embora reconheçamos que este não é um processo linear, ou necessariamente 

user friendly, entendemos que as suas potencialidades se sobrepunham a esta 

desvantagem.  

. 

 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 Foram colocados no blogue quatro posts que correspondem respectivamente 

aos quatro eixos de problematização. Para cada um dos eixos foi definida uma 

pergunta, enquadrada por um texto introdutório que ilustrava duas faces do tópico a 

discutir com o intuito de representar, por um lado, uma perspectiva mais próxima 

dos proponentes da Cultura Visual na Educação Artística e, por outro lado, 

recuperar algumas das dúvidas lançadas sobre esta proposta. Inicialmente foi 

definida a duração de dezanove dias para o funcionamento do blogue, entre dia 14 

de Setembro e 2 de Outubro de 2009. Porém, em consequência da alteração da 

disponibilidade dos participantes, este prolongou-se até dia 23 de Outubro. 

                                                        
168 Optámos por excluir uma facção mais crítica à Cultura Visual na Educação Artística por 

entendermos que o nosso interesse era primordialmente clarificar conceitos e questões que se 

formaram na sequência da revisão da literatura e não o confronto de posições à partida diametralmente 

opostas. 
169 Para biografia dos autores participantes ver APÊNDICE B. 
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 Uma vez que um dos objectivos desta plataforma de diálogo e uma das 

razões da escolha do formato do blogue foi a possibilidade de interacção entre os 

participantes, assumimos o papel de moderador do diálogo conscientes de que: “a 

escuta on-line precisa de ser expressa em palavras e não silêncio” (Mann e Stewart, 

2002:618). Nesse sentido introduzimos ao longo da discussão novas perguntas a 

partir das intervenções dos participantes. Como tal, os dados recolhidos foram 

trabalhados constantemente o que resultou, depois do encerramento do blogue, 

num todo entrecruzado entre questões, respostas, argumentos e contra-argumentos.  

 Expomos em seguida uma reflexão sobre o conteúdo resultante do blogue 

mantendo por uma questão de coerência os quatro eixos definidos inicialmente e 

apresentados no blogue170

 

. Para cada eixo apresentamos um enquadramento, o que 

fundamentou a sua formulação; um desenvolvimento, encadeado com base nas 

participações dos autores supracitados; e uma síntese, que sistematiza os principais 

conceitos debatidos. 

 QUATRO EIXOS DE PROBLEMATIZAÇÃO  
 

 EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: CONCEITOS E RECONCEPTUALIZAÇÃO 
 

Podemos considerar a transição da Arte para a Cultura Visual na Educação 

Artística como um processo de aplanação, em que os seus diferentes 

componentes (Arte, Cultura Popular, entre outros) se encontram agora no 

mesmo nível, extinguindo-se assim a separação entre Cultura Erudita e 

Cultura Popular. Esta mudança não implica apenas um reposicionamento 

relativo mas também uma reinterpretação dos conceitos fundamentais para a 

Educação Artística. 

Neste sentido, de que forma é que a Cultura Visual na Educação Artística 

reconceptualiza o mundo da Arte?  

 ENQUADRAMENTO 

                                                        
170 A transcrição na íntegra dos conteúdos do blogue é apresentada no APÊNDICE A sendo que, quando 

citamos as intervenções dos participantes indicamos o número de página correspondente ao seu lugar 

no anexo. 
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 Este eixo centra-se na reflexão sobre o lugar da Arte nas propostas da 

Cultura Visual na Educação Artística. Falamos de conceitos e reconceptualização 

porque qualquer mudança os implica à partida, uma vez que tanto introduz novas 

ideias como reinterpreta e redefine ideias já existentes. Assim, a Cultura Visual na 

Educação Artística define-se como a transição de um enfoque exclusivo na Arte, 

muitas vezes sinónimo de Arte Erudita, para uma categoria mais inclusiva, a Cultura 

Visual. Contudo, esta mudança não anuncia apenas uma nova terminologia mas 

inclui a reinterpretação de conceitos estruturantes para a Educação Artística, sendo 

que este eixo pretende reflectir sobre o conceito de Arte.  

 Caracterizámos essa transição, da Arte para a Cultura Visual na Educação 

Artística, como um processo de aplanação, com base no argumento dos seus 

proponentes de que qualquer imagem, objecto ou lugar pode ser um referente válido 

para a Educação Artística desde que seja constituinte de uma atitude, crença ou 

valor. Nesse sentido não existe a priori preferência para determinar a escolha de 

conteúdos que podem ir desde uma pintura de Claude Monet a um cartaz de Lady 

Gaga. Tal aproximação é o eco da dissipação dos limites entre Cultura Erudita e 

Cultura Popular, introduzida pelos Estudos Culturais, um fenómeno que em termos 

pedagógicos, de acordo com os proponentes do ensino da Cultura Visual, coloca 

ambos numa posição de paridade. Este eixo centra-se pois na forma como essa 

‘decisão’ redefine o lugar da Arte na Educação Artística sendo que, ao falar em Arte, 

temos como referência a sua definição pós-moderna de produção cultural.  

 DESENVOLVIMENTO 

 Paul Duncum e Pamela Taylor, ainda no início do diálogo, afirmam que o 

mundo da Arte se reconceptualiza a si próprio, abrangendo um cada vez maior 

número de referências. Como consequência deste processo de democratização da 

Arte, Paul Duncum afirma que a educação deve agora reconhecer todos os 

artefactos visuais como potencialmente de interesse estando o critério de selecção 

dependente das questões ou temas que se queiram investigar. Por seu lado, 

Pamela Taylor também opta por responder à nossa pergunta sobre o lugar da Arte 

no ensino da Cultura Visual com base na mudança interna do próprio mundo da 

Arte. Refere-se nomeadamente ao empenho dos artistas em desafiar 

constantemente os limites da Arte: a forma como esta é feita, exibida, interpretada, 

partilhada, vista, comprada ou vendida. Nesse sentido, a reconceptualização do 

lugar da Arte na Educação Artística é vista, de acordo com Pamela Taylor, como um 
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processo que resulta da interacção entre a Educação Artística, o mundo da Arte, os 

artistas e os consumidores.  

 Entendemos que nestas duas participações Paul Duncum e Pamela Taylor 

reflectem sobre a problemática da Arte desvinculada do entendimento da Cultura 

Visual uma vez que, todo o processo de reconceptualização a que se referem é, em 

parte, anterior à própria Cultura Visual e pode ser enquadrado pelo pensamento 

pós-moderno. Nesse sentido, não reflectem sobre a forma como o entendimento da 

Arte enquanto parcela de uma categoria mais ampla, a Cultura Visual, contribui para 

a reinterpretação do seu lugar e importância para a Educação Artística, mas apenas 

sobre a forma como influencia a sua reinterpretação enquanto conceito. 

 Uma vez que ambos, Paul Duncum e Pamela Taylor, nas suas participações, 

fizeram referência ao espaço do museu e à forma como também este é 

reconceptualizado com o ‘alargamento’ do domínio da Arte, entendemos ser 

importante introduzir uma nova pergunta sobre o papel dos museus nas propostas 

da Cultura Visual na Educação Artística. Na sua resposta Paul Duncum afirma que 

tem como referência para compreender o lugar dos museus o modelo de cultura 

tripartido definido por Raymond Williams171

 Por seu lado, também em resposta a esta pergunta, que pretende reflectir 

sobre o lugar dos museus no ensino da Cultura Visual, Kerry Freedman afirma que 

os museus, ao fazerem parte da Cultura Visual, estão, consequentemente, incluídos 

no estudo da Cultura Visual. Consideramos que a resposta de Kerry Freedman é 

eco das posições sobre o lugar da Arte no ensino da Cultura Visual. Da mesma 

forma que, apesar das suas particularidades, nenhuma proposta exclui o mundo da 

Arte, embora assumam uma preferência pelos referentes da Cultura Popular; 

também não encontraremos nenhuma proposta que deixe de fora os museus apesar 

. Como tal, os museus são para si, por 

um lado, arquivos do passado (cultura residual) e, por outro lado, possibilitam a 

crítica da cultura dominante, leia-se a cultura global e popular e, nesse sentido, 

actuam também sobre a cultura emergente. Porém, na nossa perspectiva, esta 

analogia é em parte redutora uma vez que parece não incluir os museus de Arte 

contemporânea onde as obras expostas reflectem a partir de e sobre a cultura 

dominante e, nesse sentido, não actuam (apenas) como guardadores de valores 

passados.  

                                                        
171 Raymond Williams apresenta um modelo tripartido de cultura: residual, dominante e emergente, 

sendo a primeira parte relativa ao que se mantém da cultura da(s) sociedade(s) anteriores; a segunda 

parte à cultura que existe hoje; e a terceira parte à cultura que surgirá no futuro. 
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de ser dada preferência a outros lugares culturais como os centros comerciais ou os 

parques temáticos. 

 Retomando a problemática da reconceptualização do mundo da Arte pela 

Cultura Visual na Educação Artística, Stephen Carpenter considera que o sentido de 

influência é do primeiro para o segundo, ou seja, da Arte para a Educação Artística e 

não ao contrário uma vez que, no seu entender, a Educação Artística não tem 

qualquer influência na definição do mundo da Arte. Com base nesta afirmação 

considerámos importante clarificar a nossa pergunta inicial pois, como Stephen 

Carpenter, também não entendemos que seja a Educação Artística a determinar o 

desenvolvimento e definição da Arte. Quando propusemos como tópico de debate a 

reconceptualização do mundo da Arte no ensino da Cultura Visual procurávamos 

perceber de que forma o seu lugar na Educação Artística é redefinido. Uma vez que 

a Cultura Visual coloca em questão o protagonismo da Arte, recusando a sua 

superioridade face a outras formas de produção cultural, a transição da Arte para a 

Cultura Visual na Educação Artística implica uma reinterpretação deste conceito. 

 Contudo, embora reconheça a importância da reinterpretação para a 

concretização de qualquer mudança na Educação Artística, Stephen Carpenter 

afirma que nem todos os professores estão preparados ou interessados em fazê-lo 

pois isso implica saírem da sua zona de conforto principalmente quando a 

alternativa é um território diferente e incerto como a Cultura Visual. 

bscarpenterii, October 2, 2009 

[...] To reinterpret means to suspend the safety of an initial stance or 

understanding of something in order to replace–at least temporarily–or 

expand the existing understanding. In a postmodern condition, one would 

want to shift from this binary relationship to allow for multiple interpretations 

to co-exist; so to reinterpret would mean the act of adding interpretations 

rather than replacing them [...]. 

 Partindo desta participação colocámos uma nova pergunta relacionada com 

a preparação dos professores face à mudança proposta pela Cultura Visual na 

Educação Artística. Stephen Carpenter afirma que a resposta pode parecer simples 

uma vez que, no seu entender, bastaria aos professores serem participantes no 

discurso e não meros observadores. Contudo, este apelo à participação é complexo 

e nem sempre unânime. De acordo com Stephen Carpenter para muitos professores 

é mais fácil assumir que o conhecimento e os conceitos da Educação Artística são 

fixos e não fluidos pois o compromisso com a construção do discurso exige a leitura 

e investigação constante assim como o envolvimento com pessoas, exposições, 
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ideias, conceitos, teorias e práticas diversas. Embora para a maioria dos professores 

este seja um esforço adicional para Stephen Carpenter é uma responsabilidade para 

qualquer pessoa envolvida com a Educação Artística. 

 Por seu lado, Paul Duncum defende que cada professor deve começar por 

aprofundar apenas um lugar cultural, dando como exemplo o trabalho que os seus 

alunos, futuros professores, têm desenvolvido sobre programas de televisão, filmes, 

hóquei no gelo e a estetização das casas de banho públicas masculinas. Outra 

estratégia a que faz referência é a utilização de materiais da Media Education 

Foundation172

 Enquadrámos a pergunta inicial sobre o lugar da Arte no ensino da Cultura 

Visual com uma analogia, afirmando que a transição da Arte para a Cultura Visual 

na Educação Artística pode ser definida como um processo de aplanação. Ao falar 

de aplanação, ou nivelamento, reportamo-nos ao reconhecimento da dissipação dos 

limites entre Cultura Erudita e Cultura Popular. No entanto, a apresentação deste 

conceito causou alguma controvérsia entre os participantes sendo que Kevin Tavin 

afirmou que a aplanação é um mito.  

 tendo sempre como objectivo fazer com que os alunos reflictam 

criticamente sobre o seu próprio uso dos lugares culturais, que vão muito para além 

do mundo da Arte. O objectivo de Paul Duncum é que os futuros professores 

estabeleçam uma relação entre as suas preferências culturais e a sua vida 

profissional, uma proximidade que para si está longe de existir nos contextos 

educativos actuais.  

ktavin, October 3, 2009 

[...] Certainly, institutions of power and their products have not been 

abandoned nor will they ever simply collapse into each other in some 

equitable way. In addition, subjects involved in those institutions will always 

be mobilized by and operate through power (among other things). While we 

may and should challenge the canonicity of art curricula, for example, 

decisions about content in art education will never start nor end at “the same 

level” [...]. 

 Contra-argumentámos esta posição uma vez que à partida parece ser 

contrária à posição de quem defende o ensino da Cultura Visual e assume uma 

preferência para com os referentes da Cultura Popular defendendo que estes têm 

uma maior representatividade na vida dos alunos. Por outro lado, ao ser recusada a 
                                                        
172 A Media Education Foundation “produz e distribui documentários e outros recursos educativos para 

inspirar a reflexão crítica sobre o impacto social, político e cultural dos Média nos EUA” 

(http://www.mediaed.org/wp/about-mef). 
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centralidade da Arte na Educação Artística, alegando que esta não tem a priori 

nenhuma qualidade especial que a diferencie dos demais registos visuais, parece 

ser também recusada a ideia de valor artístico. Nesse sentido, quando debatemos a 

ideia de aplanação em nenhum momento assumimos que as partes envolvidas 

neste processo, a Arte e a Cultura Popular, perdem a sua especificidade e se 

desvinculam das instituições de poder que as produzem e/ou distribuem, mas 

apenas que entre elas deixa de haver uma distinção qualitativa. 

 No entanto, também Kerry Freedman contesta o conceito de aplanação 

reconhecendo nele um princípio pejorativo e inapropriado. Argumenta que a sua 

perspectiva sobre Cultura Visual é inclusiva e democrática e por isso abrange as 

ideias, valores e formas dos referentes quer estes sejam do mundo da Arte ou da 

Cultura Popular. Defende por isso que em nenhum momento recusa a ideia de valor 

artístico sendo que: “em vez de nivelar o valor, o ensino da Cultura Visual devia ser 

pensado como uma forma de mudar ou descentrar o valor” (2009:178). Assim 

sendo, considera que os conceitos de valor e avaliação devem ser revistos de 

acordo com as mudanças propostas para o currículo dando como exemplo a 

importância da influência na definição dos conteúdos da Cultura Visual, quer seja a 

influência das instituições de poder na construção de significado das Artes Visuais 

ou a influência que uma imagem, objecto ou lugar tem para os alunos. De acordo 

com Kerry Freedman, enquanto professores, devemos esforçar-nos por uma 

educação democrática que, através de qualquer objecto, promova a consciência 

sobre o valor de todas as formas de produção criativa. Porém, Paul Duncum não 

considera problemático o termo aplanação sendo que o utiliza com o sentido que lhe 

é atribuído pelos Estudos Culturais, ou seja, para focar as funções sociais das 

imagens, transversais a várias culturas, em vez de as enquadrar na dicotomia 

Erudita/não Erudita que é em si uma formação histórica específica.  

 Neste momento do diálogo, tendo em conta a controvérsia gerada em torno 

do conceito de aplanação, foi importante clarificar o sentido com que nos referimos a 

ele. Introduzimos a ideia de aplanação neste eixo para descrever a passagem da 

Arte para a Cultura Visual na Educação Artística. No entanto, este processo existe 

em primeiro lugar fora da Educação Artística porque resulta da reinterpretação do 

conceito de cultura, proposta pelos Estudos Culturais: uma definição holística que 

recusa qualquer distinção de valor entre Cultura Erudita e Cultura Popular, embora 

mantenham ambas a sua especificidade. Aplanação pode ou não ter um sentido 

pejorativo o que apenas depende da aceitação ou não da definição de cultura 

supracitada, uma condição que à partida reconhecemos em todas as propostas que 



DA ARTE PARA A CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 
 
 
 

131 

 

defendem o ensino da Cultura Visual. Porém, este conceito traz consigo, e estas 

reacções comprovam-no, incertezas, sendo a dúvida e o questionamento pontos de 

interesse na reflexão sobre a Cultura Visual na Educação Artística.  

 Aplanar define o acto ou efeito de tornar plano, nivelar, e numa primeira 

instância pode ser entendido, e este é um sentido menos positivo, como um 

processo de uniformização, em que se perde a especificidade do que é aplanado. 

Porém, esta interpretação só se aplica parcialmente à analogia que pretendemos 

estabelecer, uma vez que, apesar de se extinguir a hierarquização entre Cultura 

Erudita e Cultura Popular, anulando a diferenciação qualitativa entre ambas, não 

entendemos que estas sejam agora uma e mesma coisa. Se imaginarmos este novo 

plano como um ‘suporte digital’ e adoptarmos como forma de deslocação a ‘lógica 

de hipertexto’ percebemos que é possível fazer coexistir os diferentes sistemas de 

poder que sustentam a Arte e a Cultura Popular, apesar destes serem agora 

apreendidos não de forma estática e pré-definida, mas de forma transgressiva e 

multidireccional. Como tal, o que se verifica é a mudança de uma estrutura vertical 

para uma estrutura horizontal e é neste sentido que nos referimos ao processo de 

aplanação.  

