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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo clarificar o percurso da Escola Superior de 

Educação pela Arte e realçar o enorme contributo que Arquimedes da Silva Santos deu 

ao desenvolvimento de um pensamento pedagógico que valoriza as expressões artísticas, 

num conceito globalizante, no crescimento harmonioso da criança e do indivíduo. Torna-

se claro que a experiência da Escola Superior de Educação pela Arte se constituiu como 

uma tentativa inovadora e possibilitou uma abertura à introdução das expressões 

artísticas, ainda que tímida, na estrutura dos currículos nacionais, principalmente no que 

diz respeito aos primeiros anos de escolaridade.  

Assim, deste trabalho consta uma resenha dos diferentes períodos da sua 

existência, o seu enquadramento institucional e a referência aos diferentes intervenientes 

que, na sua diversidade de pensamento e ação, contribuíram para a implementação desta 

experiencia pedagógica. Acresce que, na génese da Escola de Educação pela Arte, foram 

determinantes os contributos das investigações realizadas na Fundação Calouste 

Gulbenkian, através do seu Centro de Investigação Pedagógica, no que diz respeito à 

pedagogia das expressões artísticas e à preocupação em interligar as artes e as ciências 

pedagógicas. 

Foi ainda preocupação, neste estudo, sistematizar a evolução curricular da própria 

escola, tentando dar resposta aos problemas com que se debatia, de forma a garantir a sua 

sobrevivência, dadas as dificuldades de reconhecimento e de credibilização normativa e 

institucional, nos diferentes períodos e contextos políticos que a sua experiência 

atravessou. 

Neste estudo, foi deveras importante equacionar o marcante legado do Professor 

Arquimedes da Silva Santos, produto do seu trabalho de pesquisa e investigação. O seu 

contributo para a educação artística em Portugal é consequência da sua perseverança na 

defesa de um contexto educativo que relaciona a arte e a educação, propondo conceitos 

inovadores para o seu tempo: Psicopedagogia da Expressão Artística e da Reeducação 

Expressiva, criando uma relação entre a ciência, a pedagogia e a arte.  

Palavras-Chave: Educação pela Arte, Escola Superior de Educação pela Arte, Arquimedes 

da Silva Santos; Psicopedagogia da Expressão Artística 



 

ABSTRACT 
 

The present study aims to clarify the evolution of the College of Arts and highlight 

the enormous contribution that Archimedes da Silva Santos gave to the development of a 

pedagogical idea that values artistic expressions, in a global concept, in the harmonious 

growth of the child and the individual. It becomes clear that the experience of the College 

of Arts was constituted as part of an innovative attempt, and made possible the 

introduction of artistic expressions, although cautious, in the structure of the national 

curricula, particularly with respect to the first years of schooling. 

Thus, this work contains a review of the different periods of its existence, its 

institutional framework and the reference to the various participants that, with their 

diversity of ideas and actions, contributed to the implementation of this educational 

experience. Moreover, the contributions of the research carried out at the Calouste 

Gulbenkian Foundation, through its centre of Pedagogical Research, were fundamental 

in the creation of the College of Arts with regards to the education of artistic expressions 

and the desire to connect arts and pedagogical sciences. 

This study also took into consideration, the combination of the college´s curricular 

evolution, trying to respond to the problems it faced, in order to ensure it’s survival, given 

the difficulties of recognition and normative and institutional credibility, in the different 

periods and political contexts that it went through. 

In this study, it was very important to consider the remarkable legacy of Professor 

Archimedes da Silva Santos, a product of his research and investigation work. His 

contribution to artistic education in Portugal is a result of his perseverance in defending 

an educational context that relates to art and education, proposing innovative concepts for 

his time: Child Psychology in artistic expression and Expressive Re-education, creating 

a relationship between science, education and art.  

Key Words: Art Education, Experimental School of Education through Art, Archimedes 

da Silva Santos; Child Psychology of Artistic Expression. 
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INTRODUÇÃO 

A escolha do tema desta dissertação teve como objetivo primordial iniciar uma 

primeira investigação, dando corpo a uma reconstituição da história da experiência 

pedagógica que foi a criação da Escola Superior de Educação pela Arte, que manteve o 

seu funcionamento no período entre 1971 a 1981, no Conservatório Nacional. Este estudo 

procura contribuir para evitar que uma parte da nossa história, na área da educação, fique 

apenas superficialmente conhecida. Este trabalho constitui-se como uma resposta à 

necessidade de elaborar um mapeamento mais estruturado do percurso da escola durante 

o período da sua existência. Por outro lado, é imprescindível reconhecer o contributo de 

Arquimedes da Silva Santos no contexto da Educação Artística em Portugal e 

concretamente para a sustentabilidade da vida deste projeto educativo. Será incontornável 

a valorização e reconhecimento do seu legado, não só ao nível da investigação, mas 

também como interveniente muito ativo no contexto educativo português. O seu 

pensamento merece uma reflexão aprofundada, no que concerne a orientações de políticas 

educativas valorizadoras de uma educação artística, que poderiam ter tido grandes 

repercussões no contexto atual do ensino público.  

Assim, a concretização deste trabalho só foi possível com a gentileza de 

Arquimedes da Silva Santos e da sua família que autorizou o acesso ao seu espólio, 

existente no Museu do Neo Realismo em Vila Franca de Xira. Com os diferentes 

documentos aí encontrados, não catalogados, sobre a Escola Superior de Educação pela 

Arte (relatórios, cartas, jornais, documentos internos da escola, documentos dos serviços 

do Ministério da Educação) e com ajuda da publicação da avaliação realizada pelo 

Ministério da Educação, foi possível interrelacionar a documentação e delinear um 

percurso cronológico, identificando algumas especificidades no contexto histórico. Um 

importante contributo a referir é o das referências nas diferentes publicações de 

Arquimedes da Silva Santos, que fornecem uma perspetiva mais aproximada e 

conhecedora desta realidade tão próxima temporalmente. Durante o processo de 

construção desta dissertação, realizei vários contatos/conversas com Arquimedes da Silva 

Santos sobre os aspetos relacionados com a Escola Superior de Educação e, ainda, 

também sobre o seu percurso e contributos, como pedagogo, no contexto da educação 
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artística em Portugal. Também considero fundamental o contato e esclarecimentos de 

Maria Emília Brederode dos Santos, uma vez que foi da sua responsabilidade a publicação 

do estudo de avaliação da escola. De facto, este trabalho de investigação retira muitas 

referências desse documento de avaliação (uma vez ser a única publicação específica 

existente sobre a Escola Superior de Educação). Foi realizada uma entrevista com o 

professor (ator e encenador) João Mota, de forma a compreender a extensão da sua 

intervenção na escola, uma vez que o primeiro professor convidado a integrar o projeto 

de Reforma do Conservatório Nacional. Foram estabelecidos, ainda, contatos com 

professores e alguns alunos que fizeram parte do projeto da Escola Superior de Educação 

pela Arte. Penso que será um dos caminhos a seguir numa futura investigação, pois podem 

constituir-se como um contributo importante para compreensão das experiências e 

práticas pedagógicas desenvolvidas durante o período de funcionamento da escola. 

Nas referências expressas neste estudo podemos encontrar alguns pontos de 

reflexão que permitem compreender algumas das problemáticas com que a escola se 

confrontou. Simultaneamente, podemos inferir que alguns aspetos podem ser 

considerados como inovadores, tendo em conta a sua contextualização ao nível das 

políticas educativas em Portugal. Será imprescindível compreender os motivos ou causas 

que levaram ao estrangulamento progressivo e, consequentemente, à extinção deste 

projeto pedagógico, no contexto histórico da educação artística em Portugal. 

No primeiro capítulo há a intenção de reunir um conjunto de referências 

cronologicamente organizadas que permitem realizar um enquadramento histórico da 

Educação pela Arte em Portugal. Torna-se clara a necessidade de construir e aprofundar 

a História da Educação pela Arte em Portugal, de forma a compreender em que contextos 

surgem as primeiras reflexões e estudos e como se foram cimentando as condições que 

proporcionaram a criação da escola Superior de Educação pela Arte. Será igualmente 

imprescindível explicitar as alterações político-educativas que ocorreram no nosso país e 

que antecederam a necessidade de procurar novas orientações e percursos, que vieram 

estreitar e desenvolver a relação entre a educação e a arte. 

 O contexto político reformista associado à Reforma Veiga Simão e, por 

consequência, a Reforma do Conservatório Nacional, assim como um conjunto de 

circunstâncias e novos valores de índole cultural, artísticos e educacionais, terão 
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permitido as condições para a proposta do projeto educativo desta escola. Não podemos 

deixar de referir, como figura incontornável desta persistência e resistência, Arquimedes 

da Silva Santos. Foi decisivo o seu papel inovador ao nível da investigação na Fundação 

Calouste Gulbenkian nas áreas da Psicopedagogia da Expressão Artística e da 

Reeducação Expressiva. 

O segundo capítulo procura contextualizar o que de mais significativo e 

importante houve no percurso de vida de Arquimedes, de forma a reconhecer a relevância 

do seu contributo como pedagogo, investigador e poeta. Assim, são aqui considerados 

aspetos da sua vida que permitem encontrar os momentos que intersetam com as 

circunstancias que levaram ao seu envolvimento na área da educação pela arte e, 

consequentemente, à criação da Escola Superior de Educação. 

Os capítulos dedicados ao “percurso de vida da escola”, até à sua extinção, 

abrangem questões que se relacionam com o contexto das políticas educativas em 

Portugal e a pertinência da criação da escola, a estrutura e organização do curso de 

Educação pela Arte, a realização da Exposição Comemorativa dos 10 anos da Escola 

Superior da Educação pela Arte, a participação e envolvimento de vários professores, a 

contextualização da avaliação da escola e a sua consequente extinção. Encontramos, neste 

texto, três períodos que constituem a história da vida da Escola Superior de Educação 

pela Arte: as circunstâncias que contribuíram param a sua criação, as experiências 

pedagógicas realizadas e, finalmente, as circunstâncias que acabaram por levar ao seu 

encerramento. 

Por fim, encontra-se um capítulo que reúne considerações, ainda que de forma 

genérica, sobre a área da Psicopedagogia da Expressão Artística, sintetizando a 

investigação e pensamento do Dr. Arquimedes da Silva Santos. O desenvolvimento e 

aprofundamento desta área foram essencialmente realizados, por si, no período em que 

trabalhou no Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian e, 

posteriormente, lecionado nesta mesma Fundação. 

Finalmente convém referir que a dissertação que apresento sobre o percurso 

realizado pela Escola Superior de Educação pela Arte é essencialmente cronológica, de 

forma a, nesta primeira abordagem, estabelecer um encadeamento coerente, que reflita 
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uma imagem próxima do que terá sido o contributo desta experiência na história da 

educação artística em Portugal. 
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(1) Referência da Educação pela Arte em Portugal 

O conceito Educação pela Arte foi sendo objeto de reflexão de alguns pedagogos, 

filósofos e até historiadores, enquadrando-se na emergência de “novos” valores e 

conceitos” em contextos de transformação de caráter social, económico e ideológico. 

Assim, surgem vários escritos, nacional e internacionalmente, produto de preocupação e 

reflexão.  

Com a Primeira República em Portugal, sendo a educação um dos principais focos 

de atenção política, o que levou a reformas profundas do ensino, surgiu, entre outras, a 

preocupação de introduzir a arte na escola, especialmente ao nível do ensino primário, 

onde se verificaram as maiores reformas. Em 1943, durante a 2ª Guerra Mundial), 

assistimos a um ponto de viragem no pensamento educativo com Herbert Read1, com a 

publicação do seu livro “Education Trough Art”, que só veio a ser traduzida e publicada 

em português em 1958. Encontramo-nos perante o nascimento de um movimento a nível 

internacional, com forte preocupação nas áreas educacionais, orientando-se também, de 

forma muito significativa, com propostas de ação para a Educação pela Arte. 

De acordo com o relatado pelo Ministério da Educação, em 2003, para a 

Organização de Estados Iberoamericanos para a Educação, a Ciência e a Cultura [OEI], 

com o golpe militar do 28 de maio de 1926, que institui a ditadura militar (1926-1933), e 

o Estado Novo (1933-1974), o sistema educativo português assiste a algumas 

transformações: passando pela alteração do Ministério da Instrução Pública para 

Ministério da Educação Nacional, até à fundação da Mocidade Portuguesa em 1936 o 

sistema educativo absorve alterações imbuídas fundamentalmente de um caráter 

ideológico. A tentativa de combate ao analfabetismo, que atingia 40% da população 

portuguesa, com a criação do Plano de Educação Popular (Decreto-lei nº 38 968, de 27 

de Outubro de 1952), assim como o reconhecimento da urgência em formar mão-de-obra 

qualificada para colmatar as necessidades dos avanços industriais com o incremento 

decisivo do após segunda guerra mundial, põe a nu a estrutura educacional frágil de 

Portugal, que, além de debilitada, carece de uma abordagem atualizada no seu tempo. Um 

exemplo deste panorama pode ser encontrado em 1956, em que a escolaridade obrigatória 

                                                           
1 Herbert Read (1893-1968): poeta e crítico de arte. Publicou várias obras ligadas a pedagogia, sociologia, 

estética e filosofia politica. 
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de 4 anos (Decreto-lei nº 40 964, de 31 de Dezembro de 1956) ainda era apenas garantida 

ao sexo masculino, posteriormente alargada ao sexo feminino apenas em 1960 (Decreto-

lei nº 42 994, de 28 de Maio de 1960). É de salientar o facto de apenas em 1964 a 

escolaridade obrigatória aumentar para os 6 anos (Decreto-lei nº 45 810, de 9 de Julho de 

1964). Assim, e segundo Arquimedes da Silva Santos,  

  “…a história portuguesa teve, nestes últimos dois séculos, três momentos 

revolucionários (a revolução liberal de 1820; a revolução republicana de 

1910; a revolução democrática de 1974), os quais se repercutiram, de 

algum modo, nos projectos e sistemas educativos da época...” (2008, p.310) 

 Será já durante a década de 60 que iremos presenciar a necessidade imperativa de 

efetivamente existir um debate sobre a situação educativa verificado em Portugal, 

assistindo, assim, a uma tomada de consciência do contributo fundamental das expressões 

artísticas para a educação. Para esta tomada de consciência contribuiu o facto de em 1957 

se terem realizado um conjunto de conferências no Porto e em Lisboa que se encontram 

registadas numa publicação de 1966 com o título “Educação Artística e Ensino Escolar” 

composta por seis textos da autoria de: João dos Santos2 (Fundamentos Psicológicos da 

Educação pela Arte), Nikias Skapinakis3, L. Francisco Rebelo4, Nuno Portas5, João de 

Freitas Branco6 e Rui Grácio7. As sessões realizadas em Lisboa foram presididas pelos 

professores Delfim dos Santos8, Armando de Lucena9 e Vieira de Almeida10. Esta 

publicação reúne um conjunto de documentos dessas conferências de 1957, realizadas 

                                                           
2 João dos Santos (1913-1987): Fundador da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e percursor da Saúde 

Mental Infantil em Portugal. Grande impulsionador da Psiquiatria Infantil. 
3 Nikias Skapinakis (1931): O pintor português de ascendência grega, ligado ao modernismo. 