 Apesar da clarificação do conceito de aplanação, também Olivia Gude 

questiona a utilização do mesmo porque, no seu entender, este está associado ao 

debate cultural mantido na década de oitenta em que uma facção mais 

conservadora, baseada em conceitos essencialistas, acusava os autores envolvidos 

com a teoria pós-moderna de não terem valores. No entanto, considera que os eixos 

propostos no blogue são importantes para o debate sobre a Educação Artística 

contemporânea. Fundamenta a sua participação na sua história de vida enquanto 

artista, professora e investigadora, o que a leva a afirmar que a distinção entre teoria 

e prática é artificial, focando como exemplo o trabalho que desenvolve no Spiral 

Workshop173

 Olivia Gude preocupou-se, num primeiro momento, em clarificar a sua 

posição em relação à Cultura Visual na Educação Artística sendo que, apesar de 

considerar a Cultura Visual na sua prática educativa, não se cinge apenas a essa 

influência reconhecendo também os Estudos Culturais, o pensamento psicanalítico, 

o Feminismo, a Arte Erudita e as práticas artísticas da comunidade. Embora 

considere importante analisar e compreender as estruturas económicas do mundo 

.  

                                                        
173 O Spiral Workshop promove em regime não-formal o contacto dos jovens com a Arte: 

http://www.uic.edu/classes/ad/ad382/index.html. 



DA ARTE PARA A CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 
 
 
 

132 

 

da Arte, interessa-lhe outra dimensão do fenómeno isto porque, na sua formação, foi 

influenciada tanto pelas tradições artísticas de vanguarda como pela Pedagogia 

Crítica. Nesse sentido, usa como ferramentas de trabalho as práticas estéticas 

contemporâneas com o intuito de promover uma educação dialógica na qual os 

alunos adquirem competências para investigar o mundo e construir significados. 

Desde cedo percebeu que não lhe interessava apenas a Arte dos museus, uma 

consciência que influenciou a sua prática artística tendo desenvolvido diversos 

projectos de Arte Pública, uma experiência que foi determinante na construção do 

‘seu’ mundo da Arte. De acordo com Olivia Gude os professores são responsáveis 

por promover um pensamento, produção artística e análise de qualidade.  

oliviagude October 12, 2009  

[...] Note that I don’t draw distinctions between high and low culture, but I do 

draw distinctions between authentic aesthetic investigations and ersatz 

culture (such as movies or sitcoms that are designed by executives and focus 

groups to sell things—to lull, not enliven public discourse.  

 Por outro lado, Boyd White junta-se ao diálogo pegando precisamente na 

noção de valor. Cita Seamus Heaney174

Boyd White answered via email in October 12, 2009  

 para defender que todos somos caçadores 

e colectores de valores, um ponto de partida que considera ser determinante para a 

Educação Artística uma vez que a própria área está orientada para os valores. No 

entanto, reconhece que existe uma miríade de formas para concretizar esse 

processo de recolha de valores, afirmando que o enfoque na Cultura Visual é 

apenas uma possibilidade entre outras. Como tal, define a Cultura Visual como uma 

orientação antropológica para a Educação Artística. 

[...] Regardless of where one places one’s emphasis, an essential feature of 

values is its dialogical character—the interaction between the viewer and the 

phenomena being viewed. Our task as art educators is to draw awareness to 

the potential for interaction, for discovery of personal and societal values that 

each of us already hold within us [...]. 

 Porém, apesar de Boyd White considerar que tais interacções podem ser 

promovidas tanto a partir de uma obra de Rembrandt como das casas de banho 

públicas masculinas175

                                                        
174 Seamus Heaney (1995), discurso de aceitação do Prémio Nobel de Literatura.  

 esclarece que o seu interesse tende a aproximar-se mais do 

primeiro exemplo do que do segundo. Com a intervenção de Boyd White é 

175 O exemplo das casas de banho masculinas é uma referência directa a um exemplo dado por Paul 

Duncum numa participação anterior neste eixo. 
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relançada não só a importância do conceito de valor mas também a dimensão 

subjectiva do mesmo e a sua influência aquando da escolha entre referentes da 

Cultura Visual.    

 Na sua participação Fernando Hernández começa por afirmar que a Cultura 

Visual, pelo menos na perspectiva à qual está ligado – isto porque, no seu entender 

existe mais do que uma forma de interpretar a Cultura Visual – reflecte sobre as 

práticas artísticas enquanto práticas culturais e discursivas que interferem com o 

modo de ver e ser visto. Nesse sentido, a Cultura Visual permite à Educação 

Artística questionar noções que até então não eram problemáticas, como: 

“originalidade, autoria, recepção, representação, intenção do artista, linguagem 

visual centrada na forma, o contexto de produção, expressão, a criança como artista 

e, em particular, o discurso salvador da Educação Artística” (2009:180 e 181); e tem 

como objectivo a construção de narrativas alternativas ou dialógicas que 

reconhecem nas políticas da subjectividade um lugar central para debater e gerar 

narrativas visuais e performativas que contestam as narrativas hegemónicas. De 

acordo com Fernando Hernández a Cultura Visual promove o diálogo sobre a Arte e 

outras práticas de visualização de uma perspectiva diferente, possibilitando a 

realização de projectos e práticas enquanto processos de investigação.  

 Por fim, numa participação que entendemos reflectir transversalmente as 

questões debatidas neste eixo, jan jadodzinski centra-se no processo de mudança 

reconhecendo que são necessárias três gerações para que uma mudança profunda 

ocorra, sendo que, mesmo a passagem do tempo não apaga por completo os traços 

do passado. De acordo com jan jagodzinski, é importante percebermos que a escola 

e a educação estão ligadas e dependentes da economia capitalista e das suas 

políticas que hoje formam o que designa de Design Capitalism176

Professor jan jagodzinski answered via email on October 23, 2009 

. No seu entender, 

ao longo da história vários autores mostraram que as mudanças na educação estão 

dependentes das mudanças no capitalismo o que o leva a questionar:  

[...] why should we expect in art education as a global phenomena to 1) 

expect curricular change when visual culture as an orientation has been 

‘announced’? 2) And expect teachers that are teaching to change when to 

                                                        
176 jan jadodzinski define Design Capitalism como: “um sistema económico baseado não tanto no 

desejo mas na necessidade de satisfazer cada vez mais desejos. A satisfação de um desejo conduz 

imediatamente a um desejo adicional, sendo que hoje em dia existem sempre mais bens, novos ou 

melhorados, para continuar a promover o desejo” (Duncum, 2007b:290). 
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change a curriculum means for you to undergo a curricular change yourself? 

[...] 

 Para jan jagodzinski o modelo de Ralph Tyler177 ainda influencia a definição 

das estratégias de avaliação na educação, mesmo depois do trabalho desenvolvido 

pelos reconceptualists e post-reconceptualists178

 SÍNTESE 

, o que revela que apesar do tempo 

passar o centro não se desloca, ou seja, a estrutura do Design Capitalism não 

mudou. Com esta constatação, jan jagodzinski não pretende escudar-se num 

discurso desistente uma vez que considera que o desejo de criar um indivíduo 

performativo neo-liberal mantém-se e a Educação Artística pode interferir nesse 

processo. No entanto, por outro lado, a avaliação mantém-se enquadrada por uma 

estrutura hierarquizada e existe um esforço contínuo para legitimar a Arte enquanto 

área funcional. Segundo jan jagodzinski, este antagonismo surgiu durante o 

Iluminismo, a par do aparecimento do capitalismo, e desloca-se entre: “a fantasia de 

que a Arte é um espaço ‘livre’ da crítica social e, por outro lado – que deve ser 

socialmente útil” (2009:82). Retomando a sua posição inicial conclui que faz parte da 

primeira geração de mudança, uma vez que começou a ensinar Cultura Visual na 

década de oitenta, com base na História Social da Arte e da Cultura de Arnold 

Hauser e, assim sendo, ainda faltam duas gerações para que haja uma integração 

profunda desta ideia na instituição em si.  

 No desenvolvimento deste primeiro eixo que partiu da problematização do 

lugar da Arte no ensino da Cultura Visual, identificámos, nas participações dos 

autores que nele intervieram, três conceitos chave: reinterpretação, aplanação e 

valor. No nosso entender, os dois primeiros eram pontos de partida apresentados no 

texto introdutório e na pergunta colocada enquanto que o conceito de valor surge 

num ‘segundo nível’ do debate, na medida em que parece lançar sobre a 

problemática abordada um olhar transversal e ao mesmo tempo revelador dos seus 

fundamentos.  

 Cada um destes conceitos contribui para o esclarecimento do lugar da Arte 

no ensino da Cultura Visual sendo fundamental compreender que ao falar em Arte 

temos como referência a sua definição pós-moderna de produção cultural. Por isso, 

                                                        
177 Ralph Tyler (1902-1994) foi um importante educador nos EUA e trabalhou na área da avaliação. 
178 Os Reconceptualists foram um grupo de teóricos, do qual fez parte William Pinar, que defendia que 

os indivíduos eram agentes activos na construção do conhecimento valorizando para a construção do 

currículo a diversidade e o pluralismo. 
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este eixo de problematização tem por base uma reinterpretação que é, num primeiro 

momento, exterior à Educação Artística. Por outro lado, a par da reinterpretação de 

Arte é igualmente importante referir a reinterpretação do conceito de cultura que, por 

sua vez, fundamenta a ideia de aplanação. Assim sendo, entre Arte e Cultura 

Popular existe agora, com base numa definição holística de cultura, apenas uma 

distinção de tipo e não de valor, o que resulta na equidade de ambos enquanto 

referentes da Educação Artística. No entanto, apesar desta aproximação existe 

sempre uma escolha, e essa escolha é em última instância uma questão de valor. 

Entendemos que este ponto é fulcral para a compreensão do lugar na Arte no 

ensino da Cultura Visual uma vez que, embora esta não seja recusada, a sua 

integração ou exclusão da prática educativa será sempre uma decisão subjectiva, 

pendendo o interesse dos seus proponentes para referentes da Cultura Popular com 

base num argumento de proporção e relevância na e para a vida dos alunos. Porém, 

numa perspectiva que se desenvolve num sentido inverso, embora sustentada, em 

parte, nos mesmos argumentos, defende-se que os referentes do mundo da Arte 

devem ser privilegiados por potenciarem e expandirem as experiências culturais do 

quotidiano. Destacamos desta dicotomia a possibilidade da sua coexistência, isto 

porque o foco está, e esta posição é partilhada pelos participantes neste eixo, na 

descentralização do valor, isto é, no reconhecimento de que este é uma construção 

e não uma característica ou atributo pré-definido.  

  

 ESTÉTICA: MITO OU ALEGORIA 
 

A Arte tem sido, ao longo de décadas, um pilar central para a Educação 

Artística ocidental resgatando para o seu entendimento linguagens 

específicas do mundo da Arte, como é exemplo o discurso da Estética. 

No entanto, a emergência da Cultura Visual na Educação Artística envolve 

novas variáveis teóricas, contextuais e práticas que redefinem ou extinguem 

pressupostos anteriores. 

Qual é na sua opinião o lugar do discurso da Estética na Educação Artística 

contemporânea? 

  

 ENQUADRAMENTO 

 Este eixo centra-se na reflexão sobre o lugar da Estética na Educação 

Artística contemporânea. Fundamenta-se no debate mantido entre Kevin Tavin e 
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Paul Duncum, dois proponentes da Cultura Visual na Educação Artística, mas que 

mantêm posições distintas quanto à utilização do discurso da Estética na Educação 

Artística. Nesse sentido, enquadramos este eixo numa dualidade: mito ou alegoria. 

Se considerarmos que um mito descreve um facto que apesar de não ter sido real 

se admite a sua existência, associamo-lo à posição de Kevin Tavin que entende o 

discurso da Estética na Educação Artística como um termo mágico, cujo sentido real 

se dispersou na multiplicidade de utilizações que serviu e serve. Por outro lado, a 

alegoria pode ser vista como um modo indirecto de representar uma ideia sob a 

aparência de outra e nesse sentido relacionamo-la com o conceito site-specific de 

Estética defendido por Paul Duncum.  

 Em comum, mito e alegoria têm a função de substituição, uma premissa que 

também está presente nas propostas dos dois autores supracitados. A dúvida 

coloca-se sobre o peso do passado no processo de mudança, ou seja, de que forma 

as práticas enraizadas na Estética modernista são desafiadas pelo ensino da 

Cultura Visual, que implica à partida a reinterpretação das disciplinas que 

influenciam e sustentam a Educação Artística, focando este eixo o lugar do discurso 

da Estética.  

 DESENVOLVIMENTO 

 Uma vez que partirmos das posições que dão forma ao debate sobre a 

Estética nas propostas da Cultura Visual na Educação Artística para definir este 

eixo, começamos também por apresentar as participações dos seus protagonistas. 

Por um lado, Paul Duncum defende que é importante manter em tensão as 

qualidades sensíveis da Cultura Visual e a Ideologia, que surge muitas vezes 

camuflada em formas atractivas. Sugere por isso que se recupere o sentido original 

grego de Estética, que a define como todas as percepções sensíveis, lidando tanto 

com as sensações agradáveis como com as desagradáveis. Por outro lado, Kevin 

Tavin, afirma que está mais preocupado em entender o “sonho epistemológico” que 

parece manter a Estética num estado de sonambulismo profundo dentro da 

Educação Artística e não tanto em perceber o discurso da Estética em si. Nesse 

sentido, considera que privilegiar uma noção específica de Estética pode ser uma 

barreira à compreensão da nossa própria posição, definida dentro e fora da área. O 

seu enfoque está por isso em: “prestar atenção à forma como a Educação Artística e 

os seus agentes enunciam problemas e paixões sobre Estética (incluindo a 

discussão da Ideologia), sendo esta uma forma de compreender o inconsciente da 

área” (2009:184). Consideramos que ambos mantiveram, sem aprofundar, as 
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posições já assumidas perante este tópico. Como tal, o foco de interesse na adesão 

a este eixo encontra-se nas participações dos demais participantes. 

 Pamela Taylor considera que “a IDEIA da Estética já não funciona” 

(2009:183) interessando-lhe a dimensão provocatória que o questionamento da 

qualidade artística de algo permite isto porque, muitas vezes, o que à partida pode 

ser excluído da categoria de Arte, acaba por ser definido como tal. Procurámos 

esclarecer qual é para si o significado da IDEIA da Estética e porque é que esta já 

não funciona, colocando-lhe uma nova pergunta. Na sua resposta afirma que se 

refere ao entendimento da Estética enquanto estudo do belo e à sua 

correspondência com premissas formalistas que por sua vez definem o que deve ou 

não ser reconhecido como Arte. Nesse sentido, a ideia que recusa é a de Estética 

modernista.  

 Por seu lado, Olivia Gude concorda com a intenção de Kevin Tavin em 

investigar o imaginário que se encontra por trás de várias estruturas conceptuais, 

entre elas a Estética e a sua presença na Educação Artística. No entanto, está 

preocupada em articular a teoria e a prática, dois domínios que no seu entender 

estão cada vez mais interligados, ou seja, falar sobre o lugar da Estética na 

Educação Artística contemporânea é falar sobre o seu papel na prática da mesma, 

uma posição que fundamenta com a apresentação de um excerto do seu artigo 

“Aesthetic Making Meaning”179

oliviagude October 12, 2009  

: 

[...]“The core objective of quality art education is that: Students increase their 

capacities to make meaning. This meaning-making capacity is the ability to 

engage and entertain ideas and images; it is the ability to make use of 

images and ideas to re-imagine one’s own life experiences. It is the ability to 

investigate and represent one’s own experiences. Contemporary art 

education must become a sophisticated hybrid practice that uses style (in its 

visual and verbal manifestations) to interest (and even to enchant) students 

in order to enhance students’ abilities to engage, to analyze, to apprehend, 

and to enjoy.” 

 Também Boyd White foca a importância da construção de significados, 

declarando que esta é uma missão central da educação em geral e, como tal, é a 

construção de significados que aproxima a Educação Artística do resto do currículo. 

                                                        
179 Olivia Gude (2008), “Aesthetics Making Meaning”, in Studies in Art Education. 
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Para fundamentar a sua posição cita Mark Johnson180

 Por seu lado, Fernando Hernández afirma que associar à Cultura Visual na 

Educação Artística a perda da experiência estética é uma posição demasiado 

essencialista. Na sua perspectiva, tal posição não faz sentido porque define a 

experiência estética como uma emoção individual ou um efeito imutável, partindo do 

princípio de que as ideias que se formaram entre Kant e Dewey são uma verdade 

irrefutável que deve ser seguida e não um conjunto de pensamentos sobre o valor 

da experiência sensível em relação a ou na presença de uma obra de arte. No 

entanto, de acordo com Fernando Hernández, desde que a Estética se definiu como 

a filosofia da Arte, o pensamento sobre os ‘sentimentos na Arte’, tem servido para: 

“classificar experiências que vêm de diferentes correntes de pensamento sobre as 

práticas artísticas e os seus efeitos” (2009:184 e 185.). Nesse sentido, considera 

que hoje se deve repensar o conceito de experiência estética, por um lado, com 

base no contributo de autores como Adorno, que colocou em questão o sentido 

essencialista da Estética fundamentado na noção de experiência e, por outro lado, 

posicionando a Estética fora de uma narrativa, isto é, a Estética deixa de focar a 

forma como se deve sentir na Arte e passa a ser vista em relação com as políticas 

contemporâneas do como se pode ver

 dizendo que: “o significado 

surge do encontro visceral com a vida e as condições corporais da vida... é através 

das nossas percepções, movimentos, emoções, e sentimentos corporais que o 

significado se torna possível e adquire a forma que adquire (...)”. Nesse sentido, a 

definição de Estética que Boyd White considera útil para a Educação Artística 

contemporânea é a que a define como o estudo sobre a construção e vivência de 

significados por parte dos indivíduos. 

181

 Por fim, jan jadodzinski, defende que o discurso da Estética funciona 

precisamente para categorizar e criar significado, uma função que define como 

“vanguarda sem autoridade”, sendo que esta não é a sua posição sobre Arte e a 

Educação. Considera que o importante não é a contínua construção de significados 

mas a compreensão de que Arte/não Arte deve ser um encontro que questiona as 

suas causas ou motivos. Nesse sentido fala de Aisthesis e não de Estética, e 

definindo-a como: “afectividade na dimensão inconsciente do corpo” (2009:185).  

.  

                                                        
180 Mark Johnson (2007), The meaning of the body: aesthetics of human understanding. 
181 Fernando Hernández dá como referência o contributo de dois autores: Jacques Rancière (2004), 

The Politics of Aesthetics: The Distribution of the sensible; e Nicolas Bouriaud (2002), Relational 

Aesthetics. 
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 SÍNTESE 

 Das participações neste eixo destacamos o facto de cada autor ter exposto a 

sua posição sobre a utilização da Estética na Educação Artística sendo que, 

comparativamente ao eixo anterior, não houve um cruzamento ou questionamento 

das perspectivas apresentadas. Interpretamos esse desenvolvimento como um 

reflexo da dimensão polissemântica da Estética, uma das razões que leva Kevin 

Tavin a propor que esta não fale por si mas seja sempre vista como uma forma de 

apagamento. Por outro lado, o pluralismo das perspectivas apresentadas também 

pode ser relacionado com a definição site-specific de Estética, isto é, a possibilidade 

desta se poder definir de acordo com o contexto e objectivos da sua utilização. 

Assim, apesar da proximidade de cada autor a uma ou outra teoria, os seus 

contributos confluem em conjunto para a presença da Estética na Educação Artística 

contemporânea. Nesse sentido, esta, como também a Cultura Visual e outras áreas 

de conhecimento que influenciam a Educação Artística, não deve ser definida como 

fixa e unidireccional, mas sim um corpo cuja forma varia e sobre o qual cada um 

pode actuar. 

 

 CURRÍCULO: CAOS/COSMOS 
 

Algumas críticas sublinham o carácter elitista da presença da Arte enquanto 

referência central do currículo da Educação Artística. Por outro lado, a 

possibilidade de sincronia com o dia-a-dia e os interesses dos alunos é um 

dos principais argumentos dos proponentes da Cultura Visual na Educação 

Artística, o que por sua vez acrescenta um grau de dificuldade para 

nominação dos seus conteúdos. 

Com base nesta dispersão iminente quais devem ser e como devem ser 

definidas as “grandes questões” abordadas pelo currículo da Educação 

Artística nas escolas de hoje? 

 

ENQUADRAMENTO 

 Este eixo centra-se no currículo da Educação Artística contemporânea e nos 

tópicos que o devem orientar tendo em consideração a abrangência dos conteúdos 

propostos pelo ensino da Cultura Visual. Associado a currículo colocamos em 

oposição, ou simplesmente relação, caos e cosmos. À partida é mais fácil entendê-
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los como dicotómicos e quase que irrevogavelmente incompatíveis. Nesse sentido a 

caos associamos a desordem, confusão e imensidão, enquanto que a cosmos 

fazemos corresponder a ideia de ordem e organização. Porém, o ponto de onde 

partimos para colocar esta questão pretende explorar a possibilidade do caos 

integrar o cosmos, isto é, da dispersão ser em si a organização.  

 Como percebemos pela ideia de rizoma, a impossibilidade de mapear os 

seus conteúdos é uma condição de partida para o ensino da Cultura Visual e traduz-

se no currículo pelo compromisso com o desestruturado. O caos passa assim a ser 

o cosmos. No entanto, este não deixa de ser também um passo rumo à dispersão, 

daí questionarmos se se podem definir à partida tópicos de referência, mesmo que 

tenham a forma de pergunta, que possam orientar o ensino da Cultura Visual.  

 DESENVOLVIMENTO 

 Assinalamos em primeiro lugar nas participações a este eixo a resistência 

relativamente a considerar essenciais as questões que podem orientar o currículo182. 

Paul Duncum considera que o adjectivo essencial está carregado de idealismo e 

nesse sentido recusa-o para a classificação das questões que podem integrar o 

currículo da Cultura Visual na Educação Artística. No seu entender, tais questões 

caracterizam-se precisamente por serem site-specific, ou seja, variam, de acordo 

com os alunos, os professores e a escola. Defende que, ao falar de questões 

essenciais nos aproximamos das premissas modernistas sendo o seu interesse, e 

consequentemente o enquadramento para o ensino da Cultura Visual, a 

epistemologia contextual pós-moderna. Por outro lado, também Kerry Freedman 

evita a definição das questões como sendo ‘essenciais’ porque, no seu ponto de 

vista, tal adjectivação parece contrariar o propósito de questionar183

                                                        
182 Apesar de na pergunta que apresentámos falarmos de ‘grandes questões’, na sequência da 

participação de Robert Sweeny foi introduzida a designação de ‘questões essenciais’, adoptada 

também por outros autores.  

. No entanto, 

explicita que, apesar da importância do acto de questionar como estratégia 

educativa, a Educação Artística deve ajudar os alunos a desenvolverem as suas 

próprias questões críticas.  

183 Na sequência de uma participação de Paul Duncum no primeiro eixo do blogue onde afirmou que 

todos os artefactos visuais têm um interesse potencial para a Educação Artística colocámos uma nova 

pergunta, remetendo para este eixo, sobre como e se era possível identificar à partida tópicos que 

orientassem os professores no ensino da Cultura Visual. Nesse sentido, estas participações de Paul 

Duncum e Kerry Freedman foram apresentadas no primeiro eixo sendo que as colocamos no 

desenvolvimento deste eixo por se enquadrarem na problemática aqui debatida.  
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 Por seu lado, Robert Sweeny afirma que: “substituir a centralidade da Arte 

pela centralidade da Cultura Visual é também elitista”. Como tal, considera que a 

dispersão de conteúdos introduzida pela Cultura Visual coloca em causa a 

necessidade de identificar questões essenciais; o desafio está em descentralizar o 

currículo combinando as qualidades relevantes da Arte e da Cultura Visual. Dá como 

exemplo o contributo de Brent Wilson184 sobre a relação do rizoma e a Cultura 

Visual, argumentando contudo que ainda é cedo para  afirmar que a Cultura Visual 

não pode ser mapeada, embora seja importante reconhecer que esse mapeamento 

é sempre incompleto. Esclarece esta possibilidade de mapeamento como referente 

“tanto à re(a)presentação literal do terreno como a um processo de interpretação 

conceptual” (2009:187). Nesse sentido, o mapeamento nunca é externo ao que está 

a ser mapeado, mas sim um processo que, à medida que descreve uma situação, 

um evento ou um objecto, se funde com ele185

 Com o intuito de clarificar a nossa posição relativamente à possibilidade de 

definir questões essenciais para a construção do currículo, indagámos sobre se, 

dentro da lógica de desenvolvimento do rizoma, é possível definir pontos de 

cruzamento, nós, que representem tópicos mais importantes. Robert Sweeny 

defende que não, isto porque, de acordo com a teoria da rede, todos esses nós têm 

o mesmo peso e, como tal, seria contraditório à sua lógica de desenvolvimento 

considerar que existem diferentes níveis de importância. Recupera para a discussão 

o conceito de aplanação reconhecendo que tal analogia, como Kevin Tavin referiu, 

pode não ser a mais adequada na descrição das interacções sociais, culturais e 

pessoais pós-modernas uma vez que a distribuição de poder nunca é equitativa. No 

entanto, defende que a descentralização do currículo pode beneficiar os professores 

na medida em que lhes proporciona um modelo mais dinâmico. Dessa forma, apesar 

da lógica da rede funcionar como estratégia pedagógica, porque permite a 

construção e a reconstrução constante do currículo, pode não descrever com 

acuidade os seus conteúdos uma vez que estes partem sempre de níveis distintos. 

.  

 Na sua participação neste eixo Pamela Taylor concorda com Robert Sweeny 

no que diz respeito à importância de conjugar a Arte e a Cultura Visual no currículo 

da Educação Artística e não apenas substituir a primeira pela segunda. No entanto, 

                                                        
184 Brent Wilson (2003), “Of Diagrams and Rhizomes: Visual Culture, Contemporary Art, and the 

Impossibility of Mapping the Content of Art Education”, in Studies in Art Education, 44(3). 
185 Robert Sweeny cita como referência para o conceito de rizoma o contributo de Gilles Deleuze e 

Félix Guattari. 
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reconhece que existem diferenças entre ambas isto porque a Cultura Visual, para 

além de redefinir as formas de estudar, interpretar e criticar, preocupa-se mais com 

as formas de saber do que com o que é importante saber, o que por sua vez se 

traduz na forma como o currículo é construído. Importa referir que nesta perspectiva, 

exposta por Pamela Taylor, a Arte é vista como exterior à Cultura Visual e não uma 

parte da mesma.  

 Por seu lado, Paul Duncum relembra-nos que existirá sempre uma diferença 

entre o currículo oficial e o currículo desenvolvido na sala de aula sendo que, 

embora reconheça a importância política do primeiro, está mais interessado no 

segundo. Como tal valoriza enquanto estratégia o desenvolvimento da dimensão 

dialógica e lúdica do processo de ensino/aprendizagem, dando como exemplo o 

trabalho desenvolvido pelos Estudos dos Média186

pduncum

. Considera por isso que o 

processo de ensino/aprendizagem deve ser visto cada vez mais como site-specific 

e, paradoxalmente, isso não significa que tudo seja diferente. De acordo com Paul 

Duncum, questões como poder, representação, sedução ou estetização estarão 

sempre presentes em qualquer currículo que esteja vinculado à Cultura Visual. 

Nesse sentido, embora discorde da adjectivação das questões como essenciais 

apresenta algumas hipóteses: 

 October 2, 2009  

[...] I would nominate questions like how is power operating with an image? 

What is the preferred reading and why and how is it being read? What makes 

an image seductive? What ideologies are in play and for what reasons? 

 Kevin Tavin concorda com Paul Duncum sobre a possibilidade de definir 

genericamente algumas questões importantes que enquadram o ensino da Cultura 

Visual. No entanto, salienta a importância de perceber que estas devem ser 

desenvolvidas com base no reconhecimento da ambiguidade e indeterminação do 

ambiente da sala de aula e não como promessas de certeza no currículo. 

ktavin October 3, 2009  

[...]These questions, I believe, should revolve around visuality in everyday 

life–for example, how visual representations function within public and private 

spaces; how identities have been fashioned and refashioned through the 

visual; and how the politics of identity is constituted through social categories 

related to seeing, showing, gazing, glancing, representing, and imagining [...]. 

                                                        
186 Os Estudos dos Média são uma área académica que foca o conteúdo, história e efeitos dos 

diferentes Média, em particular dos Média de Massa (http://en.wikipedia.org/wiki/Media_studies). 

http://pduncum.wordpress.com/�
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 Na sua participação, jan jagodzinski afirma que não está interessado nas 

questões essenciais mas na compreensão e problematização das mesmas pela 

Educação Artística, ou seja, o que é que as fundamenta em primeiro lugar. Dá como 

exemplo a problemática da digitalização pois considera que esta não é exclusiva da 

Cultura Popular, da Arte ou dos Média mas sim uma causa/consequência da 

mudança que actua transversalmente nesses domínios e no imaginário de cada 

indivíduo, reforçando o seu interesse enquanto problemática para a Educação 

Artística. 

  Por seu lado, Stephen Carpenter sublinha da questão inicialmente 

apresentada, a importância desta ser colocada no plural, ou seja: que ideias, temas, 

conceitos, competências devem ser considerados pelo currículo da Educação 

Artística contemporânea. Afirma que John Dewey e outros teóricos próximos do 

Pragmatismo, defendiam que os professores deviam estar mais preocupados com a 

preparação dos alunos face às incertezas do futuro do que na transmissão de 

competências específicas para resolver problemas e objectivos fixos e pré-definidos. 

Porém, de acordo com Stephen Carpenter, não é linear responder à questão sobre 

os temas que podem preparar os alunos para a incerteza do futuro. Na sua opinião, 

a natureza complexa e confusa desta perspectiva sobre o currículo não está 

presente na maioria da Educação Artística isto porque, tal mudança implica por um 

lado, o entendimento do currículo como um processo multilinear e, por outro lado, a 

sua reconceptualização. 

bscarpenterii October 2, 2009  

[...]The idea of curriculum being a verb rather than a noun is central here. 

Pinar and others argue that because the root of curriculum comes from the 

Latin infinitive “to run” as in “to run the course,” curriculum is the experience 

of running rather than the actual course to be run. I believe one can map the 

running of the course and/or the course itself, however these maps would 

look quite different.  

 Também Boyd White definr o conceito de currículo como um verbo pois, no 

seu entender, esta noção permite aos professores a adaptação dos conteúdos de 

acordo com o que lhes possa parecer mais relevante num determinado momento. 

Porém, não deixa de referir um ponto importante e que se prende uma vez mais com 

o conceito de valor. Para si, não é o facto de Rembrandt ser famoso que o qualifica 

como um exemplo de referência para a Educação Artística mas considera que a sua 

obra pode apresentar aos alunos direcções para as quais eles não tenderiam a ir por 
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si. Por seu lado, Kerry Freedman contribui para o debate deste eixo introduzindo um 

conceito que partilha com os seus alunos, o de currículo fractal, sendo que fractal 

representa a estrutura dentro do caos. Na sua opinião, uma das adversidades em 

definir o currículo é que nesse exercício se procura representar um percurso de 

aprendizagem, quando, na realidade, os alunos desenham caminhos próprios e o 

papel dos professores nesse processo é guiá-los no seu início. Como tal, a 

Educação Artística deve continuar a redefinir o conceito de currículo, procurando 

encontrar metáforas que descrevam a complexidade cada vez maior deste 

processo.   

 Concluímos a apresentação das participações neste eixo com o contributo de 

Fernando Hernández que apresenta uma posição mais ‘radical’ sobre o currículo, na 

educação em geral e na Educação Artística em particular.  

Professor Fernando Hernández answered via email on October 11, 2009 

[...] I must say that I do not share the idea that there needs to exist an art 

curriculum or one of Maths, English or Natural sciences. This conception of a 

disciplinary/school curriculum is a hegemonic way of colonization of what 

must be done and learned in the schools. I am a bigger supporter of an 

integrated curriculum, based on challenging problems that need the 

disciplinary/academic knowledge – and not disciplinary/academic – to get an 

answer to those problems we decide to explore in different learning 

environments [...]. 

 Neste sentido, defende a substituição da Educação Artística como a 

conhecemos actualmente pela literacia visual e dos Média com o objectivo de 

construir narrativas visuais conscientes do processo de indagação envolvido. Na sua 

opinião, a Cultura Visual não se define apenas como o alargamento dos objectos ou 

artefactos da educação aos produzidos pela Cultura Popular ou aos lugares virtuais, 

mas foca as questões que estes reflectem. A Arte estaria por isso presente, 

enquanto prática cultural, na realização de explorações rizomáticas sobre as 

problemáticas definidas pelos alunos, a escola e a comunidade.   

 SÍNTESE 

 Reconhecemos neste eixo duas linhas de discussão: uma sobre a 

possibilidade de definir questões ou tópicos que orientam o ensino da Cultura Visual 

e outra sobre o conceito de currículo. Por um lado, relativamente à possibilidade de 

definir questões ou tópicos de referência para orientar professores e alunos na 

construção do currículo, foram apontados como hipótese os seguintes tópicos: 
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poder, representação, ideologia, estetização, digitalização e visualidade. Porém, na 

sua enunciação foi sempre ressalvada a dimensão transitória e hipotética de cada 

um, na medida em que não se apresentam como referências incontestadas mas 

pontos de partida para o diálogo e a reflexão crítica.  
 Por outro lado, das participações sobre o conceito de currículo, destacamos 

as palavras ambiguidade, indeterminação, complexo, confuso, complicado, 

integrado, conceito aberto, fractal, descentralizar, verbo. Apesar da especificidade 

de cada uma, conduzem-nos concordantemente à ideia de currículo como uma 

construção contínua, um processo no qual a participação de alunos e professores 

tem um lugar de destaque. Esta definição de currículo baseia-se na reinterpretação 

de um conceito estruturante na educação em geral e, consequentemente, na 

Educação Artística: conhecimento, definido não como algo fixo e pré-determinado 

mas algo fluído e aberto.  
  
 IDENTIDADE CULTURAL: CIRCUITOS DE PODER 

 
Local e o global são construções site-specific variando também entre 

indivíduos, o que as torna principalmente significados person-specific. 