4 Luís Francisco Rebelo (1924-2011): Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores (1973 a 2003). 

5 Nuno Portas (1934): Arquiteto. Prémio Gulbenkian de Crítica de Arte (1963). Participou nos três 

primeiros Governos Provisórios do pós-25 de Abril. Contribuiu para a divulgação da arquitetura 

portuguesa. 
6 João de Freitas Branco (1922-1989): Autor do livro “História da Música Portuguesa”. É considerado um 

grande educador musical português. 
7 Rui Grácio (1921-1991): Pedagogo e investigador na área das  ciências da educação. 
8 Delfim dos Santos (1907-1966): Estudou em Viena e em Cambridge o neopositivismo, sobre o qual 

escreveu o primeiro estudo crítico em língua portuguesa; foi pioneiro em Portugal na discussão dos temas 

das filosofias da existência. Contribuiu para a introdução dos meios audiovisuais no ensino em Portugal. 
9 Armando de Lucena (1886-1975): Professor de pintura na Escola de Belas-Artes de Lisboa  entre 1952 e 

1956. 
10 Vieira de Almeida (1933-2011): Arquiteto português dedicado à docência da Arquitetura em várias 

instituições, a principal das quais foi a Escola Superior Artística do Porto (ESAP), onde foi professor de 

Teoria da Arquitetura.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Portuguesa_de_Autores
https://pt.wikipedia.org/wiki/1963
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Abril_de_1974
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Belas-Artes_da_Universidade_de_Lisboa
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pela Juventude Musical Portuguesa e pela Sociedade Nacional de Belas-Artes, abordando 

a temática da arte e a educação (Santos, Skapinakis, Rebelo, Portas, Branco, & Grácio, 

1966). No prefácio do livro, da autoria do professor Delfim Santos, dá-se conta das 

preocupações referentes à educação e as implicações artísticas neste domínio:  

“O empreendimento correspondeu a uma necessidade de elucidação de 

problemas relacionados com a Educação pela Arte, a formação estética e com 

o exame da sua viabilidade no ensino escolar- problemas que então iam 

ganhando projecção, quer no meio pedagógico, quer na opinião pública em 

geral”…”Um grande número de pessoas compareceu para ouvir as 

conferências e participar nos debates públicos que se lhes seguiram. Estes foram 

acompanhados com tanto maior interesse quanto é certo não estar a esse tempo, 

tão generalizado como hoje o hábito do debate ou colóquio com livre 

intervenção dos assistentes” (Grácio, 1966, p.15).  

João dos Santos (1966) no seu texto “Fundamentos psicológicos da educação 

pela arte” faz uma abordagem a alguns estudos realizados com Cecília Menano11 assentes 

na observação de desenhos realizados por crianças, e aponta, ainda, algumas referências 

sobre Augusto Rodrigues12. Salienta também, de forma contundente, como o ensino é 

ministrado em Portugal e que “tem como primeira consequência capital a de aniquilar 

as qualidades natas de raciocínio, de iniciativa e observação que espontaneamente se 

manifestam na criança” (Santos, 1966, p.73). 

Revelam-se no texto de João dos Santos (1966) ideias inovadoras no contexto 

nacional, que marcam a necessidade de uma transformação e mudança radicais, 

indiciando a necessidade de uma rutura com princípios vigentes no ensino. João dos 

Santos afirma que desenvolve-se actualmente um movimento de renovação, no sentido de 

abandonar princípios pedagógicos rígidos e de compreender a criança nas suas emoções 

ajudando-a a descobrir o mundo (Santos, 1966, p.67).  

                                                           
11 Cecília Menano (1926-2014): Fundadora da Associação Portuguesa para a Educação pela Arte em 

Portugal (1957). 
12 Augusto Rodrigues (1913-1943): Artista plástico e arte-educador brasileiro, pioneiro na criação das 

escolinhas de arte para crianças no Brasil 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte-educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


 

17 
 

Em 1954, Herbert Read torna-se o presidente da primeira Associação 

Internacional de Educação pela Arte, enquadrada no âmbito da UNESCO, o que permitiu 

que surgissem diversas associações a nível internacional com as mesmas preocupações, 

princípios e propostas de trabalho (Santos, 2008). O enquadramento na UNESCO foi 

decisivo para a consolidação do movimento e Portugal acompanha estas mudanças, 

criando em 1956 a Associação Portuguesa de Educação pela Arte presidida pela 

professora Alice Gomes. De entre os sócios fundadores destacam-se João dos Santos, 

Calvet Magalhães13, Almada Negreiros, Adriano Gusmão14, Cecília Menano, João de 

Freitas Branco, António Pedro15 e Breda Simões16. Nesta associação é defendida um 

modelo pedagógico assente nos princípios da educação pela arte (Gomes,2007). 

 (2) Arquimedes da Silva Santos – Percurso de Vida 

O legado de Arquimedes da Silva Santos no panorama português permite-nos 

encontrar um homem multidimensional com intervenção em diferentes áreas: cívica, 

política, artística, científica e educativa e consequentemente desempenhando diferentes 

papéis, como poeta, professor e pedopsiquiatra. O seu contributo para a educação artística 

em Portugal insere-se numa relação entre a Educação, Ciência, Literatura e Arte 

reconhecendo que todo o seu percurso de vida salienta a perseverança na defesa de um 

espaço educacional que relacionasse a Arte e a Educação na sociedade portuguesa. Foi 

sempre um mediador entre a Arte e a Educação colocando a arte ao serviço da criança 

através da teoria da Educação pela Arte. 

Assim, Arquimedes da Silva Santos propõe um conceito inovador para o seu 

tempo criando uma relação entre as ciências pedagógicas, a psicologia e a arte com uma 

proposta de uma disciplina: Psicopedagogia da Expressão Artística e da Reeducação 

                                                           
13 Calvet de Magalhães (1913-1974): Pedagogo e professor. Fundador e diretor da Escola Preparatória 

Francisco Arruda até 1974. 
14 Adriano Gusmão (1908-1989): Historiador de Arte e fundador da Associação Portuguesa de Museologia 

e da Secção Internacional de Críticos de Arte. 
15 António Pedro (1909-1966): Precursor do movimento surrealista português e fez parte do Grupo 

Surrealista de Lisboa (1947). Foi diretor do Teatro Apolo em Lisboa (1949)  e diretor do Teatro 

Experimental do Porto  (entre 1953 e 1961). 
16 Breda Simões (1922-2009): Dedicou-se à investigação na área da Psicologia e da Psicopedagogia no 

Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian. É uma referência na problemática 

epistemológica da Psicologia e da Pedagogia, pela «psicologia de grupo» e pelos problemas teóricos e 

práticos da orientação e do aconselhamento psicopedagógico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Apolo_(Lisboa)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1949
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Experimental_do_Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Experimental_do_Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1953
https://pt.wikipedia.org/wiki/1961
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Expressiva. Deste modo importa conhecer alguns dados biográficos referentes ao seu 

percurso de vida de forma a compreender, reconhecer e valorizar o seu vasto legado. 

Arquimedes da Silva Santos nasceu nos arredores de Lisboa, na Póvoa de Santa 

Iria, no dia 28 de Junho do ano de 1921, filho de José da Silva Santos e de sua esposa Iria 

da Conceição Ventura Silva. No seu percurso escolar frequentou escolas em diferentes 

localidades (Salreu, Estarreja e Ourém), devido às exigências profissionais do seu pai, 

funcionário público na Junta Autónoma das Estradas (Engenheiro Técnico/Arquiteto) que 

exerceu uma forte influência em Arquimedes nas áreas da literatura, história da arte e 

desenho/arquitetura. Terminado o 1º ano do liceu em Santarém, aos doze anos de idade, 

vai viver para Vila Franca de Xira com uma família evangélico-cristã, enquanto a sua se 

instalou em Coruche, com quem convivia apenas durante os fins-de-semana. Entre 1933 

e 1939, frequentou o colégio Afonso de Albuquerque (em Vila França de Xira) onde se 

destacou pelo gosto pela literatura, iniciando a sua atividade de escrita poética. Em 1936, 

a família regressou a Vila Franca de Xira período no qual os acontecimentos ocorridos 

em Espanha, nomeadamente a Guerra Civil Espanhola e o assassinato de García Lorca. 

Com a Revolta dos Marinheiros em Portugal17 foram intensamente absorvidos 

desencadeando as suas inquietações e reflexões politicas. Nesta sequência, Arquimedes 

foi expulso da Mocidade Portuguesa, organização nacional do Estado Novo de 

participação obrigatória, na qual inicialmente terá sido membro graduado. Enquadrado 

por estes acontecimentos em Vila Franca de Xira começou a juntar-se um grupo, que 

tinha como figura central Alves Redol, que mais tarde se veio a denominar por Grupo 

Neo-Realista de Vila Franca, o que traz um forte incentivo para a sua intervenção em 

diferentes atividades culturais, nomeadamente a participação em periódicos como Sol 

Nascente, O Diabo e Mensageiro do Ribatejo, e em conferências, visitas a museus, cursos 

em coletividades e outras. É neste contexto que se dá o primeiro contato de Arquimedes 

com as atividades cénicas no Ateneu Artístico Vila-franquense (Santos, 2007). 

Em 1939 inscreveu-se no Liceu Passos Manuel e a mudança para Lisboa permite-

lhe o contato próximo com outros poetas, artistas e escritores na redação do jornal de 

                                                           
17 Revolta dos Marinheiros em Portugal: Golpe militar ocorrido em 8 de Setembro de 1936 a bordo dos 

navios como forma solidária com as forças republicanas em Espanha. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_Setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1936
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crítica literária e artística O Diabo. Com Soeiro Pereira Gomes18e Carlos Pato19 colabora 

no 1º volume da primeira obra coletiva do Movimento Neo-Realista, “Contos e Poemas 

de Modernos Autores Portugueses” que foi publicada em 1942, editada por Carlos A. 

Lança e Francisco J. Tenreiro (Santos, 2007). 

Com uma nova deslocação da família, desta feita para Coimbra, Arquimedes 

iniciou o Curso de Medicina da Universidade de Coimbra e, paralelamente, desenvolveu 

outras atividades de caráter cultural e também político-ideológico como é o caso do seu 

envolvimento no Sector Intelectual de Coimbra do Partido Comunista, no MUD Juvenil 

(Movimento de Unidade Democrática Juvenil) na candidatura oposicionista de Norton de 

Matos à Presidência da República. Retomou a sua atividade cénica, agora no grupo de 

Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, sendo secretário da direção, depois 

como presidente, encenador, tradutor e ator. Realizou duas traduções do espanhol, a 

primeira em 1943 de “O Grande Teatro do Mundo” (séc. XVII), de Pedro Calderón de la 

Barca20, e em 1944 de “A Sapateira Prodigiosa” (1930), de Federico García Lorca21. Em 

1945 saiu do T.E.U.C. e, até 1949, manteve-se na Associação Cultural e Recreativa 

Ateneu de Coimbra onde dinamizou um leque variado de iniciativas no âmbito teatral e 

cultural. Foi nesta associação que conheceu a sua esposa Maria Luísa Duarte. Inscreveu-

se no Curso de Ciências Pedagógicas da Faculdade de Letras de Coimbra, direcionando 

o seu interesse para a saúde escolar. Enquanto delegado da Academia de Estudantes de 

Coimbra, em Janeiro de 1949, produziu um discurso na sessão de candidatura de oposição 

à Presidência da Republica como apoiante do General Norton de Matos22 e em julho foi 

detido pela PIDE ficando preso na Cadeia do Aljube (prisão conhecida pelas suas celas 

de isolamento e por receber presos políticos incomunicáveis nos períodos de 

interrogatórios) e na prisão do Forte de Caxias durante um ano; neste período de 

encarceramento, foi torturado e isolado de forma a não ter qualquer possibilidade de 

comunicação com o exterior da prisão onde se encontrava. Todos os seus escritos poéticos 

são apreendidos mas durante o tempo de prisão, Arquimedes foi reconstituindo toda a sua 

                                                           
18 Soeiro Pereira Gomes (1909-1949): Escritor português, autor de “Esteiros” em 1941. 
19  Carlos Pato (1920-1950):Escritor português.  
20 Pedro Calderón de la Barca (1600-1681): Dramaturgo e poeta espanhol do século XVII. 
21 Federico García Lorca (1898-1936): Poeta e dramaturgo espanhol, e assassinado durante a Guerra Civil 

Espanhola. Amigo de Luis Buñuel e Salvador Dali. 
22 General Norton de Matos (1867-1955): General e político português. Candidato à Presidência da 

Republica em 1949. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espanhola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espanhola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luis_Bu%C3%B1uel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dali
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obra. Após o seu julgamento foi condenado a 18 meses de pena correcional e três anos de 

suspensão de direitos políticos. Fato deveras romântico foram as circunstâncias do 

casamento de Arquimedes: apesar de se encontrar preso, casou-se com Maria Luísa 

Duarte através de procuração, ela em Coimbra e ele em Caxias, no dia 4 de fevereiro de 

1950 (Santos, 2007). 

  Em julho desse ano foi libertado, apesar de condicionado a um posterior 

cumprimento da pena restante. Terminou a licenciatura em Medicina no ano seguinte, 

realizando os respetivos estágios nos hospitais da Universidade de Coimbra. Em junho 

de 1952 voltou a Lisboa à cadeia do Aljube para cumprir a restante pena a que se 

encontrava sujeito e, simultaneamente, quase de forma irónica, tomou conhecimento da 

sua expulsão do Partido Comunista numa edição do jornal Militante. Quando finalmente 

terminou a pena de prisão, encontrou-se proibido de exercer a sua profissão em 

instituições públicas (Santos, 2007). 

Terminado o Curso de Ciências Pedagógicas pela Universidade de Coimbra, 

realizou estágios gratuitos em especialidades de psiquiatria infantil dos hospitais de Santa 

Maria, Dona Estefânia, Júlio de Matos e no Instituto de Oncologia (Santos, 2007; 

Esteiros, 2000). Em 1956 frequenta o Instituto de Psicologia e o Centre Internacional de 

L`Enfance, em Paris, e logo, em 1960, entra no quadro de especialistas em 

Neuropsiquiatria Infantil da Ordem dos Médicos. Colabora em vários periódicos 

nomeadamente: Vértice, Gazeta Musical, Gazeta Musical e de todas as Artes (Santos, 

2007; Grupo de Teatro Esteiros, 2000). 

De regresso à terra onde nasceu, Póvoa de Santa Iria, onde passa a residir, retoma 

a sua escrita poética com Voz Velada editado por Textos Vértice em 1958 (Santos, 2007; 

Esteiros, 2000). No entanto será apenas em 1967 que publicará a sua produção poética 

entre 1938 a 1958, com o título Cantos Cativos (Santos, 2007; Grupo de Teatro Esteiros, 

2000). 

Em 1960, inscreveu-se no curso de Filosofia, na Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, e logo, no ano de 1962, foi-lhe lhe concedida uma bolsa de 

estudo pelo governo francês para a realização de estudos especializados em 

Pedopsiquiatria e Psicopedagogia frequentando a Sorbonne, Universidade de Paris, nos 
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serviços de Neuropsicologia da Faculdade de Medicina, como assistente estrangeiro, onde 

obteve o diploma na especialidade de Neuropsicologia com a tese “Le vol chez le garçon: 

me contribuition à l`etude de la dissociaton familiale et la dé linquance juvenile” e devido 

ao relevante contributo do seu trabalho viu-lhe ser renovado o período de bolseiro por 

mais um ano. Durante os dois anos que reside em Paris, na Sorbonne frequenta 

nomeadamente a disciplina “Educação Estética da Criança”, lecionada pelo professor 

Maurice Debesse, onde começa a tomar contato com as questões da pedagogia e arte. 

Envolve-se ainda em diferentes iniciativas culturais como visitas a monumentos, 

frequentando a Universidade do Teatro das Nações, saraus e encontros em casas de 

amigos com algumas figuras intelectuais, espetáculos, concertos, aproveitando todo o 

ambiente cultural que esta cidade lhe podia proporcionar (Santos, 2007). 

Num encontro ocasional em Paris com o seu colega de Coimbra, Breda Simões, 

Arquimedes da Silva Santos recebeu um convite para integrar o Departamento de 

Psicologia no Centro de Investigação Pedagógica do Instituto Gulbenkian de Ciência no 

qual o Dr. Breda Simões desempenhava a função de diretor (Santos, 2007; Esteiros, 2000) 

e quando regressou a Portugal assumiu o cargo de assistente/investigador no Centro de 

Investigação Pedagógica do Instituto Gulbenkian de Ciência, em Lisboa.  

No período compreendido entre 1956 e 1974 desenvolveu estudos na área da 

Psicopedagogia das Expressões Artísticas na Fundação Calouste Gulbenkian que 

possibilitaram a publicação de diversos documentos sobre a temática (Santos, 2007; 

Esteiros, 2000), foi também professor da Formação Pedagógica para Monitores dos 

Serviços de Música e Museus, assim com lecionou também a disciplina de 

Psicopedagogia da Expressão Artística (Santos, 2007; Esteiros, 2000). 

Em 1971 foi convidado pelo Ministério da Educação para consultor 

psicopedagógico da Comissão de Reforma e Orientação do Conservatório Nacional onde 

defendeu a necessidade de existir uma Secção Pedagógica no Conservatório e indicou o 

caminho para a criação de dois cursos: o curso de Professores de Educação pela Arte e o 

curso de Professores de Ensino Artístico (Santos, 2007; Esteiros, 2000). Neste mesmo 

ano foi iniciada a Formação de Educadores pela Arte, no Conservatório Nacional de 

Lisboa (Santos, 2007; Esteiros, 2000). Foi presidente do conselho pedagógico da Escola 
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Superior de Educação pela Arte e professor de várias disciplinas do curso (Santos, 2007; 

Grupo de Teatro Esteiros, 2000).  