Porém, o nomadismo recuperou um lugar de destaque entre as sociedades 

contemporâneas, quer no que diz respeito às deslocações físicas dos ciclos 

de migração, quer à inter-conectividade em tempo real possibilitada pelos 

avanços tecnológicos o que nos torna sujeitos em constante actualização. 

 

Com base neste contexto como é que a escola e assim também a Educação 

Artística podem ser agentes de mediação na formação da identidade cultural 

dos seus alunos? 

 

ENQUADRAMENTO 

 Este último eixo pretende reflectir sobre a influência do pluralismo cultural na 

Educação Artística contemporânea focando por isso a identidade cultural, entendida 

como uma construção cada vez mais fragmentada e para a qual contribui uma 

miríade de factores e acontecimentos. O pensamento pós-moderno trouxe consigo 

um novo entendimento de sujeito, definindo-o não como um núcleo ou centro que 

assegura uma identidade fixa mas como uma pluralidade de centros. É nesse 

sentido que falamos de identidade cultural, enquanto construção contínua, um 
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processo e não um conjunto de resultados ou atributos pré-definidos e por isso 

relacionamo-la com os circuitos de poder, pois essa ‘imagem’ permite-nos traduzir 

não só um desenvolvimento em rede mas também o agente que o activa, as 

estruturas de poder. 

 Colocamos em contraponto na introdução deste eixo o conceito de local e 

global, sendo que, no nosso entender, estes são modificados em consequência de 

factores reais e/ou virtuais. Aos factores reais associamos primordialmente os ciclos 

de migração que se tornam cada vez mais intensos e atípicos e conduzem à 

constante transformação das sociedades contemporâneas. Porém, ao falar de 

virtualidade convocamos para a nossa discussão as possibilidades trazidas pelas 

novas tecnologias. Se pensarmos num domínio específico como a Internet, 

percebemos que ela nos aproxima do mundo, mesmo que num plano virtual, 

quebrando barreiras físicas.  

 Como tal, abordamos estes dois conceitos, local e global, através da 

problematização da deslocação e por isso falamos de nomadismo. Contudo, 

fazemo-lo com um sentido reinterpretado uma vez que nos interessa explorar a sua 

valia enquanto processo indirecto. Ou seja, por um lado, quando falamos de ciclos 

de migração, interessa-nos, das movimentações que deles resultam, a possibilidade 

de interferência com o sentido de fixação dos que não se deslocam. Por outro lado, 

quando falamos de ‘viagens virtuais’, preocupa-nos a forma como concorrem para a 

indiferenciação da localização. No nosso entender, estas dinâmicas de 

movimentação e as suas consequências na construção da identidade cultural de 

cada indivíduo caracterizam as sociedades contemporâneas. Assim, preocupam e 

afectam a educação no geral e consequentemente a Educação Artística, 

problematizando este eixo a possibilidade do ensino da Cultura Visual enquadrar 

esta problemática, principalmente pela apologia feita ao reconhecimento da 

experiência cultural de alunos e professores no processo e conteúdo educativo, e 

pela dimensão visual que a caracteriza.  

 DESENVOLVIMENTO 

 Na resposta a este eixo Paul Duncum dá como exemplo o contexto em que 

ensina, referindo que os seus alunos são maioritariamente dos EUA o que, no seu 

entender, faz com que seja mais difícil para eles compreenderem o sentido de uma 

identidade global do que os alunos que não são dos EUA. Assim sendo, assinala a 

importância de ter numa turma alunos de diferentes origens/contextos culturais para 

promover o diálogo sobre o pluralismo cultural e o conceito de identidade. Outro 
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exemplo a que faz referência, de forma a reflectir sobre a identidade cultural e a sua 

articulação com a dimensão local e global que a influencia, é a possibilidade das 

escolas fazerem parcerias/geminação com escolas de outros países. Na sequência 

desta participação definimos uma nova pergunta preocupada também em esclarecer 

o(s) sentido(s) que associamos a nomadismo.  

 Como referimos no texto que introduz este eixo, não falamos de nomadismo 

apenas enquanto fenómeno físico, apesar de considerarmos que também nessa 

vertente nos afecta mesmo que não seja vivido directamente por nós, isto porque se 

espelha na textura cultural da sociedade/comunidade/país onde vivemos. Porém, o 

nomadismo, no sentido de deslocação e troca de experiências e hábitos, acontece 

também num plano virtual e tecnológico, como por exemplo a televisão ou a Internet, 

uma realidade acessível a um cada vez maior número de pessoas. Nesse sentido a 

pergunta colocada procura indagar se o professor não deve reflectir e promover um 

espaço de diálogo e crítica com os seus alunos, com base nas suas experiências 

culturais, mas também introduzindo exemplos, do mundo da Arte e/ou da Cultura 

Popular, que sirvam de ponto de partida para debater esses conceitos. 

 Em resposta a esta questão, Paul Duncum afirma que, apesar da 

importância do espaço de diálogo e crítica, é preciso equilibrá-lo com a Playful 

Pedagogy, de forma a que os prazeres dos alunos sejam realmente reconhecidos. 

Dá como exemplo o trabalho desenvolvido pelos professores dos Estudos dos 

Média, que defendem que ao não ser considerada a dimensão lúdica da experiência 

cultural dos alunos eles limitam-se a regurgitar a perspectiva crítica dos professores 

nas salas de aula, deixando estes de ter qualquer influência na sua vida.    

 Por outro lado, Pamela Taylor, apesar de considerar que os professores 

devem promover um espaço “seguro e inspirador” no qual os alunos possam reflectir 

criticamente sobre a construção da sua identidade cultural, não entende que os 

professores devem ser vistos como mediadores nesse processo. Também Stephen 

Carpenter concorda com esta posição na medida em que, no seu entender, a 

formação da identidade cultural dos alunos acontece com ou sem a influência dos 

professores. Como tal, os professores podem promover experiências educativas que 

ajudem os alunos a explorar as possibilidades desse processo mas não devem 

funcionar como mediadores. Stephen Carpenter coloca-nos duas perguntas: 

bscarpenterii October 2, 2009  

How do learners engage in such acts of nomadism when their access to 

means of mobilization are limited? Here I am thinking of “digital divide” issues 
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in which some learners simply do not have access to computers and the 

Internet and therefore cannot migrate/roam/surf/upload from one location to 

another in ways that other learners can. [...] Some learners do not have 

“fixed” identities but are themselves embodied nomadic identities. How do 

such subjectivities fit into your theoretical framework? 

 Relativamente à primeira pergunta concordamos com a posição de Stephen 

Carpenter porque, apesar de vivermos num mundo hipertecnológico, não podemos 

partir do princípio que todos os alunos têm acesso a essa realidade e daí este ser 

apenas um dos aspectos da globalização que nos pode afectar. No entanto, existe 

uma consequência da globalização à qual pensamos que se torna mais difícil ‘fugir’ 

e que tem a ver com a deslocação física das pessoas, uma deslocação que se 

processa num ritmo cada vez mais acelerado em todo o mundo e que, no nosso 

entender, nos afecta directa ou indirectamente. Relativamente à segunda questão, 

entendemos importante clarificar que, ao falar de identidade cultural, temos como 

referência o seu sentido pós-moderno, ou seja, esta é um processo em construção e 

não uma categoria fixa onde o lugar da subjectividade é condição de partida. Com 

base neste pressuposto entendemos que, directa ou indirectamente, consciente ou 

inconscientemente o professor interfere (o que não tem de ter um sentido pejorativo) 

na formação da identidade cultural dos seus alunos. Porém, não deve assumir um 

papel de protagonista, daí falarmos em mediador.  

 Por seu lado, Kevin Tavin argumenta que a influência do professor na 

construção da identidade cultural do aluno actua a par de outros factores como as 

imagens, objectos e sujeitos que os rodeiam. Por isso afirma que: “nós como as 

imagens, por exemplo, oferecemos prazer, iniciamos e/ou reforçamos valores e 

crenças, e afectamos, mobilizamos e/ou (tentamos) deter certos comportamentos” 

(2009:148). Como tal, entende que o desafio dos professores está em encontrar um 

equilíbrio entre mediar e questionar as ligações dos alunos com determinadas 

formações significativas e simbólicas, que interferem tanto com a sua identidade 

como com o seu sentido de estar no mundo. 

 Numa outra aproximação a este eixo, Boyd White opta por reflectir sobre a 

problemática do pluralismo cultural que, no seu entender, representa para muitos 

professores um desafio no dia-a-dia da sala de aula. Dá como exemplo a cidade 

onde vive e trabalha, Montreal, em que a maioria dos habitantes são imigrantes, e 

uma turma com a qual contactou em que, dos vinte e quatro alunos, dezoito eram 

imigrantes. Considera que a mediação dos professores nesses contextos é 



DA ARTE PARA A CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 
 
 
 

149 

 

fundamental, mas alerta para o facto de haver um equilíbrio muito ténue entre, por 

um lado, reconhecer a diferença e, por outro lado, promover valores comuns nos 

processos de construção de significado. É também sobre este equilíbrio que nos fala 

jan jagodzinsky quando explica que, tendo por base a hibridez da subjectividade, a 

identidade se define não como ‘ser’ mas como ‘tornar-se’, ou seja, um processo, não 

um resultado. 

 Por seu lado, Fernando Hernández fundamenta a sua participação uma vez 

mais num olhar sobre a escola no seu todo. Nesse sentido considera que a escola 

tem perdido a função para a qual foi criada no século XIX, como formadora de 

identidades sustentada na reprodução da estratificação social. Apesar de ainda 

funcionar enquanto transmissora de conhecimentos estanques, a escola gera a par 

da submissão, resistência. O seu interesse está pois em reforçar esta segunda 

possibilidade. Fernando Hernández afirma que: “aqueles que se dedicam à 

Educação Artística podem utilizar o trabalho de artistas contemporâneos para 

mostrar de que forma as identidades ‘pré-definidas’ podem ser questionadas. 

Podem ajudar os seus alunos a explorar as narrativas discursivas que fixam formas 

de se verem a eles próprios e os outros e a forma como as aprendemos e as 

tornamos naturais” (2009: 192 e 193).  

 SÍNTESE 

 Das participações neste eixo salientamos a importância do conceito de 

equilíbrio a fim de compreender a relação entre a construção da identidade cultural 

dos alunos e os processos de ensino/aprendizagem envolvidos na Educação 

Artística e, em particular, no ensino da Cultura Visual. Deste modo, o olhar e a 

acção do professor não se querem estáveis ou apoiados apenas na apologia do 

diferente ou, por oposição, do comum. Os processos de construção de significado 

devem por isso mediar com cautela esses dois extremos, equilibrando o que é a 

especificidade de cada um e reflectindo sobre as plataformas em que se encontram 

ou descobrem novas formas de estar e de ser partilhadas. 

 Considerando a ênfase no reconhecimento das experiências culturais dos 

alunos na definição e desenvolvimento da prática educativa, quando enquadrada 

pela Cultura Visual, foi sublinhada neste eixo a importância do equilíbrio entre a 

dimensão lúdica dessa mesma experiência e a capacitação crítica dos alunos. Com 

base no diálogo e na possibilidade de resistência, os professores podem actuar, a 

par de outros factores e influências, como mediadores na desconstrução das 
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estruturas de poder que condicionam e pré-determinam as formas de ver e de nos 

vermos.  
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ENCERRAMENTO DA TERCEIRA PARTE 
 

 
“It takes about three generations, according to many 

anthropologists, for deep change to occur in the 

psyche (...), even then cultural ‘survivals’ persist in 

some sectors of society. (...) I first started teaching 

visual culture in 1980 (...) that’s one generation. Two 

are to follow before there is any deep penetration of 

this idea into the institution itself” (jan jagodzinski, 

2009). 

 

 

 Esta terceira parte teve como objecto a transição da Arte para a Cultura 

Visual na Educação Artística e o seu objectivo foi problematizá-la com base em 

quatro eixos: Arte, Estética, Currículo e Pluralismo Cultural, fundamentados na 

revisão da literatura apresentada na primeira e segunda parte. Concretizámos essa 

problematização através da construção de uma plataforma de diálogo virtual, um 

blogue, no qual participaram dez autores: Paul Duncum, Kevin Tavin, Kerry 

Freedman, Fernando Hernández, Stephen Carpenter, Olivia Gude, Pamela Taylor, 

Robert Sweeny, Boyd White e jan jagodzinski, vozes que reflectem sobre e actuam 

na Educação Artística contemporânea. 

 O Capítulo VII focou os quatro eixos supracitados apresentando, num 

primeiro momento, a metodologia utilizada na sua formação e na construção e 

funcionamento do blogue e, num segundo momento, a sua problematização com 

base nas intervenções dos autores participantes. Tendo em conta o facto de a 

utilização da Internet e da comunicação mediada por computadores, enquanto 

ferramentas de investigação que reinterpretam, em parte, as técnicas de entrevista 

tradicionais, ser uma hipótese recente, entendemos ser importante reflectir sobre as 

suas vantagens e inconvenientes e a influência destas no desenvolvimento do 

diálogo e na recolha de dados. Nesse sentido, identificámos dois pontos que 

sistematizam o funcionamento do blogue e a sua importância na problematização da 

Cultura Visual na Educação Artística: ritmo e formatação. 

 O ritmo de um diálogo é determinante para a profundidade e interesse do 

mesmo, sendo que, quando o encontro presencial é substituído por uma plataforma 

virtual surgem novos desafios. Mesmo tendo sido limitado o intervalo de tempo em 
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que decorre a acção, o desenvolvimento do diálogo está sempre dependente da 

disponibilidade dos participantes e da coincidência da mesma. Não falamos de uma 

coincidência sincrónica mas da importância, por um lado, da proximidade temporal 

entre as diferentes participações e, por outro lado, da actualização das mesmas o 

que implica a consulta regular do blogue. Nesse sentido, entendemos que houve 

alguma dispersão no desenvolvimento do diálogo, apesar de identificarmos a 

concentração e maior aprofundamento de alguns eixos, em particular o primeiro e o 

terceiro e de alguns tópicos, como por exemplo, o conceito de aplanação, a ideia de 

valor, a definição de questões essenciais ou a definição de currículo. Porém, para o 

ritmo deste diálogo virtual foi determinante o nosso envolvimento enquanto 

mediadores revelando-se essa participação através da formulação de novas 

perguntas, resultantes da interpretação e reflexão constante relativamente às 

participações dos vários autores.  

 Ainda sobre o ritmo do blogue chamamos atenção para o facto de algumas 

das perguntas secundárias por nós formuladas ter ficado sem resposta o que é 

revelador da importância de haver uma maior ‘sintonia’ entre os participantes 

durante o desenvolvimento de uma plataforma de diálogo virtual e assincrónica. 

Numa entrevista presencial o seu encerramento se concretiza, em última instância, 

pela separação dos seus intervenientes. No caso do blogue esse fim é imposto na 

forma de uma data e embora esta tenha sido alargada, em consequência da 

disponibilidade dos participantes, foi incontornável o seu encerramento mesmo 

tendo ficado algumas ‘pontas soltas’, nomeadamente a questão que pretendia lançar 

o diálogo sobre a avaliação no ensino da Cultura Visual.   

 Por outro lado, referimos a importância da formatação do blogue na sua 

utilização e funcionamento porque numa plataforma de diálogo virtual o som é 

substituído pela imagem e, nesse sentido, o layout do blogue é um factor 

fundamental no envolvimento dos participantes. Apesar do modelo pré-definido que 

escolhemos para o nosso blogue possibilitar a visualização de todas as 

participações na mesma página, entendemos que teria sido importante controlar 

mais variáveis da formatação e com isso adaptá-lo aos conteúdos em discussão.  

 Se o blogue foi a ferramenta escolhida para concretizar o diálogo pretendido 

interessa-nos no encerramento desta terceira e última parte a sistematização dos 

dados nele recolhidos. Como tal, definimos o QUADRO 9 – Da Arte para a Cultura 

Visual na Educação Artística em que apresentamos, a partir dos quatro eixos 

problematizados no blogue, a síntese das participações que os formaram. 

Consequência, em parte, do ritmo e do funcionamento do blogue importa salientar o 
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efeito retroactivo dos seus conteúdos. Falamos de efeito retroactivo porque o facto 

de actuarmos enquanto autores e mediadores no diálogo nos permitiu reinterpretar e 

aprofundar conceitos e posições sobre os tópicos que fundamentaram a primeira e a 

segunda parte da nosso trabalho e, nesse sentido, compreendê-los e apresentá-los 

de forma mais clara e articulada. Assim sendo, a problematização da Cultura Visual 

na Educação Artística definiu-se a partir da revisão da literatura apresentada na 

primeira e segunda partes do nosso trabalho actuando consequentemente no seu 

desenvolvimento e organização. 

Quadro 9 – Da Arte para a Cultura Visual na Educação Artística 

DA ARTE PARA A CULTURA VISUAL NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 

 

 

 

O LUGAR DA ARTE 

• o conceito de cultura é reinterpretado, extingue-se a distinção de valor entre Arte 

Erudita e Cultura Popular. 

•  a Arte perde a sua centralidade na Educação Artística com o ensino da Cultura Visual. 

• a Cultura Visual é inclusiva e democrática por isso abrange as ideias, valores e formas 

do mundo da Arte e da Cultura Popular. 

• a inclusão ou exclusão de conteúdos na prática da Educação Artística é uma escolha 

subjectiva e essa escolha é uma questão de valor. 

 

A UTILIZAÇÃO DA 

ESTÉTICA 

 

• a Estética enquanto área disciplinar é reinterpretada, afasta-se das premissas 

formalistas e foca a construção do significado.   

• a utilização da Estética varia com o contexto e objectivos de cada autor. 

 

 

A CONSTRUÇÃO DO 

CURRÍCULO 

 

• o currículo é definido como um processo e não uma estrutura pré-definida. 

• o currículo define-se a partir das questões que colocadas por alunos e professores. 

• o ensino da Cultura Visual pode desenvolver-se a partir de tópicos como: poder, 

representação, ideologia, digitalização ou visualidade. 

 

 

A INFLUÊNCIA DO 

PLURALISMO 

CULTURAL 

 

•  a identidade cultural é uma construção fragmentada. 

• os processos de ensino/aprendizagem devem equilibrar a capacitação crítica dos 

alunos e a dimensão lúdica da sua experiência cultural. 

• os professores podem actuar, a par de outros factores, na desconstrução das estruturas 

de poder que condicionam e pré-determinam modos de ver e de nos vermos. 

 No nosso entender, estes quatro eixos: o lugar da Arte, a utilização da 

Estética, a construção do currículo e a influência do pluralismo cultural são 
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representativos da mudança proposta pelo ensino da Cultura Visual e foram uma 

referência fundamental para a reflexão final que iremos agora apresentar. 
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REFLEXÃO FINAL 
 

 
“I conclude without conclusion, for visual culture in 

art education is ongoing, a work still in progress. All 

the activity suggests it now deserves to be 

considered a paradigm; the great divergence of 

practice and opinion suggests it should not. What is 

undeniable is that for many in our field the tectonic 

plates of art education have shifted” (Paul Duncum, 

2009). 

 

 

 MUDANÇA, AUTONOMIA, REINTERPRETAÇÃO 
 

 Mudar significa fazer ou sofrer alteração; dar outra orientação, direcção ou 

sentido; redefinir. Mudar implica por isso o movimento de um lugar para outro, uma 

deslocação que decorre de um ou mais fenómenos e que conduz à alteração de 

pressupostos e práticas. Assim, ao focar a Cultura Visual na Educação Artística o 

objectivo principal do nosso trabalho foi reflectir sobre a mudança: o porquê, o como 

e o que muda com a transição da Arte para a Cultura Visual na Educação Artística 

contemporânea. Para melhor compreender esse fenómeno definimos três momentos 

que se influenciaram e complementaram entre si: contextualização, caracterização e 

problematização. O primeiro momento permitiu compreender, em parte, o porquê da 

mudança mapeando o desenvolvimento da Educação Artística durante o século XX, 

definido como ponto de comparação para enquadrar as propostas actuais da Cultura 

Visual na Educação Artística. O segundo momento concorreu para a compreensão e 

clarificação do ensino da Cultura Visual com base no contributo de quatro 

protagonistas: Paul Duncum, Kevin Tavin, Kerry Freedman e Fernando Hernández. 

Por fim, o terceiro e último momento lançou a partir de e sobre os anteriores uma 

teia de problematização com o intuito de debater e clarificar quatro eixos: o lugar da 

Arte, a utilização da Estética, a construção do currículo e a influência do pluralismo 

cultural. É a partir dos três momentos que compuseram este trabalho que definimos 

a nossa reflexão final, vista não apenas como um fechamento do mesmo, mas como 

um ponto de partida para futuras investigações.  
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 MUDANÇA 

 Para compreender a mudança na Educação Artística é importante definir a 

Educação Artística como uma área dependente na medida em que a sua mudança 

interna se pauta sempre em resposta a condições sociais, culturais, políticas ou 

epistemológicas, que lhe são externas. Tal reconhecimento leva-nos a reflectir sobre 

o fenómeno do desfasamento entre necessidades internas e necessidades externas; 

teoria e prática; experiência cultural e experiência escolar; sendo que, entendemos 

que o ensino da Cultura Visual procura, em parte, colmatar estas distâncias. 

 Relativamente ao desfasamento entre necessidades internas e necessidades 

externas recordamos o desenvolvimento da Educação Artística em grande parte do 

século XX, enquadrado pelas premissas modernistas, em que movimentos, 

correntes e modelos se definiram com base num princípio de melhoria e superação, 

reunindo argumentos, muitas vezes opostos, para validar a presença da área no 

currículo escolar. Em parte, esta lógica de desenvolvimento pode ser comparada ao 

conceito de vanguarda artística em que os estilos se substituíam continuamente 

movidos apenas por uma necessidade de rejeição dos modos de expressão 

vigentes. No entanto, tal como na Arte, também na Educação Artística este modus 

operandi se esgotou, o pressuposto de que para se ser uma coisa não se pode ser 

outra terminou com o anúncio do fim da lógica modernista de progresso e de 

verdade e a transição para o pensamento pós-moderno.  

 Porém, neste duplo esforço de, por um lado, acompanhar o passo da 

mudança e, por outro lado, se moldar aos pressupostos que a definiam, entendemos 

que a Educação Artística perdeu uma consciência de si enquanto área cuja 

especificidade exigiria uma identidade própria, ou seja, foi-lhe retirada a 

possibilidade de perceber quais eram as suas necessidades internas. Por isso, 

entendemos que o ensino da Cultura Visual quer por se fundamentar no 

pensamento pós-moderno quer pelas características do fenómeno que adopta como 

foco da Educação Artística, a Cultura Visual, se apresenta como uma possibilidade 

de aproximar ou pelo menos reequilibrar o peso das influências externas e as 

necessidades internas da área. Exemplo disso é o facto de os professores 

contribuírem agora para a definição do seu campo de estudo e actuarem a par dos 

alunos enquanto construtores do currículo.  

 Relativamente ao desfasamento entre teoria e prática reconhecemos que 

este se aproxima em parte do anterior uma vez que se justifica pelo enquadramento 

da Educação Artística num sistema que a ultrapassa, a escola. Assim, qualquer 
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apelo de mudança depara-se com o peso da instituição e tem um impacto sempre 

inferior aos objectivos que em teoria se definem. Além disso, a teoria da Educação 

Artística é influenciada por outras áreas disciplinares, nomeadamente a História da 

Arte, a Estética, a Crítica da Arte, a Pedagogia, as teorias da Educação e, 

consequentemente os modelos que define são resultado de uma combinação de 

saberes cuja complexidade se pode revelar uma dificuldade na sua aplicação 

prática, como é exemplo a Cultura Visual. Assim sendo, embora uma das 

particularidades da Cultura Visual seja a sua interdisciplinaridade e hibridez 

enquanto área teórica, o que permite aos professores contribuírem para a sua 

definição, esse pode ser um dos motivos de resistência pois nem todos os 

professores estarão preparados para lidar com tal complexidade. Consideramos que 

ainda é cedo para saber se o ensino da Cultura Visual irá contribuir para colmatar ou 

aumentar o desfasamento entre teoria e prática na Educação Artística uma vez que, 

sendo esta uma proposta recente, o seu tempo de chegada às salas de aula é, 

neste momento, primordialmente um exercício de projecção. 

 No entanto, por outro lado, o interesse em anular o desfasamento entre a 

experiência cultural dos alunos e a sua experiência escolar é um dos pontos centrais 

a todas as propostas da Cultura Visual na Educação Artística. Este objectivo 

pretende tornar os espaços de ensino/aprendizagem mais relevantes para quem 

neles actua, alunos e professores, e contribuir, em última instância, para a sua 

capacitação crítica tornando-os agentes activos na mudança e reconstrução social. 

Como tal, a Cultura Visual na Educação Artística define a mudança enquanto um 

processo construído e não uma condição pré-determinada, sendo que, é a partir 

desse reconhecimento que nos referimos a autonomia. 

 AUTONOMIA 

 Ao falar em autonomia importa começar por esclarecer o sentido com que 

utilizamos este conceito. Contrariamente ao que uma leitura descontextualizada 

pode implicar, não interpretamos a Cultura Visual na Educação Artística como uma 

hipótese de desvinculação dos contextos – sociais, culturais, epistemológicos – que 

a influenciam. O interesse não está por isso na recusa das relações entre ambos 

mas na possibilidade destas se desenvolverem de forma diferente. Reconhecendo 

que os contextos sócio-cultural, artístico e escolar que moldam a Educação Artística 

são fenómenos interdependentes uma vez que se influenciam mutuamente 

entendemos que durante grande parte do século XX a Educação Artística se revelou 

um fenómeno dependente. É por isso em contraponto a essa condição que 
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apresentamos a hipótese da Cultura Visual na Educação Artística ser considerada 

enquanto proposta de autonomia, fundamentada numa lógica de interdependência. 

 A diferença entre uma relação dependente e interdependente é a 

unilateralidade de influência da primeira em oposição à partilha mútua da segunda. 

Assim, quando vista como um fenómeno interdependente, a Educação Artística 

deixa de ser um campo de reacção e passa a imprimir na mesma escala acção 

sobre si e os seus pares. Esta possibilidade foi conquistada, em parte, pela 

influência do pensamento pós-moderno na área, sendo que, o ensino da Cultura 

Visual se apresenta como uma hipótese concreta para a sua concretização. Porém, 

esta conquista sustenta-se num exercício nem sempre linear, o de reinterpretação, 

que implica em oposição ao uno, a multiplicidade de sentidos. 

 REINTERPRETAÇÃO 

 Se ao focar a transição da Arte para a Cultura Visual na Educação Artística o 

nosso estudo teve como objectivo compreender e reflectir sobre mudança, esse 

enfoque implicou constantemente um exercício de reinterpretação, e na 

problematização dessa mudança centrámo-nos na reinterpretação de quatro 

conceitos: Arte, Estética, currículo e pluralismo cultural e na reinterpretação do lugar, 

utilidade, construção e influência, respectivamente, dos mesmos no ensino da 

Cultura Visual. A Arte, definida como produção cultural, perde a sua centralidade na 

Educação Artística, surgindo o apelo à adopção de uma categoria mais inclusiva, a 

Cultura Visual. Determinante para este reposicionamento é a reinterpretação do 

conceito de cultura que sustenta as propostas para o ensino da Cultura Visual e a 

define como algo comum, eliminando a distinção de valor entre Arte Erudita e 

Cultura Popular. Por outro lado, a Estética afasta-se das premissas formalistas e 

foca a construção de significado, sendo que, a sua influência enquanto área 

disciplinar também é reinterpretada pois esta resulta do cruzamento de diferentes 

teorias que actuam a par de outras influências. Relativamente ao currículo este é 

agora uma construção, um processo e não uma estrutura pré-definida. Por isso, o 

ensino da Cultura Visual defende que é a partir das questões que colocamos de são 

exemplo tópicos como poder, representação ou visualidade, que o currículo se 

define. Por fim, o pluralismo cultural fundamenta-se numa nova concepção de 

sujeito cuja identidade se constrói de forma fragmentada, deixamos por isso de falar 

de significados fixos para falar de identidades híbridas. Nesse sentido, ao focar a 

aproximação à experiência cultural dos alunos, o ensino da Cultura visual reconhece 
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a importância do equilíbrio entre a dimensão lúdica dessa mesma experiência e a 

capacitação crítica dos alunos.  

 Importa uma vez mais salientar que em todas estas reinterpretações e ainda 

na definição da Cultura Visual na Educação Artística foi determinante a influência do 

pensamento pós-moderno. Também é igualmente importante referir que, apesar das 

teorias ou pressupostos que a enquadram, a reinterpretação dos conceitos 

supracitados depende em última instância da disponibilidade e capacidade dos 

professores. Nesse sentido, para falar da mudança de paradigma é determinante 

falar da formação dos professores, devendo igualmente actuar nesse nível as 

premissas defendidas pelo ensino da Cultura Visual. 

 “ENTRE SILA E CARIBDES” 

 A metáfora que escolhemos para encerrar o nosso trabalho e ilustrar o seu 

desenvolvimento, mantendo também em aberto os tópicos discutidos, relaciona o 

mito de Sila e Caribdes com a mudança na Educação Artística proposta pelo ensino 

da Cultura Visual. Este episódio mitológico representa a situação de se estar num 

dilema entre dois perigos, sendo que, ao afastarmo-nos de um aproximamo-nos do 

outro. Refere-se em particular ao momento em que os marinheiros tinham de 

atravessar o estreito de Messina sendo que, ao fugirem de Caribdes, um turbilhão 

que aí se formava, iam muitas vezes contra Sila, um rochedo existente na outra 

margem. Incontornável neste episódio e no momento que descreve é a acção de 

passagem, ou seja, o equilíbrio entre um ponto e outro era a única escolha que 

podia ser feita. Vemos nesta inevitabilidade da travessia uma metáfora da mudança 

na Educação Artística uma vez que também este processo é inevitável e de uma 

forma mais ou menos consciente acontece. Porém, nas margens deste percurso não 

se encontram perigos incontornáveis mas referências, por vezes contrárias, que 

devem ser geridas e não escolhidas umas em detrimento de outras.  

 Como exemplo concreto das referências representadas metaforicamente por 

Sila e Caribdes escolhemos Arte e Cultura Popular, enquanto referentes da prática 

da Educação Artística, por considerarmos que traduzem o âmago da questão sobre 

a qual nos centrámos ao longo do nosso estudo. Nesse sentido, entendemos que a 

aproximação a um não deve implicar a recusa do outro sendo no entanto 

determinante compreender que essa escolha é, em última instância, uma questão 

subjectiva. Se por um lado, o argumento de quem defende o ensino da Cultura 

Visual penderia para a escolha do segundo, a Cultura Popular, por estar mais 

próxima da experiência cultural dos alunos e por isso servir de ponto de partida para 
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a desconstrução desse fenómeno; por outro lado, a posição de quem questiona esta 

proposta navega em direcção à primeira, a Arte, fundamentando essa opção 

precisamente na ideia de que por este ser um domínio menos próximo dos alunos 

pode contribuir para a reinterpretação e enriquecimento da sua própria experiência 

cultural. Aproximamo-nos pessoalmente deste segundo grupo de navegadores 

embora reconhecendo que estas posições não são e não devem ser vistas como 

contrárias mas ambivalentes e, como tal, na nossa perspectiva, será no seu 

cruzamento que se sustentará o desenvolvimento do futuro da Educação Artística. 

No entanto, é precisamente por estarmos a falar de futuro, isto é, um tempo que 

ainda não existe mas para o qual se projectam decisões que nos interessa, com 

base no estudo apresentado neste trabalho, desenvolver novas investigações. 

 PERSPECTIVAS FUTURAS DE INVESTIGAÇÃO  

 Desde o início definimos este trabalho como um estudo teórico, baseando 

essa decisão no facto da Cultura Visual na Educação Artística ser uma proposta 

recente e estar ainda a desenvolver-se enquanto possibilidade para o futuro da área, 

o que não significa que não existem já exemplos e estudos sobre o ensino da 

Cultura Visual no contexto escolar. Além disso, por não existir até ao momento  em 

Portugal, que seja do nosso conhecimento, um estudo teórico sobre a Cultura Visual 

na Educação Artística, entendemos ser importante colmatar essa ausência o que 

reforçou o nosso enfoque na discussão dos seus conceitos. Porém, e considerando 

que prática e teoria colaboram cada vez mais num regime de proximidade e 

articulação, interessa-nos enquanto perspectiva futura de investigação reflectir sobre 

a aplicabilidade do ensino da Cultura Visual na prática educativa. Nesse sentido, 

como hipótese, propomos o desenvolvimento de um trabalho de proximidade com 

professores e alunos em contexto escolar a partir dos princípios definidos pela 

Cultura Visual na Educação Artística. Por outro lado, interessa-nos também 

investigar o cruzamento da teoria da Cultura Visual na Educação Artística com o 

território dos Museus e centros de Arte Contemporânea, um interesse que se 

justifica pelo facto deste ser um contexto que nos é próximo e no qual actuamos 

profissionalmente. Assim, como hipótese, propomos o estudo sobre a construção de 

sentidos, entrecruzando os encontros com obras de arte e a experiência cultural dos 

alunos. Em parte, as duas linhas de investigação supracitadas podem ser 

entrecruzadas aproximando Escola, Museus e centros de Arte Contemporânea e a 

Cultura Visual na Educação Artística. 

.
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APÊNDICE A – CONTEÚDOS DO BLOGUE 

 

 
FROM VISUAL ARTS TO VISUAL CULTURE IN ART EDUCATION 
is the theme of the investigation project of Carolina Silva who is a master student in Art 

Education oriented by Professor João Pedro Fróis (Faculty of Fine Arts of Lisbon University). 

This blog will be an online platform to discuss the repercussions of the emergent educative 

paradigm of visual culture in art education and will have as participants Professor Paul 

Duncum (University of Illinois at Urbana-Champaign), Professor Kevin Tavin (The Ohio 

University State), Professor Kerry Freedman (Northern Illinois University), Professor Stephen 

Carpenter (Texas A&M University), Professor Olivia Gude (University of Illinois at Chicago), 

Professor Robert Sweeny (Indiana University of Pennsylvania), Professor Boyd White (McGill 

University), Professor jan jagodzinski (University of Alberta), Professor Pamela Taylor 

(Virginia Commonwealth University) and Professor Fernando Hernandez (Barcelona 

University). The access to this blog is private and only the participants mentioned above will 

have access to its contents. 

 

 

ART EDUCATION: CONCEPTS AND RECONCEPTUALIZATION 

We can consider the transition from visual arts to visual culture in art education as a flattening 

process where its components (fine arts, folk art, popular culture...) are now all at the same 

level, which brings about the elimination of the distinction between high and low culture. This 

change does not just mean a relative replacement but also a reinterpretation of some 

fundamental concepts in art education.  