Em 1981 foi extinta a Escola Superior de Educação pela Arte e, dois anos depois, 

foi aceite a sua integração no quadro transitório da Escola Superior de Dança no Instituto 

Politécnico de Lisboa, onde Arquimedes Santos foi responsável pela criação do ramo de 

Educação na formação dos professores de Dança, e onde até se aposentar em 1991 foi 

professor-coordenador e Presidente do Conselho Artístico Pedagógico até 1999. Durante 

as décadas de 80 e 90 continuou a ministrar cursos no Centro Artístico Infantil do 

ACARTE – Fundação Calouste Gulbenkian (Santos, 2007). 

Como forma de homenagem ao escritor Alves Redol, de quem era amigo e 

evidenciando os seus laços de cumplicidade, Arquimedes Santos luta pelo projeto de 

criação de um centro de investigação e documentação do neorrealismo, encontrando, 

deste modo, uma forma de preservar o património cultural e artístico deste movimento 

Em 1988 foi membro fundador da Comissão Instaladora do Museu do Neo-Realismo e, 

dez anos depois, Vice-Presidente da Assembleia Geral da Associação Promotora do 

Museu do Neo-Realismo. Hoje este Museu encontra-se a funcionar em Vila Franca de 

Xira, onde nasceu Alves Redol e onde a sua memória prevalece (Santos, 2007; Esteiros, 

2000). 

Em todo o percurso da vida de Arquimedes encontramos sempre uma ativa 

participação cívica e social em movimentos e associações de caráter cultural e de interesse 

público na nossa sociedade: Associação Portuguesa de Educação pela Arte, Instituto de 

Apoio a Criança, Movimento Português de Intervenção Artística e de Educação pela Arte, 

Associação Portuguesa de Educação Musical, e Associação Portuguesa de Musicoterapia 

(Santos, 2007).  

Como reconhecimento, de dimensão nacional, do enorme contributo que deu ao 

nosso país, no desenvolvimento da Educação pela Arte, da Arte na Educação e na área da 

psicopedagogia, foram-lhe prestadas duas homenagens: em 1998 foi condecorado como 

Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, e, em 2001, condecorado com a Grã-

Cruz da Ordem da Instrução Pública (Santos, 2007; Esteiros, 2000). Outra forma de 

homenagem foi concretizada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira atribuindo o 
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seu nome a uma praça, a Praceta Arquimedes da Silva Santos, e sua estátua, da autoria do 

Mestre Francisco Simões, para o Jardim do Palácio Municipal da Piedade, ambas na 

Póvoa de Santa Iria (Santos, 2007; Esteiros, 2000). 

(3) O Centro de Investigação Pedagógica na Fundação Calouste Gulbenkian 

Neste período, foi fundamental o papel interventivo e de suporte da Fundação 

Calouste Gulbenkian, que permite em 1961 a fundação do Instituto Gulbenkian de 

Ciência e, logo no ano seguinte, o Centro de Investigação Pedagógica (serviço inovador 

em Portugal, com autonomia financeira), incluído no mesmo instituto Este serviço 

estabelece relações com os movimentos de inovação pedagógica da Escola Moderna, 

Educação pela Arte e outros movimentos que proliferavam e tinham os seus ecos pela 

Europa (Martins, 2014). 

Foi igualmente importante o contributo e papel interventivo dos Serviços de 

Música da Fundação Calouste Gulbenkian, dirigidos por Madalena Perdigão23 O trabalho 

realizado neste Serviço desenvolveu a utilização de novos métodos no ensino artístico, 

nomeadamente no ensino da música/movimento – método Orff –Schulwerk24 – 

apresentando conexões próximas da Educação pela Arte (Santos, 2008). 

Madalena Perdigão através do Serviço de Música, ao qual presidia, organizava 

cursos de verão de iniciação musical para professores (Cursos de Iniciação de Expressão 

Artística), que proporcionavam oportunidades de inovação didática para a música dirigida 

a crianças, e estavam estruturados em dois momentos: o curso era ministrado de forma 

intensa no verão, e durante o ano letivo os professores trabalhavam nas escolas aplicando 

os métodos, acompanhados por professores de supervisão especializada Esta preocupação 

em valorizar a formação de professores e para que a administração do curso fosse mais 

eficaz levou a que Madalena Perdigão solicitasse a colaboração do Centro de Investigação 

Pedagógica para a organização de um currículo nas áreas da Psicologia, História da 

                                                           
23 Madalena Perdigão (1923-1989): Responsável pelo Gabinete Coordenadora do Ensino Artístico do 

Ministério da Educação e Cultura. Diretora do Serviço de Música da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Presidente do grupo de trabalho para a Reestruturação do Ensino Artístico. 
24 Método Orff –Schulwerk: Método pedagógico para o ensino da música direcionado para crianças baseado 

nos princípios musicais do compositor alemão Carl-Orff. 
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Educação e Sociologia que viriam a ser ministrados de outubro a junho, de forma a 

complementar a formação dos cursos de verão (Martins, 2014). 

É então criado um curso de formação em Ciências de Educação para os monitores 

dos Serviços da Fundação, mas também dirigido a professores, cujo diretor era Delfim 

Santos, os subdiretores Rui Grácio e Breda Simões, e os professores Delfim Santos, Breda 

Simões, Rui Grácio, Natália Pais25 e Antónia Augusta. Devido à necessidade de fazer a 

ligação entre as Artes e as Ciências Pedagógicas este curso encontra-se dividido em dois 

departamentos: os departamentos de “Didácticas” e de “Psicologia e Psicopedagogia” 

onde são abordados aspetos relacionados com as ciências da educação e, ao mesmo 

tempo, promovem-se pesquisas e estudos de Psicopedagogia das Expressões Artísticas 

(Martins, 2014). 

Em 1965 Breda Simões convida Arquimedes da Silva Santos a vir trabalhar no 

Centro de Investigação Pedagógica com o objetivo de desenvolver uma investigação que 

estabelecesse esta ponte, estruturando-se conceptualmente na disciplina de 

“Psicopedagogia da Expressão Artística” (Santos, 2008). 

O convite a Arquimedes da Silva Santos prende-se com o facto de, em 1962, lhe 

ter sido concedida, por um ano, uma bolsa de estudo pelo governo francês para a 

realização de estudos especializados em Pedopsiquiatria e Psicopedagogia, frequentando 

a Sorbonne, Universidade de Paris, nos serviços de Neuropsicologia da Faculdade de 

Medicina, como assistente estrangeiro tendo obtido o diploma na especialidade de 

Neuropsicologia com a tese “Le vol chez le garçon: une contribuition à l`etude de la 

dissociaton familiale et la délinquance juvenile” e pelo contributo relevante do seu 

trabalho viu renovado o período de bolseiro por outro ano Durante os dois anos que reside 

em Paris, frequenta na Sorbonne, entre outras, a disciplina “Educação Estética da 

Criança”, lecionada pelo professor Maurice Debesse26, onde começa a tomar contato com 

as questões da pedagogia e arte (Santos, 2007). 

 

                                                           
25 Natália Pais: Pedagoga e Consultora do Serviço Educativo do Centro Cultural de Cascais. Pioneira no 

movimento da educação pela arte em Portugal quando trabalhou na Fundação Calouste Gulbenkian. 
26 Maurisse Debesse (1903-1998): Psicólogo e pedagogo francês, professor de Psicopedagogia na 

Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Paris. 
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(4) Psicopedagogia da Expressão Artística 

Em 1954 dá-se a formação da primeira Associação Internacional de Educação pela 

Arte, enquadrada no âmbito da Unesco. As repercussões deste enquadramento foram 

bastante notórias, permitindo que surgissem diversas associações a nível internacional. O 

caso de Portugal não foi exceção. A formação estética da criança, no que se refere às áreas 

artísticas, começa a distanciar-se das ideias clássicas, que ainda se baseavam no conceito 

de beleza. Inicia-se, de facto, um processo de promoção do desenvolvimento estético, 

valorizando a criatividade e a espontaneidade, dando primazia a uma pedagogia ativa, 

fundamentada em princípios de psicologia de Herbert Read (Santos, 2008). 

Entretanto, em 1956 a Fundação Calouste Gulbenkian apresenta-se como uma 

instituição de caráter inovador, nomeadamente ao nível da área educativa, implementando 

projetos e iniciativas de caráter experimental. A implementação do seu programa de 

intervenção propunha uma posição de autonomia e independência em relação ao 

Ministério da Educação Nacional (Nóvoa, & do Ó, s.d.). Assumindo em pleno esta 

diretiva, irá criar O Centro de Investigação Pedagógica com o objetivo de:  

desenvolver uma política de apoio a experiências educativas (ensino 

especial, educação pré-primária, educação estética, etc.) e projetos de 

investigação. Ultrapassada a “fase supletiva” com a Gulbenkian a 

cumprir missões que o Estado se revelava incapaz de realizar, a estratégia 

fundacional sublinha a qualidade e a inovação como critérios de 

referência para a sua ação (Nóvoa, & do Ó, s.d., p. 16).  

Em 1962, é apresentado o projeto de criação de Estudos Psicopedagógicos, que 

era defendido por Ferrer Correia, membro do conselho da administração. No entanto, o 

seu presidente, Azeredo Perdigão, manifesta alguma preocupação por este centro ter de 

colaborar com o Ministério da Educação Nacional, que poderia condicionando a 

autonomia do projeto. É neste contexto que, no ano seguinte, o Centro de Investigação 

Pedagógica é definitivamente criado, tendo como diretor Delfim Santos e, como diretor 

adjunto, Manuel Breda Simões. Este será o responsável pela integração de Arquimedes 

da Siva Santos nesta instituição, como atrás referimos (Nóvoa, & do Ó, s.d.). Em 1965, o 

Centro de Investigação Pedagógica teria o seguinte organigrama de acordo com o Boletim 

Bibliográfico e Informativo vol. II de 1965, p.4: 
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Fig 1 Organigrama do Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian em 

1965. 

Tendo em conta a formação académica de Arquimedes (era detentor do Curso de 

Medicina da Universidade de Coimbra e do Curso de Ciências Pedagógicas da Faculdade 

de Letras de Coimbra) e o seu interesse na área da saúde mental infantil, e a atribuição, 

em 1962, da referida bolsa de estudo pelo governo francês para a realização de estudos 

especializados em Pedopsiquiatria e Psicopedagogia, onde frequenta a Sorbonne, 

Universidade de Paris, nos serviços de Neuropsicologia da Faculdade de Medicina, como 

assistente estrangeiro, onde obtém o diploma na especialidade de Neuropsicologia, com 

a tese “Le vol chez le garçon: une contribuition à l`etude de la dissociaton familiale et la 

délinquance juvenile” (Santos, 2007). Este currículo e formação permitem a Arquimedes 

cumprir os requisitos para um perfil enriquecedor para o Centro de Investigação 

Pedagógica, da Fundação Calouste Gulbenkian.  

Num encontro ocasional em Paris com o seu colega de Coimbra, Manuel Breda 

Simões, Arquimedes da Silva Santos recebe um convite para integrar o Departamento de 

Psicologia no Centro de Investigação Pedagógica, do Instituto Gulbenkian de Ciência, no 

qual aquele desempenhava a função de diretor. É então que regressa a Portugal para ser 

assistente/investigador no Centro de Investigação Pedagógica do Instituto Gulbenkian de 

Ciência, em Lisboa (Santos, 2007). 

No período compreendido entre 1965 e 1971, Arquimedes da Silva Santos 

desenvolve estudos na área da Psicopedagogia das Expressões Artísticas, na Fundação 

Calouste Gulbenkian. Esta área viria a ser lecionada, tanto em cursos do Centro de 
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Investigação Pedagógica e do Serviço de Musica da Fundação. Durante todo o período 

de existência da Escola Superior de Educação pela Arte esta área fez parte da componente 

curricular. 

Existiu sempre a preocupação, por parte de Arquimedes, em adaptar esta área de 

investigação e o seu programa nos respetivos cursos numa abordagem psicopedagógica, 

estabelecendo a relação entre a psicologia e arte, e a pedagogia com arte, através das 

expressões artísticas (Santos, 2008). 

Durante estes anos de pesquisa realizada no Centro de Investigação Pedagógica 

da Fundação Calouste Gulbenkian, Arquimedes desenvolveu estudos, em torno da 

psicologia da criança e a sua relação com as artes, de forma a construir uma estrutura 

fundamentada na área da Psicopedagogia da Expressão Artística (Santos, 2008). Assim, 

Arquimedes afirma: 

  Por tal se entenderia, tendo também por objetivo uma outra 

fundamentação educacional, uma área interdisciplinar de pesquisa e 

aplicação de conceções e práticas provenientes da pedagogia e artes, 

relacionadas psicologicamente. 

Abrir-se-ia a uma perspetiva inter-relacional com as géneses das 

expressões, basilarmente, em referência à biopsicologia evolutiva, numa 

ampla conceção globalizante da Educação pela Arte, psicológico-estética 

e pedagógico-artisticamente dialetizáveis (Santos,1999, p. 25) 

Assim podemos encontrar alguns dos artigos escritos pelo Arquimedes nos 

Boletins Bibliográficos e Informativos do Centro de Investigação Pedagógica da 

Fundação Calouste Gulbenkian durante o período de 1968 a 1972: 

 Boletim Bibliográfico e Informativo Vol. VIII, 1968: 

 “Aspectos socio psicopedagógicos do papel do pai”, p.61; 

 “Da Orff-Schulwerk como Método em Reeducação (Reflexões acerca da 

frequência do IV Curso de Verão organizado pela Fundação Calouste 

Gulbenkian), p.73.  

Boletim Bibliográfico e Informativo Vol. XII, 1970: 
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 “A propósito do Congresso da “Association Internationale des Professeurs 

d`Éducation Musicale” em julho de 1970, ministrado pelo Professor Willems 

(Méthode Edgar Willems), p.153. 

Boletim Bibliográfico e Informativo Vol. XIV, 1971: 

 “Questões de Pedagogia e Arte”, p.199. 

Boletim Bibliográfico e Informativo Vol. XV, 1972: 

 “Alocução no ato inaugural da Escola Piloto de Formação de Professores de 

Educação, p. 31. 

No Boletim Bibliográfico e Informativo Vol. XVI de 1972 na página 9, 

Arquimedes refere que os trabalhos relativos ao projeto foram prejudicados pelas 

dificuldades resultantes da alteração da equipa nuclear responsável pelo mesmo.  

Assim verificamos no Boletim Bibliográfico e Informativo Vol. XVIII de 1973, 

que viria a ser integrado no projeto Vítor Fonseca27 figura ligada ao serviço de pediatria 

e psiquiatria do Hospital D. Estefânia. 

(4.1) Fundamentação da Psicopedagogia da Expressão Artística 

A Psicopedagogia da Expressão Artística assenta em orientações pedagógicas da 

Educação pela Arte, uma vez que esta toma contato e assume as suas práticas com as 

diferentes expressões artísticas ou formas de arte, com a finalidade de promover a 

criatividade na criança. Daí que a expressividade artística deva ser parte integrante na sua 

educação, crescimento como pessoa, ser pensante, ser sensível. A Psicopedagogia da 

Expressão Artística apresenta-se, extensivamente, também com uma perspetiva de 

reeducação e de orientações terapêuticas (Santos, 1999). 

Considerando, como ponto de partida, que a Infância será uma fase na vida 

humana com uma significação própria, a Psicopedagogia da Expressão Artística 

possibilita-lhe a espontaneidade das suas expressões, através de uma atividade 

                                                           
27  Vítor Fonseca: Professor Catedrático do Departamento de Educação Especial e Reabilitação da 

Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa. Desenvolveu o seu mestrado como 

terapeuta de psicomotricidade, no Consultório Médico-Psicopedagógico, orientado pelo médico 

Arquimedes da Silva Santos,  
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eminentemente lúdica, em situação de distensão, que a encaminhará para um contexto de 

criatividade. A contribuição dos estudos de psicologia evolutiva permitiu uma melhor 

compreensão do mundo infantil e, consequentemente, o aparecimento de novas 

perspetivas pedagógicas. Esta nova consciência educacional reforça a necessidade de 

facilitar e estimular na criança a espontaneidade das suas comunicações, através de 

contextos em que o lúdico abre maiores perspetivas criativas (Santos, 1999). 