Consequently, how does visual culture in art education reconceptualize the art world? 
 

pduncum September 30, 2009 

The artworld is reconceptualising itself to incorporate a wider selection of imagery. It is 

becoming more democratic, but art museums like libraries are facing the problem of how 

to archive so much stuff. For K-12 classrooms it does mean treating all visual material as 

potentially of interest and working out what themes or issues or controversies one wants 

to investigate. These change from year to year, class to class teacher to teacher. It 

becomes a conversation rather than a reliance on the authority of texts. 

pgtaylor September 30, 2009 
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Artists are continually changing the Art World as what and how “Art” is made, exhibited, 

interpreted, shared, viewed, bought and sold (among other things) are hugely different 

now. How does a museum conserve a work of art made of old coffee filters? or vast 

and different computer screens, bits of light, or interventions? It seems to me that this 

reconceptualization results from relationships among art education, the art world, 

artists, and consumers (prosumers—for you Paul). 

carolinacpsilva October 1, 2009 

Professor Paul Duncum in reference also to the third question and considering “all 

visual material as potentially of interest” to art education, how is it possible, if it is 

possible or relevant, to nominate the “essential questions” that can orientate art 

educators? 

pduncum October 2, 2009  

I am trying to avoid the word essential. That smacks of idealism. Do you mean 

something like some basic questions that are relevant now allowing for the fact that 

even these might not be the most pressing in a particular country or class. If, so then 

I would nominate questions like how is power operating with an image? What is the 

preferred reading and why and how is it being read? What makes an image 

seductive? What ideologies are in play and for what reasons? And so on. 

kfreedman October 7, 2009  

I also avoid the word essential, but not because it is associated with idealism (I am 

an idealist, as I think all educators must be if they take their work seriously). I avoid 

that word and phrases like “essential questions” or “big questions” because they 

seem to contradict the purpose of questioning. 

However, questioning is an important educational strategy and, as well as the types 

of questions Paul listed, art education should aid students in the development of 

their own critical questions. 

pduncum October 9, 2009  

I was using the term idealism in its metaphysical sense upon which much of 

modernism is based. postmodernism by contrast is based on a contextualistic 

epistomology. We are all idealists in art education in the sense that Kerry means 

cause otherwise we would just start crying and give up. 

carolinacpsilva October 1, 2009 

Since you both mentioned the museum and the difficulties it faces related with the 

expansion of the art world contents, what is in your opinion the role of museums 

(especially contemporary art museums) in teaching visual culture in art education? 

kfreedman October 6, 2009  

http://pduncum.wordpress.com/�
http://pduncum.wordpress.com/�


APÊNDICES 
 
 
 
 

176 

 

Museums are part of visual culture, with all of their complexities and ambiguities, so 

they should be included in the study of visual culture. 

pduncum October 21, 2009  

I use Raymond Williams tripartite model of culture to understand the place of museums. 

They have a vital role, both as archivists of the past and in operating in semi post 

market conditions they are able to offer critique of dominant culture (read corporate, 

global, popular culture). They stand in as either alternatives to or in opposition to 

dominant culture. Much of the art of the past – residue culture – conserves values 

under attack by dominant culture and emergent culture offers a way of looking forward. 

Thus there role is vitally important, out of all proportion to their popularity, though 

ironically perhaps reflecting something of their cultural capital (but for the wrong 

reasons). 

bscarpenterii October 2, 2009 

Certainly, this flattening of high/low relationship of visual images and objects calls for a 

renegotiation of basic concepts in art education. Not all art educators are ready, willing, or 

equipped to make such a shift. Most people are comfortable with what they have known 

and are typically not likely to want to give up that comfort for something that seems 

different or uncertain. I think your term “reinterpretation” is of key importance here. To 

reinterpret means to suspend the safety of an initial stance or understanding of something 

in order to replace–at least temporarily–or expand the existing understanding. In a 

postmodern condition, one would want to shift from this binary relationship to allow for 

multiple interpretations to co-exist; so to reinterpret would mean the act of adding 

interpretations rather than replacing them. 

the art world? I do not think art education has such a strong role in the shaping of the art 

world. If anything, the relationship is the other way around. What seems to happen in art 

education has little consequence for what happens in the art world, however art 

educators shift and revise their curricula and understandings of the field based on 

changes in the art world. 

carolinacpsilva October 2, 2009  

But, visual culture reinterprets the art world, refuting among other things its 

protagonism. So, when visual culture is “brought to” art education it involves a 

reinterpretation of the art world and its place inside art education especially when 

Your final statement seems difficult to accept–that visual culture in art education 

reconceptualizes  

The question might not be clear but I do not mean to say that art education in itself 

reconceptualizes the art world. As you said, the relation between art education and the 

art world is one of consequence, which means, the changes that occur in the art world 

reflect themselves a posteriori in the thinking and practice of art education. 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compared to the existing/previous practices. As you said “not all art educators are 
ready, willing, or equipped to make such a shift” due to conformism or insecurity. Being 

so, I would like to know how do you think art educators can prepare themselves to 

teach visual culture in art education? 

bscarpenterii October 4, 2009 
Simply, art educators need to be participants in the discourse rather than mere 

observers. This response sounds simplistic but it is actually quite a deep notion. I 

know many practitioners of all levels believe it easier to assume that knowledge and 

concepts in art education are fixed rather than in flux. To be active participants in the 

discourse requires constant reading, discussion, and engagement with people, 

exhibitions, ideas, concepts, theories, and practices. For some/many art educators, 

being this engaged in the discourse is too much work and takes to much time. I see it 

as a responsibility of anyone who is part of the field. 

pduncum October 9, 2009  
One strategy I use is to have student teachers study one cultural form in some depth. 

Over the years they have looked at all kinds of individual tv programs and movies but 

also at collecting the oddest things – well odd to me – ice hocky, violent videos and 

last semester the aesthetization of male public toilets. My intention is to demonstrate 

that studying such sites opens up all kinds of possiliites because they are each rich 

sites. My hope has always been to have students become knowlegable about one 

site at a time. Another strategy is to have them look criticically at the tv programs they 

watch. I show material from the Media Education Foundation (New York). Kevin 

Tavin does the same. All the time I am trying to have them reflect on their own use of 

cultural sites beyond the traditional arts – which is extensive. i want them to see a 

connection between their own cultural preferences and their professional lives. At 

present they are often quite separated. 

carolinacpsilva October 12, 2009 

Considering that visual culture appears in teachers’ formation as a module 

complemented by other subjects I would like to know if in your opinion it should 

interfere transversally in the art classroom practice or if it should be taught also as 

a unity? 

pduncum October 21, 2009  

Again, your seem to ask the right questions. Years ago I was involved in a project 

on what was called visual education that was based on the idea of literacy across 

the curriculum. I imagine this is what you mean by a transverse structure or 

approach. In a way perhaps this is already happening in some places; In 

Australia it was common even a decade and more ago to see state curriculum 

documents for English (the subject) divide into reading, writing and viewing. Here, 
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they had already jumped ahead of art education. What they did was rather basic 

from an art ed perspective though, based largely on a semiotic language based 

approach. This raises the question of whether language educators are equipped 

to deal with the visual – the same argument some offer re art educators being ill 

equipped to deal with social issues. As I am writing this I think that both are 

necessary, to be across the curriculum where it naturally occurs due to subject 

matter, and that would include the sciences of course, but also as a separate 

subject where there would be, hopefully, a more sophisticated understanding of 

major concepts. 

ktavin October 3, 2009  

The concept of “flattening” is a myth. Certainly, institutions of power and their products 

have not been abandoned nor will they ever simply collapse into each other in some 

equitable way. In addition, subjects involved in those institutions will always be mobilized 

by and operate through power (among other things). While we may and should challenge 

the canonicity of art curricula, for example, decisions about content in art education will 

never start nor end at “the same level.” 

I do believe (and agree with Paul), however, that there are some fundamental questions 

for the field, in terms of the so called shifting paradigm in art education. These questions, 

I believe, should revolve around visuality in everyday life–for example, how visual 

representations function within public and private spaces; how identities have been 

fashioned and refashioned through the visual; and how the politics of identity is 

constituted through social categories related to seeing, showing, gazing, glancing, 

representing, and imagining. This may be seen as amounting to a “reinterpretation of 

some fundamental concepts in art education.” 

carolinacpsilva October 6, 2009  

Professor Kevin Tavin at first the affirmation that “the concept of “flattening” is a myth” 

might seem adverse to teaching visual culture in art education, a paradigm that refuses 

the idea of ‘artistic value’, placing popular culture and fine arts at the same level at least 

in what concerns their interest to art education. But, as you said, we cannot forget that 
all ‘visual objects’ are involved by institutions of power and that justifies their specificity 

and consequently places them in distinct positions (which leads to the impossibility of 

equity). Being so, I would like to know how do you think those institutions can be 
reinterpreted to respond to the new educative aims, for example, what is in your opinion 

the role of museums (especially contemporary art museums) in teaching visual culture 

in art education? 

kfreedman October 6, 2009  

The term “flattening” seems pejorative and inappropriate. My perspective of visual 

culture as an umbrella concept that includes the ideas, values, and forms of fine art 
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as well as those of more popular arts and design is inclusive and democratic, but it 

doesn’t “refuse the idea of artistic value.” Quite the contrary, a democratic education, 

through any subject, is an ideal to strive for and it should seek to raise consciousness 

about the value of all creative production to human life. 

Instead of flattening value, teaching visual culture should be thought of as shifting or 

de-centering the idea of value. For example, value is placed on the meaning of the 

visual arts, rather than on their location within particular institutions of power. Also, 

concepts of value and valuation must be appropriated and otherwise changed as we 

change our notions of curriculum. For example, value has long been placed on fine 

artists’ work when that work influences other artists’ work. In the case of visual 

culture, influence is important in considering what is worth teaching, but influence 

could be determined, for example, by how much a form influences students. 

pduncum October 9, 2009  

I often use the term flattening in the sense it is used by Cultural Studies people to 

emphasize the effect of considering imagery in terms of its social functions of long 

standing and which appear to cross many cultures, rather than to consider imagery in 

terms of the high low distinction that is a function of particular historical formations. 

Perhaps the term has other less flattering associations though and could be misued. 

carolinacpsilva October 12, 2009  

So, my question is about the implications of this change to art education, how does 

the paradigm of visual culture in art education presents itself as a ‘solution’ to art 

education for the XXI century? 

oliviagude October 12, 2009  

I don’t like the term “flattening” either. I believe as educators we have the 

I used the term “flattening” in my question to describe the transition from visual arts 

to visual culture in art education. Flattening can be understood as a uniformity 

process, and that can be a “less flattering association” but in this sense it only 

applies partially to the analogy I wish to establish. Although the high/low distinction 

of imagery has been left behind it does not mean that fine arts and popular culture 

are now one and the same thing.  

If we consider this new ‘plan’ (the result of the flattening process) as a ‘digital 

support’ and we adopt the ‘hypertext logic’ we can understand that the coexistence 

of the different systems that sustain the visual arts and the popular culture is 

possible although these are now apprehended in a “transgressive” and 

multidirectional way. 

Being so, what we see in this process is the change from a vertical structure to a 

horizontal structure. This phenomenon is, in first instance, exterior to art education 

and is framed by visual culture studies and a postmodern condition. 
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responsibility to promote quality thinking, quality image making, quality analysis, 

quality living. For me the term “flattening” calls up the frequent charges of cultural 

conservatives to the cultural conversations of the eighties–accusing people who 

worked with postmodern theory that questioned ultimate values grounded in 

essentialist concepts as having no values at all. 

Professor Boyd White answered via email on October 11, 2009 

Since I am joining the discussion a little late, let me pick up on the notion of values. The 

Irish poet, Seamus Heaney, in the concluding lines of his Nobel Acceptance Speech, said 

that we [meaning ‘humanity’, not just poets] are “hunters and gatherers of values”. To me, 

this hunting and gathering is a key justification for art education; i.e. the discipline is 

values oriented. That said, there have to be myriad ways in which one may go about 

hunting ad gathering, one of which is through a concentration on visual culture. I see 

visual culture as an anthropological orientation to art education, although some prefer to 

emphasize the inevitable political implications. Regardless of where one places one’s 

emphasis, an essential feature of values is its dialogical character—the interaction 

between the viewer and the phenomena being viewed. Our task as art educators is to 

draw awareness to the potential for interaction, for discovery of personal and societal 

values that each of us already hold within us. Ideally, interactions can be fostered with 

Rembrandt and men’s toilets. We don’t need to be exclusive. At the same time, I gravitate 

towards those phenomena that engage me most thoroughly—emotionally, intellectually 

and bodily. Toilets don’t normally do that for me, but perhaps that’s Paul’s point. 

oliviagude October 12, 2009  

The questions that you have written are great topics for discussion in contemporary art 

education. I think that perhaps my most useful contribution to this dialogue will be, not to 

answer the questions individually, but rather to use autobiography to address these 

important themes. 

First, I’d like to clarify a bit my position vis-å-vis “visual culture art education.” I don’t 

describe the curriculum that we develop at Spiral Workshop as visual culture curriculum 

because the curriculum we create is deeply influenced by a number of factors—among 

the most important are cultural studies, psychoanalytic thought, and feminism as well as 

avant garde “high art,” and community arts practices. 

I am an artist as well as an educator. Since leaving college, I’ve functioned as a teacher, 

artist, writer, organizer, and as a curriculum theorist. These have not been sequential or 

alternating activities, but have all been aspects of my intertwined practice as a contributor 

to contemporary culture, so I see the split between art and theory as an artificial one. 

Though it is important to analyze and understand the cultural and economic structures of 

“the artworld,” this has not been a primary concern for my art or writing. This is because, 

though I was educated in the “traditions of avant-gardism” in graduate school, I had 

already been educated in critical pedagogy (though before that term existed) by reading 
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Paulo Freire, Ivan Illich, Paul Goodman, and early Jonathan Kozal as an undergraduate. 

After graduate school, contemporary aesthetic practices increasingly became the tools 

that I used to manifest the goals of dialogical education in which students gain skills to 

investigate the world and then produce meaning and culture. 

During graduate school, I realized that while I was very interested in art, I was not 

particularly interested in museums and galleries, even alternative galleries. Individually 

and collaboratively, I began creating permission and non-permission street pieces. I came 

into contact with the Chicago Mural Group (now Chicago Public Art Group), artists 

associated with inventing the form of the street mural—one of the Group’s founders was a 

primary organizer of the historic Wall of Respect. Through these artists I became 

connected to culturally and racially diverse artists and artistic practices. I immersed 

myself in reading Black aesthetics and later Chicano aesthetics. I became an active 

member of the Alliance for Cultural Democracy, one of the first artist organizations to call 

for using the opportunity of the then upcoming Quincentennial celebrations (of Columbus 

coming to the Americas) to question emerging conceptions of multi-culturalism that were 

not rooted in an understanding of the history of oppression and economic exploitation. 

This was my artworld. 

I’ve painted a number of murals with Marcus Akinlana. During our many conversations “at 

the wall” I came to understand and adopt Marcus’ philosophy—“I don’t care about the 

artworld. I want to make work that will be seen. I want to make work that will 

communicate. I want to make work about what I believe is important. I want to make a 

living as an artist so I can devote myself to this work. That’s what matters. What the art 

establishment thinks of me is not my issue.” Though I have had my “artworld successes” 

in the form of National Endowment for the Arts grants and other recognition, it has been 

for pursuing things I believe in, in places that I am interested in working—rural and urban 

community settings. Being interested in local culture—immersing myself in the histories 

and aesthetics of particular communities—has been, for me, the avenue to a sense of 

comfort in a much bigger, more complex world than I ever imagined in my working class 

childhood. 

I do believe in the importance of art. I think practices of aesthetic investigation—whether 

an elegant installation by an artist such as Iñigo Manglano-Ovalle, the rough drawing 

styles in a D.I.Y. zine, or a great Buffy episode can reveal fresh ways of perceiving that 

bring insight and pleasure. Note that I don’t draw distinctions between high and low 

culture, but I do draw distinctions between authentic aesthetic investigations and ersatz 

culture (such as movies or sitcoms that are designed by executives and focus groups to 

sell things—to lull, not enliven public discourse. 

Professor Fernando Hernández answered via email on October 11, 2009 
The visual culture perspective allows us to incorporate problems/issues that were out of 

the art education sphere. It does that by questioning notions like originality, authorship, 
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reception, representation, artist intention, visual language centered in the form, the 

context of production, the expression, the child as an artist and particularly the saving 

discourse of art education. What is introduced by the perspective of visual culture, the 

one to which I am provisionally bound – we cannot forget that there is more than ‘one’ 

option to understand/interpret what has been called visual culture – is the consideration of 

the artistic practices as – cultural – discursive practices that affect the ways of seeing and 

being seen. To recognize these effects as generators of alternative or dialogic narratives 

to the existing ones is one way to expand the meaning of visual arts education.  This 

makes of the subjectivity politics a central place to explore, debate and generate visual 

and performing narratives that contest the hegemonic ones. The visual culture option 

reinforces the possibility of talking about art – and of other visualization practices – from 

another/a different place and it also impels the realization of projects and practices 

generated as processes of inquiry. 