A Psicopedagogia da Expressão Artística procura estabelecer um corpo de noções 

e relações expressivas, direcionados para uma pedagogia da criatividade, direcionando, 

também, a atenção e ação para uma Pedagogia Concreta, que Breda Simões assim define 

(Santos, 1977): 

Pedagogia que considere a formação do homem transiente ao longo de 

todo o seu trânsito mundanal e a qual caberá, por isso mesmo, promover 

formas de educação respeitadoras de originalidade pessoal e da sua 

adequação não só às situações projetáveis ou, até mesmo, imprevisíveis 

(p. 65).  

Decorrente, dos estudos e pesquisas realizadas no Centro de Investigação 

Pedagógica, há a preocupação de ter em consideração os conhecimentos e experiências 

proporcionadas pelas disciplinas que incidem sobre a estética e, fundamentalmente, de 

disciplinas da área da psicologia. Perante o confronto da pedagogia com diferentes e 

novas linhas estéticas, emerge uma constante procura de uma mediação que assenta na 

“utilidade” pedagógica do valor estético. Neste contexto, há referência à tese de Irena 

Wojnar28 que estabelece uma abordagem da pedagogia e da estética, através de uma 

atitude educativa, que conduz a uma pedagogia estética de espírito aberto. Infere-se, 

assim, que se procura a consciencialização e sensibilização para uma pedagogia da 

sensibilidade e da criatividade, facilitando a comunicabilidade e sociabilidade, numa 

educação estética aberta (Santos, 1977).   

                                                           

28 Irena Wojnar (1924):  Pedagoga e especialista em Teoria da Educação Estética. Professora e diretora do 

Laboratório de Teoria Educação Estética na Universidade de Varsóvia. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=pl&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/Wychowanie_estetyczne&usg=ALkJrhj1D61xCjL3LaMgZp2nF9YG_c83pA
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Assim, Arquimedes (Santos, 1977) apresenta-nos alguns dos objetivos gerais do 

estudo e aplicação da Psicopedagogia da Expressão Artística, sistematizados em três 

enunciados/preposições relacionadas entre si: 

1. A expressão artística, nas crianças, seria um meio de formação e de 

integração numa escolaridade pedagogicamente aberta e 

significativa. 

2. Uma psicopedagogia da expressão artística, na escola nova, seria um 

misto de método ativo e de processo libertário. 

3. A expressão artística seria um meio de libertação e de integração 

numa educação permanente e projetiva. (p. 67) 

Verifica-se, assim, uma aprendizagem no estabelecimento de relações, que irá 

facilitar o desenvolvimento da ferramenta da comunicação. Desta forma, é valorizada a 

comunicação e a socialização através da expressividade. Esta aprendizagem realiza-se 

com recurso à utilização de exercícios de corpo, acentuando o lado sensorial, como 

técnicas de expressão que incluem o ritmo, som, gesto ou, até mesmo, através do canto. 

Deste modo, é proporcionada, à criança, uma pedagogia baseada na formação de técnicas 

de construção de conhecimento e não apenas de uma pedagogia de transmissão/aquisição 

de conhecimentos. Pretende-se que a criança aprenda a exprimir-se de forma clara e 

correta, realizando essa expressão pelo movimento, som, grafismo e gestos, recursos 

essenciais que ela própria dispõe. Através de uma metodologia da sua própria expressão, 

ela estabelece uma melhor relação com os outros, fundamentando-se, assim, uma 

pedagogia social (Santos, 1999). 

Estes pressupostos requerem uma reflexão da parte do educador, que deverá 

compreender que a expressão artística da criança é uma linguagem, assumindo-a como 

meio educativo e, também, um meio terapêutico. Ao mesmo tempo, esta abordagem não 

pertencerá unicamente ao campo da estética, mas tendencialmente ao da pedagogia. Seria 

importante reforçar que, nesta abordagem pedagógica, se deve respeitar a individualidade 

da criança, mas também proporcionar um espaço de cooperação que permita colocar a 

sua individualidade e ao mesmo tempo e do mesmo modo, o seu espaço na sociedade 

(Santos, 1999). 
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Para alcançar alguns destes pressupostos, será prioritário utilizar uma metodologia 

privilegiando a expressão como um processo de libertação. De facto, existe uma 

aproximação aos métodos da escola ativa, permitindo que a expressão leve a criança a 

realizar atividades de realização pessoal e de descoberta da sua individualidade. A 

maturação da criança, em contexto social, pode ser alcançada, recorrendo à sua expressão 

pessoal e simbólica, através de atividades direcionadas à utilização dos jogos, do desenho, 

da composição. Esta via da expressão não tem como objetivo a criação de potencialidades 

artísticas na criança, mas sim incentivar uma perspetiva do desenvolvimento expressivo. 

O educador deverá ter sempre presente, na sua prática quotidiana, que não deve impor 

qualquer atividade artística, abstendo-se de apreciação crítica. Antes de tudo, deve 

proporcionar uma orientação precisa, simples e técnica. Deverá promover o 

desenvolvimento das potencialidades criativas, orientando a criança para abordagens 

menos formalistas ou conformadoras, num espaço de liberdade expressiva e criadora 

(Santos, 1977). 

A Psicopedagogia da Expressão Artística procura reforçar a importância (e até 

mesmo a necessidade) de uma formação e desenvolvimento integral da criança, 

minimizando alguns riscos de uma sociedade desumanizada, fruto de uma conjuntura 

tecno-civilizacional (Santos, 1977). 

Através de uma aproximação da Educação pela Arte, a expressão artística poderá 

despertar e promover uma atividade criadora. De facto, ao proporcionarmos um 

desenvolvimento harmonioso na criança, acrescentando uma função de expressão 

artística, esta poderá responder, de forma criativa, aos problemas e desafios de uma 

sociedade, em constante mudança, com uma maior capacidade de crescimento em 

sociedade. A expressão artística assume assim um papel de mediação entre o indivíduo e 

a “pressão” exercida socialmente (Santos, 1977). 

A investigação de Arquimedes da Silva Santos assenta, essencialmente, num 

trabalho de estudo e pesquisa com a preocupação de fundamentar a relação da 

expressividade e da criatividade artísticas. A Psicopedagogia da Expressão Artística é 

orientada para uma pedagogia da educação fundamentada na psicologia do 

desenvolvimento, ou seja, fundamentada numa psicologia com assento na psicologia da 

criança. E pensando: que educação para o futuro? A Educação pela Arte poderá dar 
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respostas às novas preocupações da educação no futuro, dado que tem a perspetiva de 

atender à expressividade, à sensibilidade, à criatividade, promovendo uma sociabilidade 

mais equilibrada ou harmoniosa (Santos, 1989). 

Arquimedes da Silva Santos (1989) fundamenta a sua visão da Psicopedagogia 

da Expressão Artística, que se baseia na Pedagogia da Arte, no estabelecimento de uma 

relação entre a Educação e a Psicopedagogia, encontrando, como um meio, a Arte. Deste 

modo, verificamos que existe uma relação bem definida entre a Psicologia e a Arte, isto 

porque a arte pode ser encarada como uma atividade psicológica. Assim, entende-se que 

será essencial que se conheçam os elementos da psicologia da criança (Santos, 1989). 

Ainda, segundo Piaget, as crianças têm duas necessidades fundamentais: as suas 

realidades individuais e a adaptação à realidade social e material e a arte estabelecem as 

relações entre as duas necessidades (Santos, 1999). 

Existe uma enorme complexidade na relação entre a arte e a educação. Para 

começar a compreender esta complexidade, a Psicopedagogia da Educação pela Arte 

propõe uma convergência triangular entre a pedagogia, psicologia e a arte (Santos, 1999). 

No Instituto de Ciências da Gulbenkian, mais concretamente no Centro de 

Investigação Pedagógica, procurou-se aprofundar os fundamentos de uma 

psicopedagogia da expressão artística, com suporte nas áreas da psicologia da criança e 

da biopsicologia evolutiva Havia uma clara orientação para uma pedagogia da 

comunicação, sociabilização, criatividade e expressão, com referências ao trabalho 

desenvolvido e publicado sobre educação estética por Irena Wojnar (décadas de 60 e 70). 

A psicologia evolutiva, do Movimento da Escola Nova, contribui fortemente com uma 

conceção de educação estética mais aberta em oposição à visão de estéticas ligadas, ainda, 

à beleza Clássica (Santos, 1989). 

Neste quadro de fundamentação, encontramos dois níveis etários: 3-7 anos e dos 

11 aos 16. O primeiro, dos 3-7, é o período favorável à espontaneidade expressiva da 

criança, ao desenvolvimento da psicomotricidade e simbolismo na imaginação, 

convergindo no jogo simbólico (Santos, 1989). 

Assim, a Psicopedagogia da Expressão Artística deverá ser integrada numa 

pedagogia da criatividade, respondendo às necessidades afetivas da criança. A afetividade 
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tem merecido, progressivamente, especial atenção nos estudos de psicólogos e 

pedagogos, incidindo concretamente nos períodos de desenvolvimento. A 

Psicopedagogia procura encontrar na sensibilidade afetiva as experiências estéticas, que 

permitem estruturar a personalidade da criança, em função do meio social e evolução da 

sua experiência. Existe uma relação intrínseca entre a expressão dos afetos e os valores 

estéticos e até éticos (Santos, 1989). 

Com o contributo destas investigações e com estes pressupostos, a Educação pela 

Arte dá especial atenção às atividades expressivas na criança: expressão dramática, 

musical, vocal, corporal, plástica ou outras, a fim de se promover uma evolução 

harmoniosa e no seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor. De facto, é 

essencial o equilíbrio na trilogia corpo, coração e cérebro (Santos, 1999). 

Estas atividades expressivas, organizadas metodicamente com uma intenção 

educativa, adquirem uma especial intervenção na fase dos 3 aos 7 anos, em que o jogo 

permite à criança tomar consciência de si própria e do seu contexto físico e social, através 

dos seus próprios meios expressivos (palavra, gestos, traço…). E aqui estabelece-se uma 

relação entre a atividade expressiva e a lúdica e, subsequentemente, uma estruturação da 

comunicação de uma forma generalizada. O corpo torna-se uma ferramenta importante 

no desenvolvimento da competência expressiva e comunicativa (Santos, 1989). 

(4.2) O Jogo na Psicopedagogia da Expressão Artística 

Podemos analisar o claro contributo de Arquimedes Santos na fundamentação da 

Educação pela Arte, na perspetiva da Psicopedagogia das atividades lúdicas, integrando 

o jogo na problemática da Educação. Estuda e compara diferentes conceções e conceitos, 

de diferentes autores e investigadores, abordando a função psicopedagógica do jogo e a 

sua pertinência. Arquimedes relembra que Piaget estuda o jogo como algo integrado no 

desenvolvimento intelectual da criança, sendo determinante nos quatro períodos sensório 

motores que apresentou. O jogo (ou o ato lúdico) é decisivo, nesta perspetiva, na 

adaptação ao meio, como forma de exploração e investigação da criança, atingindo o 

apogeu no jogo simbólico, aproximadamente aos sete anos de idade (inteligência 

representativa). O jogo simbólico acarreta o simbolismo do eu da própria criança, assim 

como um “espaço” da representação da esfera emocional e afetiva, que o leva a atingir 

uma representação da realidade mais adequada, num sentido mais objetivo, permitindo-
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lhe alcançar outro período da utilização do jogo, agora com regras, por volta dos 8-12 

anos. Nesta abordagem de teorias e conceções, Arquimedes compara duas vias: por um 

lado, aborda uma perspetiva psicanalista de Winnicott,29estabelecendo uma relação entre 

o conceito do jogo e a realidade; por outro lado, a perspetiva de Charlotte Buhler,30 

apresenta uma conceção evolutiva, definindo três formas de jogo: jogo de função, 

representação e de construção. Juliette Favez-Boutonieu31 define três funções 

caraterísticas, com algum paralelismo com os estádios definidos por Piaget: Expressão 

Espontânea, Expressão Intencional e Expressão Conformista. Arquimedes, na 

fundamentação da Psicopedagogia da Expressão Artística, coloca-se numa perspetiva 

piramidal-educacional: a Arte, o Jogo e a Educação, esta no vértice superior da pirâmide 

(Santos, 1999). 

Convém, ainda, clarificar que a designação de Drama implica uma atividade 

lúdica para a criança, um jogo dramático. A criança ou o adolescente não tem maturidade 

psicológica essencial na representação teatral - distinção entre teatro e a dramatização 

espontânea.  

O que é o jogo dramático? Expressão em que a criança, com os seus recursos 

expressivos, revela o seu mundo interior e leva-a a libertar-se. O jogo dramático 

desenvolve os meios de expressão da criança. Em termos psicológicos: a função 

simbólica recorre ao jogo simbólico, à imagem mental e imitação - modelo ausente e 

modelo presente. A fase do jogo simbólico tem uma série de etapas, que se sucedem de 

forma natural-progressiva: a imitação simples, a imitação em mímica, mímica no drama, 

drama com gestos e depois com palavra, improvisação e dramatização. O jogo dramático 

baseia-se na improvisação, estabelecendo uma relação com a expressão dramática nos 

jogos de imitação. Por outro lado, os jogos dramáticos e o psicodrama devem ser 

utilizados por psicólogos (Santos, 1999). 

Para atingir um domínio da expressão livre, o educador tem de fazer exercícios de 

treino corporal, descontração, respiração, ritmos, desenvolvimento da imaginação 

                                                           
29 Donald Woods Winnicott (1896-1871): pediatra inglês que desenvolveu uma psicanálise com base nas 

relações familiares entre a criança e o ambiente. 
30 Charlotte Buhler (1893-1974): Psicóloga alemã que desenvolveu a sua pesquisa nos campos da psicologia 

infantil e juvenil numa perspetiva da psicologia humanista. 
31 Juliette Favez-Boutonieu (1903-1994): psicanalista que desenvolveu a teoria da entrevista clinica. 
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plástica, sentido de espaço, estímulo sensorial, procura do gesto e do movimento. 

Procura-se um domínio do corpo, um desenvolvimento da imaginação gestual e plástica 

(Santos, 2008). 

Assim, salienta-se a identificação de vários registos: improvisação dramática, 

saber encadear e terminar o jogo dramático, jogos coletivos, jogos de improvisação e 

psicodrama. As crianças têm ritmos diferentes na sua evolução dramática. No entanto, o 

mimodrama (fase que pode acontecer entre os 5 e10 anos de idade) evolui, então, para 

psicodrama (após os 10 anos de idade), despertando, a partir do jogo dramático, a 

invenção do drama (etapa em que se encontra a si mesmo). Através de temas apropriados, 

vai representar a sua própria personagem, as suas emoções, as suas reações, o seu 

comportamento em diferentes situações. Em suma, através do jogo dramático, a criança 

descobre-se a si mesma de uma forma libertadora (Santos, 2008). 

(4.3) Os Afetos e a Criatividade 

A pedagogia da criatividade terá primordialmente de interrogar-se sobre as 

necessidades afetivas da criança, refletindo como essas mesmas necessidades tendem a 

influenciar o seu crescimento. Nos períodos de desenvolvimento da criança, a esfera 

afetiva merece uma especial atenção, na área da psicopedagogia, uma vez que os afetos 

estão sempre intimamente interrelacionados com a personalidade (Santos, 1999). 

Podemos encontrar a abordagem a esta temática, na afirmação do Arquimedes (1999) no 

seu livro “Estudos de Psicopedagogia e Arte”: 

Nela se circunscreve a larga área do primado do prazer, o vasto campo 

do amor e ódio, do que agrada e não agrada, e os laços relacionais 

diversos com outrem, que ora se estreitam ou desatam, emocionalmente, 

estruturando o caracter (p. 33). 

 Considerando as emoções um campo fundamental na vida afetiva da criança, este 

poderá influenciar a adaptação ao meio circundante e o seu desenvolvimento na 

aprendizagem. A motivação impulsionará o estímulo pelo interesse e o centro afetivo. 

Arquimedes da Silva Santos afirma que segundo a perspetiva de Malrieu a alegria será a 

emoção estimuladora e formadora que mais contribui para a edificação da personalidade. 

Defende também uma pedagogia da alegria, como forma de aceitar os obstáculos, pois só 
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existirá alegria, se ultrapassarmos dificuldades e inquietações. Contrapõe-se a uma 

pedagogia “tradicional”, que responde a exigências programáticas e sociais, colocando 

em segundo plano a criança e o impulso dos seus desejos, sentimentos, interesses, 

manifestações. Por vezes, a pedagogia “tradicional”, mais passiva e menos ativa, recorre 

a sentimentos negativos como o medo, sofrimento, humilhação, castigos, que criam 

associações de experiências, também elas negativas. Ora, o afeto será fundamental para 

a construção da personalidade, recorrendo à criatividade, ao espírito de curiosidade, 

sempre assentes na valorização. Esta interação com a realidade promove uma integração, 

não só ao nível social como ao nível da afirmação da sua individualidade. O educador 

terá um papel de orientador de equilíbrios, ao promover o esforço da criança em 

ultrapassar obstáculos, dificuldades, com as explosões de alegria na superação dos 

mesmos, de forma espontânea. A espontaneidade da criança fortalecerá a sua relação com 

ou outros e com o mundo envolvente, através de meios expressivos e afetivos: sons, 

gestos, movimento, desenho… Assim, irá despertar na criança a sua necessidade de se 

expressar com a sua afetividade, recorrendo à expressividade artística, como se fosse um 

jogo em que ela se mostra e apresenta aos outros, satisfazendo a sua necessidade de 

comunicação e socialização (Santos, 1999). 

(4.4) A Formação Pedagógica na Psicopedagogia da Expressão Artística 

Outra preocupação dentro desta área de investigação terá sido a da transmissão 

dos princípios pedagógicos, que norteiam a educação pela arte, enquadrada no âmbito da 

formação. A necessidade de existir uma consciencialização dos formados na aplicação 

dos princípios psicopedagógicos, relacionados com a atividade artística, exige, ao mesmo 

tempo, construir uma articulação entre a teoria e a prática. 

A proposta apresentada por Arquimedes assenta numa estrutura dividida em dois 

ciclos O primeiro ciclo de caráter geral, onde se pretende analisar a relação entre a 

pedagogia e a arte, abordando as conceções e conceitos da educação pela arte, sendo 

destacadas algumas noções biopsicológicas para uma pedagogia artística (Santos, 1989). 

Este ciclo inclui um reforço para o reconhecimento da importância da relação 

entre o jogo e a arte, explorando o seu caráter de atividade eminentemente lúdica, de 

forma a favorecer o campo da expressão e da criatividade. O segundo ciclo terá uma 

abordagem mais aprofundada, sem dispensar o aprofundamento da aquisição de noções e 
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terminologias desenvolvidas no primeiro ciclo. Ao mesmo tempo, destaca-se, neste ciclo, 

a área da musicoterapia, em que se incluem, aqui, os princípios psicológicos da expressão 

musical. A partir daqui, propõe-se uma aproximação entre a psicopedagogia terapêutica 

e uma reeducação expressiva (Santos, 1989). 

Esta pequena estruturação do programa de estudos, da Psicopedagogia da 

Expressão Artística, procura ser uma tentativa de reorganização de elementos 

transmissíveis na formação de educadores, em especial atenção os princípios de educação 

pela arte (Santos, s.d.a). 

Assim, poderemos comparar o programa que inicialmente (1973/1974), no âmbito 

da experiência pedagógica foi ministrado na disciplina de Psicopedagogia da Expressão 

Artística, com o programa mais pensado e amadurecido, ministrado no ano letivo 

1979/1980, correspondendo ao período terminal da existência da escola. 

Podemos encontrar a seguinte estrutura do programa da área de Psicopedagogia da 

Expressão Artística (1973/1974): 

Tab 1 Estrutura do Programa da área de Psicopedagogia da Expressão Artística 1973/1974 

(Santos, s.d.a) 

I. Visão genérica da Educação pela Arte 

 1. 

2. 

3. 

Retrospetiva das artes na educação 

Perspetivas de uma “Psicologia da Expressão Artística” 

Aspetos da educação de educador pela arte 

II Elementos Psicopedagógicos das relações Jogo-Arte 

 1. 

2. 

3. 

Características gerais da atividade lúdica 

Teorias psicológicas do jogo 

O jogo na criança e a sua expressividade ludo-artística 

III Fundamentos Psicopedagógicos da Educação pela Arte 

 1. Noções de biopsicologia infantil-juvenil em pedagogia artística 

2. Conceções da “Escola Nova” e expressividade 

3. Acerca da pedagogia divergente e criatividade artística 

IV Princípios da Educação Estética Evolutiva 

1. Considerações Axiológicas 

2. Evolução do gesto e do juízo estético 

3. Dimensões estéticas da criança e do adolescente 

 

Em 1979/1980, a apresentação do programa da área de Psicopedagogia da 

Expressão Artística encontrava-se estruturada em dois anos: 
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Tab 2 Estrutura do Programa da área de Psicopedagogia da Expressão Artística 1979/1980 

(Santos, s.d.a) 

1ºAno 

 1. Introdução à Educação pela Arte 

a) 

b) 

Aspetos Histórico Educativos 

Relações entre educação e arte na problemática pedagógica atual 

2. Conceitos e fundamentos duma Psicopedagogia da Expressão Artística 

a) 

b) 

Introdução à psicologia da criança 

Teorias psicológicas do jogo 

2º Ano 

 1º Semestre Psicologia evolutiva e educação estética 

 a) 

b) 

Introdução metodológica 

Educação da sensibilidade da criança (evolução da psicomotricidade, 

evolução da afetividade, evolução da sociabilidade) 

2º Semestre Atividade lúdica e génese das expressões artísticas 

 a) 

b) 

Teorias psicológicas do jogo 

Bio psicogénese das expressões (expressão cinético-dramática, áudio-

musical, visual-plástica) 

 

A Psicopedagogia da Expressão Artística, integrada no currículo da Escola 

Superior de Educação pela Arte, viria, mais tarde, a constituir um outro grupo de trabalho, 

o Grupo de Estudos de Psicopedagogia da Expressão Artística (Santos, 1999). 

Penso que não será de todo exagerar, considerar que, esta área de investigação, 

terá sido pioneira na História da Educação em Portugal e, mais precisamente, na História 

da Educação Artística. Por outro lado, não será, também, de todo exagerar, que foram 

dados decisivos contributos para o reconhecimento da importância das expressões 

artísticas no crescimento harmonioso e equilibrado da criança, pese embora, os avanços 

e recuos sistemáticos na consideração das expressões no panorama curricular (e 

extracurricular) na educação em Portugal. 

(4.5) Reeducação Expressiva 

No âmbito do trabalho desenvolvido por Arquimedes da Silva Santos, no Centro 

de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian, iniciou-se a consulta de 

psicopedagogia curativa e técnicas de reeducação em casos de dislexia, pois na área da 

pedagogia, o trabalho desenvolvido incidia apenas em problemáticas de dificuldades 

escolares: psicomotoras e disléxicas. (Santos, s.d.e). Nas primeiras experiências 

realizadas no Centro de Investigação Pedagógica (1965/1966), com o acordo e parecer de 

Breda Simões, iniciou-se um processo de experimentação, com o método Orff-
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Schulwerk, como meio de reeducação expressiva nos casos de dislexia, disgrafia, 

canhotismo e perturbações afins, assim como para ligeiras perturbações de carater 

emocional e afetivo, fatores que dificultam e por vezes impossibilitam a evolução normal 

dos processos de aprendizagem da leitura e da escrita (Santos, s.d.e, p.16). 

Com a utilização do trabalho de expressão musical elementar, do método Orff-

Schulwerk, conhecem-se bons resultados em crianças com estas problemáticas. A 

Reeducação Expressiva inclui aplicação de princípios do método Orff-Schulwerk, um 

procedimento musical que se veio a revelar com uma enorme gama de possibilidades 

(Santos, s.d.e). O método, em “Música Elementar e Movimento” - improvisação, 

exercícios rítmicos e melódicos, educação da voz, pedagogia musical, conjuntos 

instrumentais – é adaptado ao desenvolvimento psicomotor da criança: 

De facto a íntima ligação da música e do movimento, a coordenação do 

corpo, dos gestos e dos sentidos, um gradual desenvolvimento, a 

colaboração em grupo, sem esquecer a participação individual, a alegria 

da criatividade pela improvisação, que instrumentos simples permitem, a 

valorização da música, antes de mais, no seu aspecto sensorial e motor, 

apreendida pela execução directa, activamente, a simplicidade de meios e 

processos- convencem como bases de validade psicopedagógica de um 

método (Santos, s.d.e, p. 13). 

A aplicação deste método procura encontrar indicadores terapêuticos, em 

situações em que a criança apresenta dificuldades de consciencialização do seu corpo, 

perceção espacial, coordenação motora e condicionamentos por inibição afetiva. Assim, 

através da harmonia do som, da expressão rítmica e do movimento livre proporcionam-

se condições favoráveis para que as dificuldades diagnosticadas possam ser colmatadas: 

criação de imagens motoras, orientação das estruturas espaço-percetivas e coordenação, 

diferenciação psicomotora e, com acentuada importância, através da expressão corporal, 

uma eficaz libertação de cargas emocionais (Santos, s.d.e). 

No entanto, este método exige, da parte dos educadores, uma preparação exigente 

e uma atenção constante e específica, tanto ao grupo como a cada aluno individualmente. 

Também se revela necessário que, da parte do educador, exista uma constante 

disponibilidade para proporcionar situações de estímulo para desencadear a criatividade 

da criança, acompanhada por um trabalho de reflexão permanente. Este pode ser um 
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conjunto de caraterísticas, na aplicação deste método, em que a formação 

psicopedagógica se revela de uma extrema importância, pois permite integrar a 

expressividade, a criatividade, ultrapassando dificuldades com os educadores. No 

entanto, será imprescindível uma comunicabilidade, não só numa iniciação musical, mas 

também numa perspetiva reeducativa e numa pedagogia terapêutica (Santos, s.d.e). 

É no ano de 1967 que Arquimedes apresenta um ante projeto de investigação com 

o tema: “Experiências em Reeducação expressiva com técnicas rítmico-musicais e 

plásticas em caso de dislexia”. Na execução deste projeto, foi realizada uma seleção de 

crianças de acordo com idade e sexo, garantindo um apoio técnico de um psicólogo para 

observação, num meio social, com um controlo periódico. Os parâmetros para esta 

pesquisa foram focalizados na perceção espacial, temporal e lateralidade (Santos, s.d.e). 

 As aplicações das “técnicas de reeducação” foram divididas em dois grupos: 

Tab 3 Técnicas de reeducação (Santos, s.d.e, p. 17) 

1. Princípios Musicais Orff 
a) 

b) 

c) 

Perceção espacial (deslocação, forma ou figura de movimentos) 

Perceção temporal (ritmia, arritmia gestual, e vocal) 

Lateralidade (frente-atrás, esquerdo-direito, acima-abaixo) 

2) Princípios Pictóricos 

a) Perceção espacial (comportamento e aproveitamentos espaço-papel, inicio 

e desenvolvimento da forma) 

b) 

c) 

d) 

Perceção temporal (ritmo de gráfico e tipo de traço) 

Perceção temporal (registo gráfico e tipo de traço) 

Lateralidade (orientação predominante ou mais frequente de traço ou 

pincelada). 

 

Mais tarde, surgindo a necessidade de aprofundar a investigação, foi colaboradora 

a professora Graziela Cintra Gomes, que esquematizou uma prática e uma teoria, 

baseadas nos princípios deste método musical. Assim, a sua abordagem de reeducação 

expressiva teve como objetivo a apreciação dos seguintes itens: controlo motor, 

dominância lateral, equilíbrio, esquema corporal, ocupação de espaço, relação e 

integração em grupo (Santos, s.d.e). 
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A prática desenvolvida diariamente, durante o processo de investigação, 

evidenciou que os elementos musicais poderiam contribuir para um diagnóstico - 

lateralidade desarmoniosa, dificuldades de pronúncia e alguns traços de personalidade - 

e ainda para uma possível terapia. Através de comportamentos e da relação com os 

instrumentos, poder-se-iam observar aspetos relacionados com a motricidade, 

gestualidade, musicalidade, afetividade e emotividade. Numa adaptação terapêutica, 

procurou-se desenvolver uma perceção da estrutura do ritmo, integração da noção do 

tempo ou duração, aceitação do ritmo do outro, estruturação do espaço pela expressão 

motora e relação interpessoal e de grupo, perante uma experiência de reeducação 

psicopedagógica que valoriza a expressividade, através de exercícios e realizações do 

processo de educação musical Orff-Schulwerk, que se baseia num conjunto de exercícios, 

previamente estruturados, mas que são sujeitos a adaptações perante as dinâmicas reais e 

sempre com um acompanhamento continuado e orientação pedopsiquiatra e psicológica. 

Posteriormente, procedeu-se à análise de resultados, através de informações da 

adaptabilidade escolar/familiar e resultados clínicos. Os alunos foram observados no 

início e logo no final das sessões, uma vez que pode não ser produzido um efeito imediato 

nas suas aprendizagens, por consequência não observável em resultados escolares, mas 

será manifestado mais profundamente ao nível do seu desenvolvimento. (Santos, s.d.e). 

Após encontrar um conjunto de conclusões, foi fundamental programar uma 

segunda fase no estudo realizado, sendo integrada uma outra via: a improvisação e a 

aplicação de um instrumento (Santos, s.d.e). 

Em janeiro de 1972 foi elaborado outro projeto de investigação com a duração de 

três anos letivos, apresentando uma metodologia, com uma aproximação neuro-psíquica, 

para além da perspetiva reeducativa e psicológica. O estudo foi realizado com 24 alunos 

do 2.º ano de escolaridade, de ambos os sexos e idades compreendidas entre os 7-8 anos 

- 18 com um diagnóstico em que apresentavam dificuldades instrumentais. Teve também 

o acompanhamento de uma equipa composta por uma psicóloga, uma técnica psicóloga, 

um pedopsiquiatra (Arquimedes da Silva Santos) e uma reeducadora. (Santos, s.d.e). 

O principal objetivo deste projeto de investigação era desenvolver o estudo da 

improvisação Orff-Schulwerk, criar outras formas de improvisação e realizar um estudo 

comparativo da improvisação musical com outras formas de expressão, através da 
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aplicação e observação, sobretudo através das formas de Improvisação, exercícios 

expressivo-musicais, instrumentais e vocais- para uma provável interpretação e 

reeducação de perturbações psicomotoras da linguagem (Santos, s.d.e, p. 24). 

A implementação deste projeto de investigação teve inúmeros obstáculos e 

dificuldades, nomeadamente as da disponibilidade das crianças - de acordo com as suas 

situações familiares e escolares - e na organização da equipa de pessoal qualificado 

(Santos, s.d.e). 

 Arquimedes refere o contributo de um outro colaborador, o professor Ramos 

Lampreia, no Centro de Investigação Pedagógica, que desenvolveu um trabalho de 

investigação com a aplicação do método “Le Bon-départ”32 (Santos, s.d.5). Este trabalho 

encontra-se publicado no Boletim Bibliográfico e Informativo n.º11 do Centro de 

Investigação Pedagógica, com o título “A aplicação do método psicomotor “Bom départ”, 

no âmbito reeducativo e terapêutico de deficiências instrumentais e de adaptação (1970, 

cit. In Santos, s.d.e). 

Estas reflexões, baseadas em contextos experimentais, revelam o grande 

contributo que Arquimedes da Silva Santos deu na promoção da Reeducação Expressiva, 

numa perspetiva integradora da personalidade da criança, desenvolvendo condições 

favoráveis para o equilíbrio na saúde mental infantil. 

(5) Criação da Escola Piloto para a Formação de Professores de Educação 

pela Arte – Experiência Pedagógica no Conservatório Nacional 

(5.1) Reforma Veiga Simão 

Neste contexto, em 1971, Madalena Perdigão promoveu na Fundação Calouste 

Gulbenkian um colóquio nacional sobre o projeto de reforma do ensino artístico, 

realizado a 21 e 22 de Abril, abrindo um debate geral sobre a reforma do sistema 

educativo, com a colaboração de vários especialistas das artes e da educação. A presença 

do Ministro da Educação Veiga Simão neste colóquio foi determinante na sensibilização 

                                                           
32 Le Bon-départ: Método de desenvolvimento psicomotor que atribui grande relevância aos exercícios 

gestuais. 
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das forças políticas para compreenderem a necessidade de uma abordagem artística no 

ensino em Portugal (Teixeira, 2014). 