Professor jan jagodzinski answered via email on October 23, 2009 

It takes about three generations, according to many anthropologists, for deep change to 

occur in the psyche, about 75 years 3 generations)  … even then cultural ‘survivals’ 

persist in some sectors of society. Schooling is wedded to the broader capitalist economy 

where policies are directly linked to the psyche of the Nation, which today, is the same 

economy as that of the designer capitalism. There is a long history of educators—of 

critical bent, who have shown the changes of education follow the changes in capitalism: 

from laissez fire capitalism where elementary education was enough to monopoly 

capitalism (20th

So, why should we expect in art education as a global phenomena to 1) expect curricular 

change when visual culture as an orientation has been ‘announced’? 2) And expect 

teachers that are teaching to change when to change a curriculum means for you to 

undergo a curricular change yourself? The Tylerian model of education “still” survives 

through the backdoor of assessment strategies even today, despite the work of 

‘reconceptualists’ and ‘post-reconceptualists.’ The edifice of designer capitalism has not 

moved. This is not a cry of despair, but an obvious reality. The fantasies continue to 

circulate to generate a performative neo-liberal individual which art education is helping to 

shape. There are plenty of art educators in art schools that are quite happy to promote 

the aestheticization of life. Assessment remains hierarchical while there is a continual 

push to legitimate art as a functionary subject. This repeats what I call the fundamental 

antagonism of art that has emerged during the Enlightenment along with the nascent 

 cent) where a high school degree was needed to late capitalism where a 

college education was necessary to now global capitalism where the rhetoric of “learning 

to learn” not only extends post secondary education — the search for professional 

degrees, double degrees in some cases, but the new category of the post-doctorate 

emerging to create a cheap labour force in these institutions that are expected to function 

in practical ways to help Nations compete on the world-market. That’s the reality. 
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capitalism at the time. That antagonism is between the fantasy that art has a ‘free’ space 

of social critique and its other side—that it should be socially useful. I see no resolution to 

this today, whether it is through visual art or otherwise. 

I first started teaching visual culture in 1980 by using Arnold Hauser Social History of Art, 

for which the dean of humanities reprehended me. I am a baby boomer in my 60s- that’s 

one generation. Two are to follow before there is any deep penetration of this idea into 

the institution itself. 

boydwhite October 27, 2009  

jan, I follow your argument, and have no problem with it, until almost the end of your 

commentary. i.e. Why wouldn’t art—any of the arts—not be free to critique society? 

Lionel Trilling said that the arts are a critique of the human condition. I’ve always 

thought that was a useful definition. 

 

AESTHETICS: MYTH OR ALLEGORY 

For decades, the fine arts have been a central foundation for western art education 

recovering for its understanding the specific language of the art world, and the aesthetic 

discourse is an example of that. However, the emergence of the educative paradigm of visual 

culture involves new theoretical, contextual and practical variables that can redefine or 

extinguish older assumptions. 

What is in your opinion the place of the aesthetic discourse in contemporary art education? 

 
pduncum September 30, 2009 
What is this discourse? From my perspective there needs to be a serious attempt to 

consider the sensuousness of visual culture as a counter to but also complimentary to a 

focus on ideology because ideology comes wrapped in attractive packages. Also in 

dealing with unpleasant sensations for example the irritation of some television 

experiences, the Greek meaning of aesthetics as sense perception, which includes the 

unpleasant, seems useful. 

pgtaylor September 30, 2009 
I don’t think the IDEA of aesthetics really works at all any more. I do like the provocative 

nature of questioning the artNESS of something, but I especially am pleased when that 

which is never considered worthy of the category of “art” suddenly becomes so and 

everyone is left with flies in their mouths. 

carolinacpsilva October 1, 2009 
Professor Pamela Taylor what do you mean by the IDEA of aesthetics and why does it 

not work at all anymore? 
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pgtaylor October 1, 2009  
I mean the IDEA that aesthetics is the study of the beautiful or that along with the 

term “aesthetics” comes very formal guidelines of how something is classified as art 

such as the institutional theory of art, etc. Some of the most exciting contemporary art 

cannot exist in a museum or on a wall. 

bscarpenterii October 2, 2009 
Much like Paul Duncum, I am not sure what you mean by “discourse” when you ask about 

“the place of the aesthetic discourse in contemporary art education.” Are you wondering 

about how philosophical thought is encouraged in K-12 art education? Are you interested 

in the relative importance that educators and students place on the philosophy of art? Are 

you concerned with a possible loss of philosophical discussion and theoretical 

considerations about art in contemporary art education? The branch of philosophy known 

as aesthetics is much messier and complex than many K-12, museum, and higher 

education art educators seem to suggest. Aesthetics as a philosophical discourse about 

meanings, purposes, ideas, issues and conditions that surround and inform art and visual 

culture have always existed. 

carolinacpsilva October 2, 2009  

I agree when you say that “aesthetics as a philosophical discourse about meanings, 

purposes, ideas, issues and conditions that surround and inform art and visual culture 

have always existed” and that is why it is also part of art education discussions. I 
chose the term discourse because I think it contemplates the polysemantic character of 

aesthetics and it was used by Professor Kevin Tavin (2007) and Professor Paul 

Duncum (2007) referring to its “use and uselessness” in art education. The presence 
of the aesthetic discourse is a divergent point among advocates of visual culture in art 

education and for that I would like to know what is your opinion on this question? 

bscarpenterii October 4, 2009  

I agree. The responses here to your question support this premise. Take, for one 

example, Kevin Tavin’s response above. 

carolinacpsilva October 6, 2009  

Professor Stephen Carpenter I think my question was not properly explained 

because what I would like to know is if in your opinion we should or we should not 

consider the aesthetic discourse in today’ art education? 

ktavin October 3, 2009  

Well, I think I have already said too much and not enough on aesthetics in art education. I 

am less interested in understanding the discourse of aesthetics in our field and more 

interested in understanding the navel of the “field’s” epistemological dream of aesthetics. 

In this sense, privileging certain knowledge of aesthetics in our field can actually be an 

obstacle to knowing our own subject positions, constituted within and from that field. 
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Paying attention to how the field and its subjects enunciate problems and passions of 

aesthetics (discussion of ideology notwithstanding) is, for me, central to understanding 

the depths of the field’s unconscious. 

carolinacpsilva October 6, 2009  

Professor Kevin Tavin I would like to know how do you think the understanding of “the 

field’s unconscious” can explain the extintion of the aesthetic discourse from the 

emerging paradigm of visual culture in art education? Is it really possible to ‘close the 

door on’ aesthetics in art education? 

oliviagude October 12, 2009  
I concur with Kevin’s interest in investigating the imaginary that lies behind various 

conceptual structures. I worry, however, that we aren’t talking enough about 

investigating the conceptual structures related to assessment. 

Even as we deconstruct hierarchies set up by outmoded fine art paradigms, the field of 

art education has tended to accept the inevitability of assessment paradigms based in 

reductive, cognitive psychology-derived notions of creativity and meaning making. 

I’d like to see a discussion that traces the shift away from a more open conception of 

the goals of art education, to one that unproblematically accepts the possibility of 

assessing the outcomes through rubrics, interrater reliability, etc. 

Professor Boyd White answered via email on October 11, 2009 

Insofar as meaning making can be said to be a central mission of all education it is 

likewise meaning making that unites art education with the rest of the curriculum. This 

brings me to a couple of quotations by Mark Johnson (The meaning of the body: 

aesthetics of human understanding, 2007): Meaning grows from our visceral connections 

to life and the bodily conditions of life…it is through our bodily perceptions, movements, 

emotions, and feelings that meaning becomes possible and takes the forms it does (p. ix) 

Johnson then goes on to claim: “[A]esthetics…should be regarded broadly as the study of 

how humans make and experience meaning” (p. 209). Johnson’s concept of aesthetics, 

of course, harks back to the early Greek ‘emphasis on perception. It is that orientation 

that I find useful. 

Professor Fernando Hernández answered via email on October 11, 2009 

The aesthetic experience is treated as an individual emotion or an immutable effect. As if 

the ideas that circulate from Kant to Dewey were a revealed truth that one needs to follow 

and not a series of thoughts about the value of the experience of feeling in relation with/in 

the presence of art. But, as it is mentioned in the question, since aesthetics was 

established as ‘ philosophy of art’ in a specific moment of the history of the western world, 

as the action of thinking about feeling in the art, it has had the effect of classifying 

When I read that one of the ‘negative aspects’ of the introduction of visual culture in art 

education is the loss of aesthetic experience I think of how essentialist that can be. 



APÊNDICES 
 
 
 
 

186 

 

experiences that come from different currents of thought about artistic practices and their 

effects (most of the times as saviours and benefactors, thanks to the influence that the 

vanguards had with their ideal of the fusion of art and life). That is way I consider that this 

notion has to be rethought not only based on those like Adorno that have questioned the 

essentialist and attributive sense of aesthetics with the notion of experience – another 

notion to be re-examined (because of its role as a cultural classificatory category – but 

also to place aesthetics outside of a narrative – a discourse – about the ‘must be’ of 

feeling in art and place it in relation with the politics of the ‘ways of feeling’ in 

contemporary times. Authors like Jacques Rancière – “The Politics of Aesthetics: The 

Distribution of the Sensible” – or Nicolas Bourriaud – “Relational Aesthetics” – may help 

on this issue. 

oliviagude October 12, 2009  
For my thoughts on the intertwining of theory and practice and what this suggests about 

key questions to formulate sophisticated art education curriculum, I suggest the short 

commentary Aesthetic Making Meaning that I published in Studies in Art Education. 

Here’s a couple of quotes from the article that are relevant to this discussion: “Art (and 
the aesthetic practices that make art possible) can make life meaningful because through 

artworks personal and community experience is represented, re-presented, re-shaped, 

and re-formed.” 

“The core objective of quality art education is that: Students increase their capacities to 

make meaning. This meaning-making capacity is the ability to engage and entertain ideas 

and images; it is the ability to make use of images and ideas to re-imagine one’s own life 

experiences. It is the ability to investigate and represent one’s own experiences. 

Contemporary art education must become a sophisticated hybrid practice that uses style 

(in its visual and verbal manifestations) to interest (and even to enchant) students in order 

to enhance students’ abilities to engage, to analyze, to apprehend, and to enjoy.” 

Professor jan jagodzinski answered via email on October 23, 2009 

Aesthetics as a discourse works precisely to categorize and create meaning. This is not 

my particular stance on art and its education by whom I call an “avant-garde without 

authority.” It is not endless semiosis that is need but the understanding that art/non-art 

should be an encounter that ask what is “does.” Hence, my displacement is away from 

aesthetics to aisthesis—affectivity at the bodily unconscious dimension. This has no 

connection to Mark Johnson’s stance B. White mentions. 

There is so much art out ‘there’ in museums art galleries and so on that has to be 

discriminated with a range of sensibilities that develop my notion of “an avant-garde 

without authority”. My personal stance is to identify those artists who are working at the 

level of problematics and to share the conversations about those artists with the potential 

art teachers in my class. As far as popular culture is concerned, I teach media classes at 

the grad level for the past 15 years—film and television. My approach has circulated on 
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the notions of fantasy both psychoanalytic and schizoanalytic—both approaches are 

used. 

 
CURRICULUM: CHAOS/COSMOS 

Some criticism highlights the elitist character of the presence of the fine arts as the central 

reference to art education curriculum. On the other hand, the possibility of synchrony with the 

students’ everyday life and interests is one of the main arguments of the proponents of visual 

culture art education, which in its turn adds some difficulty to the nomination of its contents.  

Confronted with this imminent dispersion, what should be and how should be defined the “big 

questions” approached by the curriculum of art education in today’s schools? 

 
rwsweeny September 29, 2009 

This dispersion calls into question the very need for identifying “essential questions.” 

Replacing the centrality of the fine art with the centrality of visual culture is still elitist. The 

challenge as I see it is to decentralize the curriculum, to balance the central, and in many 

cases relevant qualities, of the fine arts, with the distributed diagram of visual culture. 

Brent Wilson raises this point in his discussion of the rhizome and the visual culture of 

manga, but is too quick to assume that visual culture cannot be mapped: it can (just as 

Deleuze and Guattari urge the reader of 1000 Plateaux to make maps, not diagrams), but 

both processes are always incomplete. 

pduncum September 30, 2009 

Bob, I am interested in what you are thinking of when you say that visual culture can be 

mapped. 

pgtaylor September 30, 2009 

Yes, Bob…so very true. I also think that too many assumptions are being made that we 

must have one or the other driving our curriculum when in fact one is informed by the 

other and vice versa. This is not to say that art considered fine is the same as those 

things considered visual culture or that they both can be approached the same. As Paul 

said and I so love to quote….looking at television is very different from interpreting a 

Monet (or something like that—I love how Blogs make me so informal!) In addition to 

relevantizing ways of knowing (;-), approaching, studying, interpreting, critically viewing, 

etc—visual culture promotes a distinctive value over ways of knowing rather that what 

needs to be known. This in turn becomes the ability to map, connect, and make sense 

of the curriculum. 

carolinacpsilva October 1, 2009 

Professor Pamela Taylor should we talk about knowing, in the singular, recognizing 

that this process is not linear and it builds itself through multiple connections, or as 

ways of knowing, in the plural, because they are different and distinctive according to 
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the kind of content (i.e. fine arts, popular culture...)? 

pgtaylor October 1, 2009 

Both, all and more. Knowing is multilinear…ways are connected and therefore 

multilinear as well. 

pduncum October 9, 2009  

There is probably always going to be a disjunction between official curriculum and 

what happens in the classroom. I am mostly interested in the latter. Though 

politically the former is critical. In the classroom it is necessary to teach in a dialogic 

way and this can mean in a playful way that media educators like David 

Buckingham have proposed and of which there are delightful examples in the 

media ed literature. Teaching has to be seen more and more as site specific. Which 

does not mean that everything is different in every way. Big issues like power, 

representation, seduction, (dare I say aesthetization), representation are going to 

be evident in any curriculum that owes its origins to the literature of visual culture. 

carolinacpsilva October 1, 2009 

Professor Robert Sweeny I think your answer reinforced the importance of determining 

“essential questions” as a way to manage the decentralization of the curriculum. 

According to the “rhizomatic development” can we consider that some of the knots are 

stronger than others (the “essential knots”?) or as Duncum said on the first question 

“these [themes or issues or controversies] change from year to year, class to class 

teacher to teacher”? How can the art educator survive to this theoretical complexity and 

its apparent lack of directions? 

rwsweeny on October 22, 2009  

Paul: When I refer to mapping in reference to visual culture, I am referencing both a 

literal re-presentation of a terrain as well as a conceptual process of interpretation. 

Deleuze and Guattari describe this process (w/r/t the rhizome) as one that describes a 

situation, an event, an object as it fuses with it. The process of mapping is never 

external to that which is being mapped. 

Carolina: In network theory, these ‘knots’ would be termed ‘hubs.’ Hubs act as 

connectors, directing energies and information. In reference to the discussion of 

flattening from earlier posts, the ‘flattest’ network would be one that is distributed: there 

are no nodes that are more important than the next, and all are connected. While a 

postmodern ideal, Kevin and others have remarked that, socially, culturally, personally 

(and technologically), this is not an accurate description of interactions as they take 

place in contemporary networks. Individuals and institutions accumulate power in non-

distributed ways. Robust networks in nature thrive when the power is balanced between 

distributed and centralized (all nodes connected to ONE center)arrangements. 

This is not to say that all networks function best through decentralization. It may provide 
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educators with a dynamic model for interaction that reflects contemporary social 

exchange. It reinforces notions of flexibility and adaptation that are central to teaching, 

regardless of level of subject matter (pun intended!). 

bscarpenterii October 2, 2009  

In some ways, your question goes back to perhaps the very basic question faced by and 

highlighted by curriculum theorists, such as Ralph Taylor. The question “What is worth 

knowing?” is central to curriculum design, theory, assessment, and evaluation. But this 

question is actually a question in the plural sense–What (ideas, issues, themes, concepts, 

skills, and so forth) are worth knowing? John Dewey and other curriculum theorists in the 

pragmatist line of thought encourage educators to pay less attention to preparing 

students with specific skills with which to address a fixed goal or problem and move their 

concern for enabling/assisting learners to be prepared for an uncertain future. So, what 

themes lend themselves to uncertain futures? This is a difficult question to work through 

with a simple, direct response because doing so locks one into a fixed outcome. The 

messy, complicated and complex nature of such a view of curriculum is missing from the 

large majority of contemporary art education in my view. Such a shift calls for a multilinear 

sense of curriculum (as suggested by Pam Taylor and Bob Sweeny) but it also calls for a 

reconceptualization of curriculum in the sense that curriculum theorist William Pinar, 

Madeline Grumet and others support. The idea of curriculum being a verb rather than a 

noun is central here. Pinar and others argue that because the root of curriculum comes 

from the Latin infinitive “to run” as in “to run the course,” curriculum is the experience of 

running rather than the acutal course to be run. I believe one can map the running of the 

course and/or the course itself, however these maps would look quite different. 

kfreedman October 7, 2009  
Curriculum does not have just one meaning; it is an attempt to put structure on the 

generally unstructured process called learning. As such, it is an open concept, like art. 

It is both a noun and a verb, it can mapped and lived. Of course, curriculum is 

multilinear, but it has linear parts (I could go with the geographical metaphor, but that 

would be too much), just as people learn within, without, and between disciplines. 

Lately, I’ve been using the phrase “fractal curriculum” to try to get this across to my 

students. Fractals represent structure within chaos, they have larger and smaller 

pathways and straight and curved courses. One of the difficulties with defining 

curriculum is that we are trying to represent a pathway of learning when, in fact, 

students generally create their own pathways and we can only help to guide them to a 

start. So, the best we can do is to continually redefine the concept by, for example, 

finding metaphors that suggest the process in increasingly complex ways. 