Na sequência deste colóquio, o Ministro Veiga Simão, sensibilizado pela reflexão 

e contributo verificados neste evento, convida Madalena Perdigão para presidir a uma 

Comissão de reestruturação ou de Reforma do Conservatório Nacional, “que por sua vez 

convidou uma série de pessoas especializadas nas diversas áreas, entre elas: João 

Freitas Branco (Música), Luzia Martins e Mário Barradas (Teatro), Seixas Santos, 

(Cinema), José Sasportes, (Educação Estética), e Arquimedes da Silva Santos 

(Psicopedagogia) ” (Gomes, 2007, p.52). 

Em 1970 Veiga Simão tinha assumido o cargo de Ministro da Educação Nacional, 

sendo responsável pela apresentação e pelo Projeto do Sistema Escolar e as Linhas Gerais 

da Reforma do Ensino Superior, que foi aprovado, em 1973.33, a um ano de terminar o 

seu mandato. Algumas das alterações mais significativas dizem respeito às condições de 

acesso ao ensino superior e aos seus planos curriculares. Foi ainda conferida às 

universidades “autonomia pedagógica, científica e financeira” (OEI, 2003). 

A reforma Veiga Simão pretendeu procurar novas abordagens de renovação 

pedagógica procurando este projeto algumas soluções para o problema da formação 

profissional dos artistas. Uma das vertentes apontavam e integração da secção da Escola 

Francisco Arruda no Conservatório (Santos, 1994). 

Outro principio que parece depreender-se dos trabalhos daquela 

Comissão foi a da integração do ensino ministrado pelas Escolas de 

Música e Dança – essencialmente escolas médias, com uma população 

que se localiza entre os 10 e os 18 anos – com o ensino médio, o nível 

geral. Por isso se instalou no Conservatório uma Secção da Escola 

Francisco Arruda, passando os alunos desta a frequentar, além das 

disciplinas do “curriculum” do curso geral dos liceus, disciplinas 

daquelas duas Escolas, visando uma experiencia de ensino artístico, a 

                                                           
33 Lei nº5/73 de 25 de Julho- Reforma Veiga Simão. 
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nível médio, que se sentia imperiosa e nunca houvera sido tratada a nível 

oficial. (Comissão da Reestruturação do Conservatório Nacional, 1979). 

Havia a necessidade e consequente procura em resolver o problema da formação 

pedagógica dos professores das áreas artísticas pois esta apenas existia na Faculdade de 

Letras com as cadeiras Pedagógicas. Uma das intenções neste projeto de reforma seria o 

de apresentar soluções para o problema da formação pedagógica de professores 

direcionados a áreas artísticas (Santos, 1994). 

O problema da formação pedagógica era encontrado em todas as vertentes do 

ensino superior:  

 a existência das chamadas “Pedagógicas” na Faculdade de Letras e do 

“estágio pedagógico” nas escolas do ensino secundário não se revelava 

solução satisfatória. A criação de um Ramo Educacional na Faculdade de 

Ciências destinava-se a constituir um ensaio para possível alargamento a 

outras Escolas do Ensino Superior que produzissem um número 

significativo de professores devendo os formandos por outras Escolas, 

cujo número reduzido não justificasse a criação de um Ramo Educacional, 

completar a sua formação numa instituição superior de Educação a criar 

(Santos,1994 p.21).  

Por outro lado, procura dar resposta ao desenvolvimento artístico da criança, ou 

seja, encontrar um encaminhamento da área artística no seu desenvolvimento ou dar 

resposta às crianças consideradas precoces.  

Neste período em Portugal o peso curricular do ensino artístico era muito pouco 

presente: o ensino pré-escolar ou infantil não era considerado oficial; no ensino primário 

era pouco evidente; no ensino preparatório encontramos as disciplinas de Desenho, 

Trabalhos Manuais e Educação Musical (Santos, 1994).  

Neste contexto, o Ministro da Educação cria a Comissão Orientadora da Reforma 

do Conservatório Nacional de Lisboa, presidida por Madalena Perdigão. Em 1971, 

Arquimedes da Silva Santos será convidado pelo Ministério de Educação para fazer parte 
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da Comissão de Reforma e Orientação do Conservatório Nacional, como consultor 

psicopedagógico da Subcomissão Pedagógica (Santos, 2008). 

A criação da Comissão Orientadora da Reforma do Conservatório tinha como 

objetivo acompanhar as três experiências pedagógicas no Conservatório Nacional: 

Música, Teatro e Dança (e posteriormente em 1972 a Escola de Cinema). Assim membros 

da Comissão Orientadora da Reforma do Conservatório passaram a orientar estas escolas 

com o estatuto de “experiência pedagógica”. 

 Na primeira reunião, realizada a 15 de Julho de 1971, é então criada uma Secção 

Pedagógica do Conservatório que virá propor a criação da Escola Piloto para a Formação 

de Professores de Educação pela Arte. Esta proposta fundamenta-se no trabalho 

desenvolvido na Fundação Calouste Gulbenkian, por um lado, nos Cursos de Educação e 

Didática Musical, e por outro, pelo trabalho desenvolvido no Centro de Investigação 

Pedagógica por Arquimedes da Silva Santos, nas áreas da Psicopedagogia da Expressão 

Artística e de Reeducação Expressiva (Santos, 2008). 

Assim, ainda nesse ano nasce o projeto da Escola Piloto para a Formação de 

Educação pela Arte, integrado no Conservatório Nacional de Lisboa, em regime de 

experiência pedagógica, através da publicação de um despacho ministerial, a 25 Setembro 

de 1971. A escola encontrava-se sob a supervisão da Comissão Orientadora da Reforma 

do Conservatório Nacional que se manteve em funções entre Junho de 1971 e 26 de Abril 

de 1974, assegurando a gestão do Conservatório (Santos, 2008). 

Inicialmente a escola pretendia ministrar dois cursos que iriam dar resposta à 

necessidade de formação profissionalizante: 

 Professores do Ensino Artístico (Música, Teatro e Dança) para a formação de 

professores do ensino artístico que eventualmente já tivessem adquirido uma 

formação em qualquer uma das escolas do Conservatório Nacional. 

 Professores de Educação pela Arte (Música, Teatro e Dança).  

No entanto, a escola viria a focar-se, na componente de formação, exclusivamente 

no curso de formação de Educadores pela Arte (Santos, 2008). 
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A Comissão Consultiva, tendo, como ponto de partida, os trabalhos desenvolvidos 

pela Subcomissão Pedagógica, propõe inicialmente uma estrutura organizativa, expressa 

na estrutura do Conselho Pedagógico: um delegado da Direção do Conservatório; três 

delegados eleitos do corpo docente (Música, Teatro e Dança); um delegado eleito do 

corpo discente; o psicopedagogo da escola; e o médico escolar do Conservatório, figura 

que nunca chegou a existir no Conselho Pedagógico. Este órgão teria como primeira 

responsabilidade a definição dos objetivos do Curso de Formação de Professores de 

Educação pela Arte e poder de decisão sobre questões disciplinares e de caráter 

pedagógico (Santos, s.d.a). 

A inserção da Escola de Educação pela Arte no Conservatório Nacional é referida 

por Arquimedes no seu comunicado à Comissão de Reforma do Conservatório Nacional:  

Permitam-me, pois, proferir algumas notas sobre o que me parece uma 

necessidade, se não uma das funções fundamentais dos Conservatórios do 

tipo do que queremos…conservar. Refiro-me a carreiras pedagógico-

artísticas, a sua missão de formação e preparação de Professores de 

Educação pela Arte, mais especificamente da Música, da Dança e do Teatro, 

e, para já, porque é a única disciplina curricular oficialmente admitida, 

professores de Educação Musical (Santos, s.d.a, pp.1-2).  

A escola poderia contar com o apoio ao nível do equipamento já existente nas 

diferentes escolas do Conservatório, não esquecendo a possibilidade de poder recorrer 

aos recursos humanos, essencialmente do corpo docente, e dos serviços administrativos 

(Santos, 1994).  

Um dos outros objetivos, integrados no projeto da escola, seria disponibilizar 

apoio psicopedagógico aos alunos que frequentavam o Conservatório, assim como, a 

coordenação e consulta pelo corpo docente sobre as questões pedagógico-didáticas. Desta 

forma, a futura escola constituía-se como uma componente pedagógica fundamental para 

o desempenho das funções de docência para os alunos formados pelas cincos escolas e, 

simultaneamente, produzira um número de professores ligados às áreas artísticas, de 

forma a lecionarem no ensino preparatório e secundário (Santos, s.d.a).  
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Assim, infere-se que se definiam como principais fatores para que o Conservatório 

fosse escolhido para o funcionamento da escola: 

 Criar secções pedagógicas na escola, com o intuito de formar professores para o 

ensino preparatório e secundário (uma vez que o Conservatório já vinha a formar 

os professores para Educação Musical do Ensino Preparatório) 

 Rentabilização de recursos humanos (professores) e equipamentos existentes nas 

escolas pertencentes ao Conservatório (Santos, 1994). 

No projeto apresentado ao Ministério de Educação, o curso teria a duração de 3 

anos e o currículo apresentava disciplinas teórico-formativas e teórico-práticas (nos dois 

primeiros anos) e no terceiro ano seriam ministrados estágios pedagógicos. A conclusão 

do curso possibilitava a aquisição de uma habilitação de bacharelato, o que nunca se viria 

a concretizar. Apesar do despacho que estabelece a criação da escola definir que esta iria 

ministrar o curso com o nível de bacharelato, esta indicação é adiada/suspensa. Santos 

(1994) refere o conteúdo de um ofício remetido à Direção do Conservatório Nacional pela 

Direção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes a 25 de janeiro de 1972 sobre a 

equivalência do grau do curso: “Quanto ao bacharelato, enquanto não houver parecer 

da Junta Nacional da Educação, devidamente homologado, não se poderá afirmar a 

equivalência (p.24). 

(5.2.) Organização Pedagógica 

Como já referido, o curso estava estruturado em 3 anos: nos dois primeiros 

lecionavam-se disciplinas “teórico-formativas” e “teórico-práticas” e o último ano era 

composto por seminários e um estágio (Santos, s.d.a). No entanto, foi possível organizar 

nos dois primeiros anos estágios de observação de aulas na Escola Preparatória Francisco 

Arruda, pela integração desta secção no Conservatório. Na organização desta estrutura é 

visível uma formação marcadamente globalizante nas áreas da música teatro e dança, pois 

o desenho curricular apresentado era constituído pelas seguintes disciplinas: “Introdução 

a História da Música, da Dança e do Teatro; Psicologia da Criança e do Adolescente; 

Pedagogias e Didácticas Gerais; Psicopedagogia da Expressão Artística; História da 

Educação; Pedagogia e Didáctica das artes; Educação Estética; Dança; Educação 

Musical; Arte Dramática Criativa; Dança Criativa e Teatro Juvenil. A Disciplina de 

Pedagogia e Didácticas Gerais constituía-se como precedência para a frequência na 
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disciplina de Pedagogia e Didáctica das Artes.” (Santos, s.d.a, p.4). Também a disciplina 

de Psicopedagogia da Expressão Artística tinha precedência do 1º ano para o 2º ano do 

curso. (Santos, s.d.a). 

Após a definição da estrutura curricular foi necessário elaborar os programas para 

cada uma das disciplinas do currículo, e assim procedeu-se “à elaboração de programas, 

os quais deveriam atender ao critério geral também aprovado, apoiando-se em 

“concepções psicopedagógicas das Escolas activas” e em que, nas teórico-práticas, se 

acentuaria, no “1º ano, uma orientação predominantemente expressivo-iniciática, e no 

2º ano pedagógico-didática” (Santos, s.d.a, p. 5). 

A seleção dos candidatos, com idade mínima de dezasseis anos, estaria 

condicionada aos resultados dos exames médicos, à apreciação de currículo e à realização 

de uma entrevista. No que diz respeito a habilitações exigidas: 7º ano dos liceus, 

habilitações equivalentes ou ainda outras habilitações, devendo, nesse caso, o candidato 

sujeitar-se a um exame de entrada organizado pelo Conservatório;…curso geral ou 

superior do Conservatório, habilitações equivalentes ou ainda outras habilitações, 

devendo, nesse caso, o candidato sujeitar-se a um exame de entrada organizado pelo 

Conservatório (Santos, 1994 p.25). Assim, relativamente ao primeiro ano do curso de 

Professores de Educação pela Arte, proposto para ter uma duração de três anos, 

impuseram-se as seguintes condições de acesso: 7º ano do liceu (ou habilitação 

equivalente) ou o curso geral ou superior do conservatório (ou habilitações equivalentes) 

e com uma idade mínima de dezasseis anos de idade (Santos, s.d.a).  

O júri de admissão foi constituído por elementos do conselho pedagógico. Neste 

primeiro ano de “experiência pedagógica” foi adotado um sistema de provas de admissão 

para os candidatos que não fossem portadores de habilitações artísticas ou tivessem 

completado o 7º ano de liceu. Para a admissão destes candidatos foi proposta uma Prova 

Prática, uma Prova Escrita e uma Prova Oral. Na Prova Prática os candidatos realizavam 

uma prova de aptidão musical (rítmica e auditiva) e uma prova de expressão corporal. Na 

Prova Escrita, com duração de duas horas, exigia-se o desenvolvimento de um tema, 

focando alguns aspetos da Educação pela Arte. A Prova Oral realizava-se através de uma 

entrevista com os membros do júri (Santos, s.d.a). 
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No jornal “A Capital” referencia-se a realização destas provas a 28 candidatos:  

As habilitações literárias exigidas para a frequência da referida escola-

piloto eram o 7ºano dos liceus ou equivalente. Os candidatos com estas 

habilitações ficavam automaticamente dispensados das provas de aptidão, 

podendo, no entanto, todos os alunos sem o 7ºano candidatar-se ao curso 

prestando as referidas provas. (RXT, 1971).  

 Estas provas realizaram-se numa dependência no Conservatório Nacional, sendo 

o júri constituído pelos professores Jorge Cronner de Vasconcelos34, Raquel Simões35 

(Música), Wanda Ribeiro da Silva36 (Dança), Helena Lucas (Português) e Arquimedes da 

Silva Santos (Psicopedagogia). Neste artigo refere-se o escasso número de candidatos que 

realizaram a prova, avançando como explicação crítica, a falta de divulgação por parte 

das entidades responsáveis. De facto, a ténue divulgação é mencionada como uma das 

principais causas para este número tão reduzido de inscrições neste novo curso ao saber-

se “como são publicitados pela televisão portuguesa, por exemplo concursos para 

locutores, pedidos de recrutamento (…) não entendemos a que atribuir o silêncio total 

sobre estas coisas do ensino das artes” (RXT, 1971). 

As notícias que surgiram na imprensa revelam-se algo confusas relativamente à 

natureza do curso e dos seus objetivos, deixando muito a desejar na informação 

apresentada e compreendida pelo público. Algumas das notícias não referem que a 

formação de professores se enquadra numa perspetiva pedagógica que ia ao encontro da 

Educação pela Arte. Referem-se, de uma forma assaz simplista, umas vezes a professores 

de música, outras a professores de ensino artístico.  

Com a segunda chamada foi permitida a entrada de mais 17 alunos que iniciam o 

1º ano letivo apenas em janeiro de 1972. Deste primeiro grupo inicial de quarenta e cinco 

alunos, apenas vinte alunos completaram o curso (Santos, 1994). 

                                                           
34 Jorge Croner de Vasconcelos (1910-1974): Compositor neoclássico português com grande influência na 

música durante os anos 30. 
35 Raquel Simões: Professora de Formação Musical no Conservatório Nacional de Música.  
36 Wanda Ribeiro da Silva: Ex-bailarina e professora dos cursos de formação de bailarinos do Ballet 

Gulbenkian. Fundadoras do Ballet Gulbenkian, da Escola de Dança do Conservatório Nacional e da Escola 

Superior de Dança. 
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O corpo docente terá sido constituído através de convites nominais e pessoais, 

tendo em conta critérios pedagógicos e artísticos e as provas prestadas nas experiências 

pedagógicas desenvolvidas na Fundação Calouste Gulbenkian, tendo sido elaborada uma 

listagem nominal dos mesmos que ficou registado de forma solta.  

Tab 4 Lista Nominal dos Docentes da Escola-Piloto de Formação de Professores de Educação 

pela Arte (1971) (Santos, 1971) 

Disciplina Professor 

Psicopedagogia da Expressão Artística I e 

Psicologia da Criança e Adolescente 
Arquimedes da Silva Santos 

Didática Geral e Pedagogia Helena Cidade Moura37 

Introdução à História da Música, do Teatro e da Dança João de Freitas Branco 

Flauta de bisel Graziela Cintra Gomes38 

Educação Musical Maria de Lourdes Martins39 

Oficina Educativa  

(construção de instrumentos musicais) 
Vitória Reis 

Dança Criativa Wanda Ribeiro da Silva 

Direção Coral José Aquino40 

 

Para a implementação desta “experiência pedagógica” foi essencial a participação 

e o envolvimento de alguns professores “especializados” nas áreas da Música, Teatro e 

Dança, que já tinham adquirido uma experiência e formação pedagógico-artística através 

das iniciativas da Fundação Calouste Gulbenkian: não só através do Serviço de Música, 

com os Cursos de Educação e Didática Musical, mas também nos Cursos de Formação 

de Psicopedagogia (Santos, s.d.a).  

                                                           
37 Helena Cidade Moura (1924-2012): Dinamizadora das campanhas de alfabetização a seguir ao 25 de 

Abril, dirigente do MDP/CDE e deputada à Assembleia da República.  
38 Graziela Cintra Gomes: Professora de Flauta de Bisel no Instituto Gregoriano de Lisboa, e na Academia 

dos Amadores de Música. 
39 Maria de Lourdes Martins (1926-2009):  Pedagoga musical, diplomou-se em Orff-Schulwerk. Pioneira 

na introdução deste sistema de aprendizagem musical infantil em Portugal. Professora no Conservatório 

Nacional de Lisboa. Fundadora da Associação Portuguesa de Educação Musical. 
40 José Aquino: Assistente no Coro da Camara da Gulbenkian (1964). 
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Neste âmbito, foram recrutados professores especializados, sendo importantes os 

recursos humanos e a experiência do trabalho desenvolvido na Fundação Calouste 

Gulbenkian, como já referido. Houve também outras possibilidades em recursos humanos 

de outras e diferentes áreas artísticas, de onde encontramos nomes como Adriana 

Latino41, Cecília Fragoso, Domingo Morais42, Graciana Martins, Graziela Sintra Gomes, 

Jorge Mata43, José Pedro Calado, Maria José Nobre (Santos, 1994).  

 Foi ainda decisivo o trabalho de pesquisa e investigação realizado por 

Arquimedes da Silva Santos, no Centro de Investigação Pedagógica, nas áreas da 

Psicopedagogia da Expressão Artística e de Reeducação Expressiva. 

(5.3) Período de Experiência Pedagógica: 1971/1974 

O curso da Escola Piloto para a Formação de Professores de Educação pela Arte 

decorreu em regime de experiência pedagógica durante três anos como previsto. Durante 

o período de 1971 a 1974 funcionou sob a responsabilidade administrativa e pedagógica 

da Comissão Orientadora da Reforma do Conservatório Nacional. Esta Comissão teve 

como presidente Madalena Perdigão (até ao ano de 1974) e a participação do Arquimedes 

da Silva Santos, José Sasportes, Luzia Maria Martins44 e Constança Capdeville45 

(Teixeira, 2014). Também a escola teria a sua estrutura formada pelos seguintes órgãos 

internos: Conselho Pedagógico, Conselho Académico e Diretor.  

 

                                                           
41 Adriana Latino: Professora de Formação Musical, Flauta de Bisel e Movimento nos Cursos de Formação 

de Professores da Fundação Calouste Gulbenkian e   no Departamento de Ciências Musicais da F.C.S.H. 

da Universidade Nova de Lisboa. 
42 Domingos Morais: é músico, professor da Escola Superior de Teatro e Cinema, membro do IELT 

(Instituto de Estudos de Literatura Tradicional da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa) e do CID (Concelho Internacional da Dança), consultor da Fundação 

Calouste Gulbenkian para projetos de desenvolvimento curricular (de 1990 a 2000) e foi assessor do 

Serviço de Animação, Criação Artística e Educação pela Arte, ACARTE (1991 a 1999).  
43 Jorge Matta: Maestro-assistente do Coro Gulbenkian , desde Abril de 1976, fundador, maestro e diretor 

artístico da Orquestra de Câmara de Lisboa , 1981-1986 e membro da Comissão de Avaliação de Cursos 

Superiores Politécnicos, em 2005. 

44Luzia Maria Martins (1927-2000): umas primeiras mulheres portuguesas do teatro como encenadora e 

autora. Fundadora da Companhia de Teatro Estúdio de Lisboa. 
45Constança Capdeville (1937-1992): Destacou-se no ensino da composição, na Academia de Música de 

Santa Cecília, na Escola Superior de Música de Lisboa e no Departamento de Ciências Musicais 

da Universidade Nova de Lisboa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_de_M%C3%BAsica_de_Santa_Cec%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_de_M%C3%BAsica_de_Santa_Cec%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Superior_de_M%C3%BAsica_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Nova_de_Lisboa
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(5.3.1) Período de 1971/1972 

O plano das disciplinas deste primeiro ano foi acompanhado por uma estrutura em 

que os alunos poderiam ter uma formação globalizante na área da Dança, Teatro e Música. 

O ano letivo começou em janeiro de 1972 com os quarenta e sete alunos admitidos 

(Santos, 1994). No final do segundo período do ano letivo de 1971/ 1972, foram aplicados 

dois questionários, um aos alunos e outro aos próprios professores (Anexo 1), no intuito 

de chegar a conclusões e encontrar caminhos que pudessem contribuir para algumas 

correções e ajustamentos à experiência pedagógica a decorrer sob a orientação de 

Arquimedes da Silva Santos. 

  Este terá sido o primeiro momento de autoavaliação realizado na escola, indo ao 

encontro da perspetiva do seu diretor, que salienta Porque pensávamos ser função de tal 

escola, inserir-se numa missão humanística da Educação pela Arte, desejávamos para 

tal Escola uma participação activa e responsabilização consciente de professores e 

alunos, numa concepção de Escola Superior, aberta e livre, a qual nos parece a única 

compatível com uma acção pedagógica pela Arte (Santos, s.d.a).  

O objetivo da avaliação deste ano experimental, através destes inquéritos, seria a 

elaboração de um relatório final a ser apresentado ao Ministro da Educação Nacional, 

através do seu órgão de supervisão: a Comissão Orientadora da Reforma do 

Conservatório (Santos, s.d.a).  

 Desta forma, destacamos algumas críticas a ter em conta: “ausência do mínimo de 

aptidões artísticas”, nomeadamente as referenciadas mais na área da música, com alguma 

falta de preparação musical; organização de grupos-turma muito heterogéneos (por 

exemplo alunos sem conhecimentos básicos de música e outros com curso superior de 

música); carga letiva insuficiente para ministrar os conteúdos programáticos. Foi 

apresentada como sugestão de melhoria uma maior exigência aos candidatos em 

conhecimentos de base nas áreas artísticas mais específicas e uma orientação 

programática familiarizada com os elementos primeiros e essenciais da música, expressão 

livre e formas progressivas de improvisação. Contrabalançando esta situação, o que 

contribuía para um esforço de reequilíbrio, verificava-se paralelamente uma evidente 

disponibilidade dos alunos para superar as suas deficientes formações pessoais nas 
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diferentes áreas artísticas. Também o resultado dos inquéritos referentes aos alunos indica 

que alguns professores não se encontravam em sintonia com as suas orientações 

pedagógico-didáticas, ou seja, com os princípios orientadores da Escola. Salientam a 

descoberta de novas abordagens pedagógicas, contato com novos métodos de ensino, 

integradas na psicologia e na psicopedagogia, e consciencialização da educação artística 

na formação do indivíduo (Santos, s.d.a). 

Nesta altura, a escola submeteu a apresentação de uma nova proposta de 

organização curricular, a título experimental e possivelmente transitório, que permitiria 

que a admissão dos candidatos fosse feita com duas opções: a de “Educação Musical” e 

a de “Arte Dramática e Dança Criativa”, preconizando, consequentemente, uma maior 

exigência na seleção dos candidatos, de forma a terem alguns conhecimentos mínimos 

nas áreas da Música, Teatro e Dança. Esta opção poderia colocar a escola numa situação 

em que se corria o risco de enveredar para uma especialização artística, quando o objetivo 

inicial seria o de garantir uma perspetiva globalizante nas áreas artísticas (Santos, s.d.a). 

Dos 47 alunos que entraram neste primeiro ano, apenas 27 o completaram. No 2º 

ano apenas 22 prosseguiram e 20 terminaram o terceiro ano (Santos, 1994). 

(5.3.2) Período de 1972/1973 

Neste segundo ano letivo entraram 33 alunos dos quais apenas 15 concluíram o 

curso (Santos, 1994, p. 28). 

 Nº de alunos inscritos:33 

 Nº de alunos que concluíram o 1º ano: 19 

 Nº de alunos que concluíram o 2º ano: 15 

 Nº de alunos que concluíram o 3º ano: 15 

Neste contexto, decide-se um novo ajustamento curricular, de forma a encontrar 

um maior equilíbrio: nem direcionar o currículo numa perspetiva de especialização 

artística, nem centrar o currículo apenas numa vertente globalizante das atividades 

expressivas. 

Assim, a estrutura do plano curricular irá ser constituída por dois grupos de 

disciplinas: Formativas Gerais e as Pedagógico-artísticas (Santos, s.d.a). Sendo o 
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primeiro grupo, Formativas Gerais, existem duas categorias: a) Teórico-Educativas e b) 

Prático-Expressivas Também no grupo de disciplinas Pedagógico-Artísticas os alunos 

podiam optar pela Educação Musical ou pela Arte Dramática e Dança Criativa, cada 

uma com as suas disciplinas específicas. 

Tab 5 Lista das Disciplinas Formativas-Gerais 

Teórico-Educativas 

Propedêutica da Historia de Arte 

Pedagogia e Didáticas Gerais 

Psicopedagogia da Expressão Artística 

Educação Estética 

Prático-Expressivas 

Expressão Corporal 

Expressão Verbal 

Oficina Educativa 

 

 

Tab 6 Lista das Disciplinas Pedagógico-Artísticas 

Opção: Educação Musical 

Pedagogia Musical Comparada 

Educação Musical Básica 

Improvisação 

Composição Elementar 

Canções e Conjuntos Instrumentais 

Elementares. 

Direção Coral 

Instrumentos: Flauta de Bisel e Guitarra 

Jogo Dramático 

Opção: Arte Dramática e Dança Criativa 

Pedagogia da Arte Dramática Criativa 

Marionetas 

Jogo Dramático 

Teatro Juvenil 

Técnica Elementar da Dança Moderna 

Canções e Conjuntos Instrumentais 

Elementares. 
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Direção Coral 

Instrumentos: Flauta de Bisel e Guitarra 

 

 

O terceiro ano do curso assentava na mesma estrutura do projeto inicial, incluindo 

os estágios pedagógicos acompanhados com a frequência de Seminários direcionados 

para as áreas da Expressão Poética, Expressão Plástica; Literatura Infantil, Educação 

Cinematográfica e outros (Santos, s.d.a)  

Num documento de 1972, encontra-se registada a definição e estrutura do 

conselho pedagógico para o ano de 1972/1973: Representante da Comissão Orientadora 

e dos Professores das disciplinas formativas (Arquimedes da Silva Santos), Representante 

de Educação Musical (Maria de Lourdes Martins), Representante de Arte Dramática 

Criativa (Helena Lucas), Representante de Dança Criativa (Wanda Ribeiro da Silva) e um 

representante dos alunos (Santos, 1972).  

De forma a consolidar esta nova proposta, foi decidido, pelo Conselho 

Pedagógico, constituir dois grupos de trabalho/comissões ou “órgãos internos”: uma 

Comissão de Professores de Educação Musical e uma Comissão de Professores de Arte 

Dramática e Dança Criativa. A criação destas duas comissões tinha como objetivo o 

estudo e definição de orientações pedagógicas e orientações didáticas tendo como 

conceções subjacentes os princípios orientadores da Educação pela Arte (Santos, s.d.a). 

Na constituição do corpo docente surgem novos professores no ano letivo de 

1972/1973, nomeadamente na Iniciação Musical e Educação Musical: Álvaro Rodrigues 

Salazar46, na Expressão Vocal: Francisco Manuel Cardoso d`Orey, na Direcção Coral: 

                                                           
46 Álvaro Rodrigues Salazar (1938): Presidente do Conselho Português de Música e membro do Conselho 

Diretivo da Sociedade Portuguesa de Autores. 
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José Cerqueira Aquino, na Educação Estética: José Sasportes, no Teatro Juvenil: Glória 

de Matos47, e no Jogo Dramático: João Mota48 (Santos, 1994). 

Nesta altura, foi também verificada a necessidade de se proceder a elaboração de 

um Regulamento Interno para a escola, a fim de estabelecer orientações e normas 

administrativas, organização do corpo docente, organização de programas, entre outras. 

Esta necessidade organizativa terá levado, no ano lectivo de 1972/73, a constituir-se uma 

Comissão para a elaboração Regulamento Interno, de forma a dar resposta a algumas 

dificuldades relativas à frequência e aproveitamento dos alunos (Santos, 1972).  

Coincidindo no tempo, foi solicitado aos professores da Escola a elaboração de 

um Programa Geral Mínimo do Curso, das opções de Educação Musical e de Arte 

Dramática e Dança Criativa, que correspondessem aos objetivos pedagógicos da Escola 

(Santos, s.d.). A elaboração deste programa traz maior necessidade de acuidade 

especialmente aos professores de Educação Musical, uma vez que seria de esperar que a 

habilitação académica aprovada permitisse, aos alunos, lecionar a disciplina de Educação 

Musical no Ciclo Preparatório do ensino oficial. Arquimedes salienta: pretende-se que 

um programa geral mínimo garanta a responsabilidade artístico-didáctica da Escola, 

funcionando como denominador comum de aptidões exigidas e comprovadas a todos por 

ela formados (Santos, s.d.b). Assim, o perfil dos alunos formados pela escola 

corresponderia às necessidades de preenchimento de vagas no quadro do ensino oficial, 

sem esquecer, no entanto, que o principal objetivo da escola seria a de formar professores 

de Educação pela Arte e não formar apenas professores para lecionar Educação Musical. 

Foi também solicitado, aos professores da escola, a reestruturação dos programas das 

várias disciplinas, de forma a evitar sobreposição de conteúdos lecionados ou repetições 

desnecessárias.  

Como balanço, Arquimedes (s.d.a) afirma:  

                                                           
47 Glória de Matos (1936): Figura do teatro português. Foi  bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, 

diploma-se em Teatro na Bristol Old Vic Theatre School. Colaborou com Raúl Solnado, em 1968 e 

ingressa na Companhia Portuguesa de Comediantes. Em 1969 integra a companhia do Teatro Nacional D. 

Maria II. 
48 João Mota (1942): Ator português que trabalha com o encenador inglês Peter Brook, Fundador em 1972 

do teatro  A Comuna - Teatro de Pesquisa, companhia independente teatral portuguesa que ainda existe sob 

a sua direção. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Calouste_Gulbenkian
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://www.oldvic.ac.uk/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Solnado
https://pt.wikipedia.org/wiki/1968
https://pt.wikipedia.org/wiki/1969
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Nacional_D._Maria_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Nacional_D._Maria_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Brook
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_da_Comuna
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Pela nossa parte, responsável junto da Comissão Orientadora, julgamos que 

nos esforçámos para que houvesse uma maior tomada de consciência das 

dificuldades que um segundo ano de experiência duma escola como esta 

suscitam, as quais só serão vencidas com a efectiva colaboração de todos os 

professores. Trata-se de uma Escola Nova, com problemáticas sui-generis, cujos 

professores contratados tiveram formações diferentes e possuem concepções e 

actuações diversas, e que só um dedicado esforço em procurar um denominador 

comum dos nossos objectivos – e que se pretende que seja a Educação pela Arte 

(p. 16). 

À semelhança do ano letivo anterior foram realizados questionários aos alunos e 

professores a fim de se proceder a uma avaliação das alterações realizadas no ano letivo 

de 1972/1973 (Anexo B). 