This is the difficulty I have with the notion of eliminating the term aesthetics. It, too, is an 

open concept and one that should be poked, torn, and crushed in the process of its re-

definition. With aesthetics, as with curriculum, we refer to our best efforts to socialize a 
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natural process. Our attempts at representation are frustrating because we cannot 

actually represent either process (desiring or learning). But, the struggle to grasp such 

fleeting ideas is a goal in itself, and because of this, we can help students by making 

the struggle transparent. 

ktavin October 3, 2009  

I think the big questions must be couched in a fundamental trade off: Giving up the 

promise of certainty in curriculum for the ambiguity and indeterminacy of classroom life. 

This is a step away from curriculum development, as Steve points out, to curriculum 

thinking. 

Professor Boyd White answered via email on October 11, 2009 

I too like Pinar’s notion of curriculum as a verb. Thus we adopt and adapt whatever 

seems most relevant at any given time. It’s not the fact that Rembrandt is famous that 

makes him necessarily relevant to students. On the other hand, his particular oeuvre may 

lead students in directions that they wouldn’t normally venture towards on their own. It 

depends on the student/ teacher relationship and shared concerns. 

Professor Fernando Hernández answered via email on October 11, 2009 

I do not share the position that visual culture art education could be defined in terms of  

the objects and artefacts to those produced in popular culture, and in particular, to those 

from virtual places. The question is not about the objects but about how they are 

approached. From this point the argument is not if the art education curriculum no longer 

shows and dialogues with what artists do and have done but to do that from the 

assumptions I have presented in the first question.  

Having stated this, I must say that I do not share the idea that there needs to exist an art 

curriculum or one of Maths, English or Natural sciences. This conception of a 

disciplinary/school curriculum is a hegemonic way of colonization of what must be done 

and learned in the schools. I am a bigger supporter of an integrated curriculum, based on 

challenging problems that need the disciplinary/academic knowledge – and not 

disciplinary/academic – to get an answer to those problems we decide to explore in 

different learning environments. In this way what would be present in students inquiry 

narratives would not be art education’ as we know it today but the visual and media 

literacy. Not only as a resource to report what has been made and share it with others, 

but also to build visual narratives that present the inquiry process that has been 

developed. The arts, as cultural practices, would be present at the moment of the 

realization of rhizomatic explorations about the inquiry matters that students, school and 

community would decide to face with the goal of interrogating and expanding the senses 

of the learning desire about ourselves, the others and the world. 

carolinacpsilva October 14, 2009  

From your answers on this topic I highlighted the words “ambiguity”, “indeterminacy”, 
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“messy”, “complicated”, “complex”, “multilinear”, “fractal”, “open concept” and 

“decentralization” as they were all used to describe ways of thinking the curriculum. 

Notwithstanding the specificity of each of those concepts they all lead to a vision of the 

curriculum as a work in progress (or a ‘verb’ as it was also mentioned in several answers) 

and that accentuates the importance one should give to the subjectivity of the 

student/teacher relations. Considering that I think it is important to bring to this 
discussion a reflection on “the conceptual structures related to assessment” as was 

mentioned by Professor Olivia Gude in the previous question. Being so, I would like to 

know how do you think those concerns should be approached in today’ art education? 

Professor jan jagodzinski answered via email on October 23, 2009 

Oddly, I agree with Bob Sweeney but only that he has his terms wrong—D+G  speak of 

diagrams and not maps, and Brent’s notion of the rhizome is very sketchy and ill 

developed in relation to the political impact D+G develop in their work. The notion of 

diagram has nothing to do with mapping but with the structure of affect below the level of 

consciousness; the sensibility of an artist is singular in this sense. My interest is not on 

‘essential ‘ questions but the understanding of art and its education as a ‘problematic’ to 

the questions themselves—that is ”what “supports the question in the first place? My 

primary interest would be the problematic of digitalization that raises the questions of 

what a framelsss image does or enables, This is neither attributable to popular visual, art 

or media per se, but a redefining of the imaginary psyche as such that is taking place, 

comparable to the shift to the printing press. 

 

CULTURAL IDENTITY: CIRCUITS OF POWER 

Local and global are site-specific constructions that can also change individually acquiring 

mainly person-specific meanings. However, nomadism has recovered an important place in 

contemporary societies. This phenomenon is related to the physical dislocation of migration 

cycles and the interconnectivity allowed by the new technology, two factors that make us 

subjects in constant uploading. 

Based on this context, how can art educators work as mediators in the formation of students’ 

cultural identity? 

 
pduncum September 30, 2009 

All your questions are excellent and this none less than the others. This one, like a few of 

the others is excellent because it is not easily addressed. I deal with students who are 

largely located within a small radius and do not have a nomadic identity. Thus it is very 

difficult for them to imagine it. My students are very largely from the US so it is also very 

difficult for them to imagine a global identity in the way that non-US students can. It is 

helpful to have in a class someone who is from outside the US. Last semester it was 

especially helpful to have one Hispanic student who had grown up going back and forth 
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between Mexico and the US. Such situations can get a conversation going. Of course 

one way that I imagine is being used a lot now, since in principle it is not new but now is 

accommodated by the technology is to have sister/brother classes in K-12 schools in 

other countries. 

carolinacpsilva October 1, 2009  

Professor Paul Duncum as I mentioned in the question I think nomadism can be a 

physical phenomenon and even if we do not “live” it, it affects us because it is mirrored 

in the cultural texture of our community/society/country. Nomadism, as dislocation and 

exchange of experiences and habits, also happens in a virtual and technological plan, a 

reality that almost all the students can access. Being so don’t you think it is important 

that art educators reflect and promote a dialogical and critical space with their students, 

based on their (teachers and students) personal experiences but also introducing 

examples from visual culture that reflect or can be used to reflect those questions? 

pduncum October 9, 2009  

As above I would argue for a safe space in which dialog is essential, but a critical 

pedagogy must be balanced with a playful one in which students pleasure taking is 

really acknowledged. The latter is not a feature of the art ed literature to date, but as 

media educators argue (who have a much longer history dealing with these issues 

than we in art ed) it needs to be for otherwise we simply get students to regurgitate 

our critical perspective in the classroom and have no effect whatsoever on their lives 

beyond our sight. 

pgtaylor September 30, 2009 

I’m not sure if we want art educators to act as mediators in the formation of students’ 

cultural identities. However, they can and should provide a safe and inspiring space in 

which such formation may be critically reflected upon. 

bscarpenterii October 2, 2009  

How do learners engage in such acts of nomadism when their access to means of 

mobilization are limited? Here I am thinking of “digital divide” issues in which some 

learners simply do not have access to computers and the Internet and therefore cannot 

migrate/roam/surf/upload from one location to another in ways that other learners can. 

The formation of student identities happens with or without art educators. I agree with 

Pam Taylor that it is perhaps not desirable for art educators to function as mediators of 

cultural identity formation in students. Art educators might, perhaps, provide educational 

experiences in which learners can explore possibilities of identity construction. 

Some learners do not have “fixed” identities but are themselves embodied nomadic 

identities. How do such subjectivities fit into your theoretical framework? 

carolinacpsilva October 2, 2009 
I agree with you on the first part of your answer, although we live in a 
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hypertechnological world we cannot assume that every learner have access to it. But 

there is another consequence of globalization that I think affect us all, whether we live it 

directly or indirectly, and has to do with the migration cycles that move people around 

the world in a vertiginous rhythm. I chose to talk about cultural identity, in a postmodern 

sense, as a work in progress not a fixed meaning, and globalization to deal with the 

issues of multiculturalism and its influence in art education. I think that directly or 
indirectly, consciously or unconsciously, the art educator interferes (and this does not 

necessarily have a negative sense) with the construction of students’ cultural identity. 

However (s)he should not be the protagonist and that is why I used the word mediator, 

someone that as Professor Pamela Taylor said “can and should provide a safe and 

inspiring space in which such formation may be critically reflected upon”. 

ktavin October 3, 2009  

Art educators are, (as you state) for good or ill, mediators for our students’ identities (in 

culture), similar to other mediating images, objects, and subjects around them. We, like 

images, for example, offer pleasure, initiate and/or reinforce values and beliefs, and 

affect, mobilize, and/or (attempt to) arrest certain behaviors. In this sense, art teachers 

are just one of an endless number of circulating signs that affect the formation of 

students’ identities, their inter-individual subjectivities. A fundamental question is how we 

as teachers both mediate and interrogate the binding of students’ enjoyment to certain 

signifying and symbolic formations–in terms of identity and their sense of being-in-the-

world. 

Professor Boyd White answered via email on October 11, 2009 

Good question: I work in a city with a very large proportion of immigrants from all corners 

of the world. E.g. In a grade four class of 24 students I visited one day, 18 were 

immigrants. I forget how many countries they represented, but there were several. 

Needless to say, such a mixture is a challenge for the teacher; and mediation becomes a 

standard part of everyday classroom life. There is a fine balance between acknowledging 

difference and searching out common values in the processes of meaning making and 

self-definition. 

Professor Fernando Hernández answered via email on October 11, 2009 

All educators can have a mediator role as they work as transmitters of “must be” practices 

to the students since we believe that school has been gifted with that social mission. 

However this does not guarantee that potential learners can achieve it, especially in our 

current times. And that is even more difficult in secondary education. The school has 

been loosing the function to which it was created in the XIX century: as an articulator of 

national identities and reproduction of social stratification – with an open door to certain 

social class mobility. School still exists as a place to transmit packaged information. That 

generates submission but also resistance. Based on this point those who dedicate 

themselves to art education can use the work of contemporary artists to show how ‘pre-
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established’ identities can be questioned. They can help their students explore the 

discursive narratives that fix the ways of seeing themselves and the others and the way 

we have learned it and naturalised it. They can also reflect about what has been the place 

of the arts and of visual imagery in the constitution of these hegemonic narratives about 

the different aspects that shape identity: sex, ethnicity, social class, religion, nationality, 

truth, and so on... 

Professor jan jagodzinski answered via email on October 23, 2009 

The question of identity has had a long divisiveness when it comes to identity politics. 

Hence we have a “diversity institute”  in my department which tries to understanding the 

changing cauldron of identity between generations and among and between generations 

where hybridity is an open ended understanding of subjectivity as a ‘becoming.’ That 

approach is used in my art and media classes: to problematize identity in of itself where 

the shift is made from difference in relation to same and difference in- and–of-it-self that 

avoids “degrees and hierarchy.” These are two opposing theoretical positions when it 

comes to identity. 
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B. STEPHEN CARPENTER é professor na Faculdade College of Education and Human 

Development da Universidade A&M Texas. Doutorou-se em Educação Artística em 1996 na 

Universidade Pennsylvania State. A sua pesquisa centra-se na Educação Artística, hypertext 

curriculum theory and design, pedagogia pública e justiça social, e Cultura Visual. É autor e 

co-autor de vários livros, capítulos de livros e ensaios sobre Educação Artística, , hypertext 

curriculum theory and design e Cultura Visual. 

 

BOYD WHITE é Professor Associado do Departamento de Estudos Integrados na Educação, 

Faculdade de Educação, Universidade McGill, Canadá, onde ensina desde 1968. Doutorou-

se em Educação Artística. Depois de leccionar aulas práticas por muitos anos, centrou a sua 

atenção nas componentes não oficinais da educação artística. Desenvolve um curso de 

formação undergraduate intitulado Aesthetics and Art Criticism for the Classroom e um 

conjunto de cursos graduados que examinam o papel da estética na educação. Estas 

disciplinas têm sido o foco central do seu ensino e fontes de investigação há 

aproximadamente quinze anos. A sua pesquisa baseia-se na fenomenologia e reflecte a 

natureza dos encontros estéticos das pessoas, de um modo geral dentro do contexto do 

museu, e como os momentos experienciais desses encontros informam o auto-conhecimento 

dos participantes particularmente na forma como se relacionam com as suas vidas enquanto 

professores. 

 

FERNANDO HERNÁNDEZ é Professor de Educação e Ensino das Artes Visuais, Estudos da 

Cultura Visual na Facultat de Bellas Artes da Universidad de Barcelona – Espanha. É 

doutorado em Psicologia e formado em Filosofia e Ciências da Educação. A sua pesquisa 

centra-se nas áreas das novas tecnologias e formação de professores, o entendimento do 

ensino e aprendizagem, o entendimento da cultura visual, estudos culturais e questões sobre 

mudanças culturais e educativas. É co-coordenador do programa  de Doutoramento Inter-

Universidades: Educação Artística: Ensino e Aprendizagem nas Artes Visuais. É também 

autor de várias publicações nacionais e internacionais. 

Em 2007 publicou “Catadores da cultura visual: proposta para uma nova narrativa 

educacional”. 

 

JAN JAGODZINSKI é professor no departamento de Educação Secundária na Universidade de 

Alberta, Canadá, onde ensina Artes visuais e Educação dos Média e questões curriculares 

relacionadas com as preocupações pós-modernas de género político, estudos culturais e 

Média (filme e televisão). A sua pesquisa centra-se na psicanálise Lacaniana e a sua 

aplicação na Cultura Visual e a pedagogia. Para além dessas categorias gerais também está 
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interessado na Educação Artística, a Educação dos Média e a Pós-modernidade e o seu 

impacto na educação, entre outras questões. É membro fundador do Caucus on Social 

Theory in Art Education. É autor de livros como Anamorphic I/i (1996), Youth Fantasies: The 

Perverse Landscape of the Media (2003), Deconstructing the Oral Eye ; Postmodern 

Dilemmas: Outrageous Essays in Art&Art Education (1997), entre outros. 

 

KERRY FREEDMAN é professora de Arte e Educação na Universidade de Northern Illinois, 

EUA, onde lecciona as cadeiras de Curriculum Studies, Critical Pedagogy, Visual Culture e 

Contemporary Technologies. A sua pesquisa centra-se nas relações entre currículo da arte, 

cultura e tecnologia. O seu trabalho tem sido publicado em inúmeros jornais e fez 

apresentações em mais de 25 países. Em 2003 publicou Teaching Visual Culture e foi co-

autora de muitos outros livros. Recebeu várias distinções e prémios, incluindo Fulbright 

Scholar, Distinguished Fellow of the National Art Education Association e NAEA Higher 

Educator of the Year. Fez parte de comités nacionais e internacionais, do conselho editorial 

em jornais de destaque, e foi Editora Sénior da Studies in Art Education. 

 

KEVIN TAVIN é professor na Universidade do Estado do Ohio, EUA, onde lecciona as 

cadeiras de Engaging Visual Culture: The power of seeing and being seen, The history, 

politics, and practices of visual culture in art education, e Conceptual Processes for 

Understanding Visual Culture as Curricula. Doutorou-se em 1998 na Universidade de Penn 

State com a tese A Critical Pedagogy of Visual Culture as Art Education: Toward a 

Performative Inter/Hypertextual Practice. A sua pesquisa centra-se na Cultura Visual, 

pedagogia crítica, estudos culturais e educação artística. O seu trabalho tem sido publicado 

em inúmeros jornais incluindo, Art Education, The Journal of Multicultural and Cross-Cultural 

Research in Art Education; The Journal of Social Theory in Art Education; Studies in Art 

Education e Visual Arts Research. Em 2004 recebeu o prémio Manuel Barkan Memorial. 

 

OLIVIA GUDE é professora na Universidade de Illinois em Chicago, EUA. É a Directora 

Fundadora do Spiral Workshop, um projecto de pesquisa do currículo que providencia aulas 

de arte a jovens urbanos. A sua pesquisa centra-se na identificação de novos paradigmas 
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digital e a relação entre vigilância, obras de arte e gaze. Apresentou a sua pesquisa em 

conferências nacionais e internacionais. Também trabalha como artista e o seu trabalho 
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APÊNDICE C – INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO BLOGUE 
 

 
Access to the blog-chat 

 

To have access to the blog-chat that will be used as a platform for the online interview about 

Visual Culture and Art Education: 

•  Create a wordpress account 

•  Go to wordpress.com. 

• Sign up to create your account. 

• In filling in the form please choose an identifiable username. 

• Please let me know if you choose a different e-mail than the one I use to contact you. 

• For this interview you will only need a username (3.) 

 

 

 

 

 

  

        3. 

 

 

 

 

         4. 

 

 

         5. 
 

You will receive a e-mail from wordpress.com with the link to my blog-chat 

vcandae.wordpress.com

• The blog-chat is private and only the persons invited will be able to see its contents. 

 saying you have been invited to it as a contributor and with a link to 

have access to it. 

• The participants of this online interview will be: Professor Paul Duncum (University of 

Illinois at Urbana-Champaign), Professor Kevin Tavin (The Ohio University State), 
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Professor Stephen Carpenter (Texas A&M University), Professor Olivia Gude 

(University of Illinois at Chicago), Professor Robert Sweeny (Indiana University of 

Pennsylvania), Professor Boyd White (McGill University), Professor jan jagodzinski 

(University of Alberta).  

To comment in the blog-chat: 

• The blog will be online between September 14th and October 2nd and during that 

period you can answer whenever it is better for you. 

• Besides answering directly to the questions I make [6] you can also reply to the 

answers of other authors [7] promoting a dialogue between all the participants. 

• When replying you can activate the option “notify me of follow-up comments via email” 

[8] (please note that this option is not always working so check the follow-up of the blog 

whenever is possible). 

• All the contents of this online interview will be used exclusively as data for my master 

thesis. 
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