O resultado dos questionários e das reuniões realizadas com os alunos permitiram 

sintetizar uma resposta coletiva ao considerarem-se as questões administrativas e 

organizativas: alteração de horários de sala de aulas sem aviso prévio, sobreposição nos 

horários letivos e existência de tempos nos horários para reuniões entre os alunos e 

professores. Os alunos apresentaram algumas críticas relativas a questões de 

funcionamento administrativo, mas também em questões relacionadas com práticas 

didáticas: abordagens pedagógicas não diretivas de alguns professores em oposição a 

abordagens pedagógicas centradas no professor. No quadro desta avaliação os alunos 

consideram que na seleção e admissão de candidatos a frequentar a escola deveriam 

valorizar preferencialmente as potencialidades pedagógicas em vez das potencialidades 

técnico-artísticas dos candidatos. Também indicam desnecessária a realização de exames, 

como instrumentos de avaliação, uma vez que a avaliação realizada é processada de forma 

contínua. Apresentam como sugestão a introdução e realização de seminários em algumas 

áreas disciplinares, e reforçam a necessidade de existir um maior apoio na atribuição de 

bolsas de estudo e fundamentalmente um estudo sobre as possíveis saídas profissionais 

para os alunos que concluam o curso. (Santos, s.d.a). Como conclusão, reforçam que o 

balanço sobre este projeto-piloto, integrado em regime de experiência pedagógica, é 

considerado “favorável” afirmando “que é possível, através da arte, termos uma 
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intervenção pedagógica junto de crianças e adolescentes além de termos adquirido novas 

perspectivas para a mesma” (Santos, s.d.a. p.19).  

Durante o período entre 11 de janeiro e 29 de março de 1973 a comissão de 

professores de Educação Musical realizou nove reuniões de grupo e nas atas referentes a 

estes encontros estão expressas propostas de aumento do curso para 4 anos considerando 

insuficiente a duração de 3 anos. Identifica-se também a necessidade de promover uma 

nova reorganização de horários das turmas, de forma a ser possível integrar aulas 

assistidas em contexto escolar (Santos, 1973). 

Durante este ano letivo, a escola promoveu ainda outras atividades que permitiam 

estabelecer uma ligação com o contexto exterior à própria escola (Santos, 1994). Durante 

o mês de janeiro e fevereiro decorreu um ciclo de conferências no Conservatório Nacional 

em que participou Arquimedes Santos com uma comunicação intitulada Formação de 

Professores de Educação pela Arte, da realidade ao projecto ideal (Diário Popular, 1973 

cit. In Santos, 1994). Também o jornal “Comércio do Porto” divulga no dia 4 de março 

de 1973 as aulas de Teatro Juvenil, promovidas na escola, para um público de jovens 

entre os 14 e 17 anos. Verificou-se também a participação dos alunos do 1ºano da Escola-

Piloto no I Simpósio de Educação Musical promovido pela Associação Portuguesa de 

Educação Musical de acordo com a notícia no jornal “O Século” no dia 11 de abril de 

1973 (Santos, 1973). 

 

(5.3.3) Período de 1973/1974 

No ano letivo de 1973/1974 entraram, para frequentar a escola, quinze alunos. 

Destes, apenas cinco concluíram o curso (Santos, 1994, p.29). 

 Nº de alunos inscritos:15 

 Nº de alunos que concluíram o 1º ano: 9 

 Nº de alunos que concluíram o 2º ano: 7 

 Nº de alunos que concluíram o 3º ano: 5 
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Para a realização dos exames de admissão foram publicadas as datas, prevendo-

se a afixação da matéria das provas e a nomeação do júri (Santos, s.d.c). O júri dos exames 

de admissão era constituído pelos seguintes elementos: 

1- Entrevista – Arquimedes da Silva Santos; Helena Cidade Moura; José Sasportes;  

2- Avaliação Artística (Opção Educação Musical) - Arquimedes da Silva Santos; 

João de Freitas Branco; Maria de Lourdes Martins; Raquel Simões;  

 Avaliação Artística (Opção Arte Dramática e Dança Criativa) – Arquimedes da 

Silva Santos; José Sasportes; Vanda Silva; Mário Barradas (Santos, s.d.c). 

No dia 6 de Novembro de 1973, a Comissão Orientadora da Reforma do 

Conservatório solicita os programas de todas as disciplinas para o ano letivo 73/74, para 

enviar à Direção Geral do Ensino Superior.  

 No ano letivo 1973/1974 o Conselho Pedagógico foi constituído da seguinte 

forma e com os seguintes elementos: Representante da Comissão Orientadora e do Ciclo 

Propedêutico (Arquimedes da Silva Santos), Representante de Educação Musical (Prof. 

Raquel Simões); Representante de Dança Criativa (Wanda Ribeiro da Silva; 

Representante de Arte Dramática (Glicínia Quartin49) e representante de alunos. A 

Comissão do Regulamento Interno foi constituída pelos seguintes elementos: José 

Sasportes; Maria de Lourdes Martins; Wanda Ribeiro da Silva, um representante dos 

alunos e o Secretário do Conservatório, Sr. Antunes (Santos, s.d.d).  

 É de salientar que nas reuniões do Conselho Escolar foi reforçada a necessidade 

de aquisição de bibliografia e assinaturas de revistas especializadas, de contratação de 

uma ajudante bibliotecária e de um funcionário dos serviços administrativos, articulando 

com a Secretaria Geral do Conservatório (Santos, s.d.c).  

Para a organização de Estágios do Curso de Formação de Professores de Educação 

pela Arte foram constituídos os seguintes grupos de orientação pedagógica na opção de 

Educação Musical: Helena Cidade Moura; Raquel Simões; Graziela Gomes; e na opção 

de Arte Dramática e Dança Criativa: Helena Cidade Moura; Vanda Silva; Glória de 

Matos; Glicínia Quartim; João Mota (Santos, s.d.c): 

                                                           
49 Glicínia Quartin (1924-2006): Atriz portuguesa com intensa participação no teatro e cinema. 
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Foram integrados novos professores para lecionar as seguintes disciplinas: Teatro 

e Prática do Jogo Dramático: Glicínia Quartim; Expressão Musical: Maria José Nobre; 

Expressão Dramática: Mário Barradas; Direcção Coral: Fernando Eldoro50; 

Viola/Guitarra: Manuel Morais e Lopes e Silva; Oficina Educativa: Christian Ratz e 

Isabel Lajinhas 51(Santos, 1994, p.30). 

Foi apresentada por Arquimedes uma proposta de alteração curricular para o ano 

de 1973/1974 para o Curso de Educação pela Arte que introduzia o Curso Propedêutico 

no primeiro ano de frequência. Como justificação da introdução do curso propedêutico 

no primeiro ano, apresentou-se a necessidade de uma maior incidência numa formação 

pedagógica geral e, por outro lado, a ideia de que seria uma forma de consciencializar os 

alunos dos princípios orientadores da Escola (princípios orientadores de Educação pela 

Arte). Esta abordagem do curso, com a frequência no 1º ano das disciplinas Formativas 

Gerais, permitiria uma melhor preparação para o ano seguinte, uma maior sensibilização 

e rentabilização das potencialidades das disciplinas Prático Expressivas, ministradas no 

2º ano do Curso (Santos, s.d.a). Assim, também os professores poderiam avaliar de uma 

forma mais consistente os alunos, quer quanto à vocação pedagógica, quer quanto às 

potencialidades artísticas. (Santos, 1994, p.32). Com esta estrutura curricular estaria 

recuperado o objetivo inicial da formação do curso dentro de um espírito de formação 

mais globalizante nas atividades artísticas (1º ano). No entanto, no 2º ano seria possível 

aprofundar uma das áreas artísticas, ou a de Educação Musical ou a de Arte Dramática e 

Dança Criativa (Santos, s.d.a; Santos, 1994). 

 

 

 

 

                                                           
50 Fernando Eldoro: Lecionou na Universidade Nova de Lisboa , na Escola Superior de Música e 

no Conservatório Nacional . Desde 1971, é Maestro Adjunto do Coro Gulbenkian.  
51 Isabel Laginhas (1942):  professora de desenho na Escola Francisco Arruda e de Tapeçaria na Escola de 

Artes Decorativas António Arroio. Entre 1974 e 1977 pertenceu à Comissão Etária dos Espetáculos. No 

âmbito da investigação em tapeçaria moderna, à qual se dedica desde 1970, foi bolseira da Fundação 

Calouste Gulbenkian nos anos de 1976, 1977, 1982 e 1991.  

http://www.unl.pt/
http://www.em-conservatorio-nacional.rcts.pt/
http://www.musica.gulbenkian.pt/coro/index.html.pt
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Tab 7 Disciplinas do Curso Propedêutico (1º Ano) Ano Letivo 1973/74 (Santos, s.d.a) 

1º Ano - Curso Propedêutico 

Disciplinas Formativas Gerais 

Teórico-Educativas Prático-Expressivas 

1. Propedêutica da História da Arte. 

2. Pedagogia e Didática Gerais. 

3. Educação Estética. 

4. Psicopedagogia da Expressão 

Estética. 

1. Expressão Corporal 

2. Expressão Vocal. 

3. Expressão Musical 

4, Oficina Educativa 

 

As disciplinas de Psicopedagogia da Expressão Estética e Oficina Educativa são as 

únicas com continuidade no segundo ano (Santos, s.d.a). 

Tab 8 Disciplinas do 2º Ano do Curso de Formação de Professores de Educação pela Arte 

2º Ano - Disciplinas Formativas Gerais 

1. Pedagogia e Didática da Educação Musical 

2. Pedagogia da Dança Criativa 

3. Pedagogia da Arte Dramática Criativa             

4. Improvisação e Composição Elementar 

5. Canções e conjuntos instrumentais elementares 

6. Direção Coral 

7. Flauta de Bisel 

8. Guitarra Hispânica 

9. Propedêutica da Dança 

10. Dança Moderna 

11. Jogo Dramático 

12. Marionetas 

13. Teatro Juvenil 

14.  Psicopedagogia da Expressão Estética  

15.  Oficina Educativa  
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Para os alunos obterem o diploma em Educação Musical ou na opção de Arte 

Dramática e Dança Criativa teriam de ter aproveitamento nas Disciplinas Formativas 

(Santos, s.d.a).  

Em reunião do Conselho Escolar, realizada a 30 de outubro de 1973, foi atribuída 

aos professores que lecionavam as disciplina teórico-educativas, a responsabilidade da 

programação e realização das atividades que promoviam a ligação da escola com o 

exterior (Santos, 1994). Como responsáveis por estas ações ficariam: o professor de 

Pedagogia Geral e Didática das Artes para “organizar cursos de verão para professores 

do curso básico” (Santos, 1994, p.34) e o professor de Educação Estética para “organizar 

cursos de extensão da Educação pela Arte (Santos,1994 p.34). 

Em Dezembro de 1973, é apresentado um relatório, pelos alunos do 2º ano, que 

contém uma reflexão em que se refere que o funcionamento pedagógico é “muito 

favorável” ao desenvolvimento das atividades apresentadas nas diferentes disciplinas do 

curso, mas, por outro lado, manifestam-se contra a frequência/assistência “das aulas da 

dança e de drama da secção do Ciclo Preparatório do Francisco Arruda integrada no 

Conservatório Nacional” (Santos, 1994, p.33) Esta tomada de posição dos alunos prende-

se com o fato de considerarem que não revelam uma pedagogia globalizante das 

expressões e sugerem também que sejam integradas na estrutura curricular a área das artes 

plásticas (Santos, 1994).  

(5.3.4) Conclusões do Período de Experiência Pedagógica 

Durante estes primeiros três anos da existência da Escola, é evidente que 

assistimos a uma evolução da mesma incidindo essencialmente na sua organização 

curricular. Assim, sintetizando as alterações verificadas durante estes três primeiros anos, 

verificou-se que as maiores alterações foram curriculares. Verificou-se que durante o 1º 

ano existiu no currículo do curso uma formação mais globalizante, em que todos os alunos 

tiveram de frequentar todas as disciplinas (incluindo as áreas de Educação Musical, 

Dança Criativa e Arte Dramática) e em que existiu a preocupação de promover uma 

formação mais abrangente e generalizada nas áreas de Teatro, Música e Dança. No 

entanto, verificaram-se as dificuldades encontradas na docência do 1º ano, derivadas da 

“deficiente preparação artística” dos alunos admitidos na abertura do curso. No ano letivo 
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seguinte procurou-se encontrar uma solução mais adequada, que passaria pela admissão 

inicial de alunos para duas opções artísticas: a opção de Educação Musical e a opção de 

Arte Dramática e Dança Criativa.  

No terceiro ano da sua existência, a estrutura curricular foi alterada para que os 

alunos admitidos frequentassem um primeiro ano correspondente ao “Curso Propedêutico 

Formativo”, com abordagens disciplinares mais globalizantes e, depois, um segundo ano 

com as duas opções já existentes no ano anterior (a opção de Educação Musical e a opção 

de Arte Dramática e Dança Criativa). Procura-se, sistematicamente, uma formação mais 

equilibrada enquadrada nos princípios da Educação pela Arte. Esta estrutura curricular 

foi o resultado dos 3 anos de experiência pedagógica e foi a que se manteve praticamente 

na mesma até à conclusão da escola (Santos, 1994).  

O corpo docente, apesar de ser constituído por elementos com formações muito 

diversificadas, desenvolveu um projeto comum em que a preocupação da introdução das 

artes no ensino básico seria a tónica dominante. Parece evidente a reflexão conjunta dos 

professores, acompanhada pela participação e acompanhamento de Arquimedes.  

Ao terminar os três anos de experiência pedagógica da escola, enquadrada na 

reforma do Conservatório, foram apresentados alguns documentos relativos ao seu 

funcionamento à Comissão Orientadora. No primeiro ano teve um acompanhamento e 

participação mais direto da Comissão Orientadora da Reforma, o que não se viria a 

verificar no segundo e no terceiro anos (Santos, 1994). 

Este período, designado por Arquimedes como período de “Iniciação e organização 

da Escola Piloto”, (Santos, s.d.a, p. 26) foi caracterizado por uma procura em superar as 

dificuldades e em encontrar soluções para dar resposta aos problemas, questões 

pedagógicas e administrativas no decurso destes anos. 

Podemos encontrar, neste período da experiência pedagógica da Escola, uma 

constante atenção e intervenção para melhorar a estrutura do curso e, simultaneamente, 

do seu funcionamento, buscando criar práticas reflexivas nos alunos e no corpo docente. 

Assim, este período revela uma intervenção ousada na introdução de novas 

possibilidades, de forma a encontrar a melhor solução para a concretização deste projeto.   
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Um dos objetivos iniciais da escola, para além da formação de Professores de 

Educação pela Arte, seria a formação de professores do Ensino Artístico (Dança, Teatro 

e Música), no entanto a escola nunca viria a dar início a esta formação “concentrando-se 

exclusivamente na formação de Professores de Educação pela Arte, categoria 

profissional que não estava prevista em qualquer grau do sistema educativo nem fora 

dele” (Santos, 1994, p. 35). Esta situação levaria a que estas possibilidades profissionais 

e a sua integração no ensino básico e de saídas profissionais se tornassem uma 

preocupação constante tanto para os professores como para os alunos que frequentavam 

a escola. Os professores formados pela Escola Superior de Educação pela Arte poderiam 

lecionar Educação Musical no Ensino Preparatório e possivelmente no ensino 

Secundário, onde existia uma maior carência de professores (dupla carência pelo número 

insuficiente e pela insuficiente formação) (Santos, 1994). 

Num documento intitulado “Educação Artística no Ensino Básico”, elaborado 

pelos professores Raquel Simões, Wanda Ribeiro da Silva, Maria de Lourdes Martins, 

Graziela Cintra, Glicínia Quartim, Isabel Lajinhas, Maria José Nobre, Francisco d`Orey 

e João Mota, apresenta-se uma reflexão e análise do Programa de Educação Musical, 

indicando-se como conclusão a necessidade de uma reestruturação do programa no 1.º 

ciclo. Nesta proposta procurava-se, assim, que no Ensino Básico se encontrasse uma 

Educação Musical inserida numa educação para o movimento, expressão corporal, 

dramatização, mímica, dança criativa e música (Simões, et al., s.d.).  

Também a escola começa a sentir a necessidade de alargar a variedade das áreas 

artísticas, para além das que eram abrangidas pelo Conservatório Nacional. Desta forma, 

será uma preocupação a necessidade de um maior investimento na escola ao nível do 

equipamento e material de apoio (até esta altura revelavam-se indicadores de 

insuficiência) e a organização de uma biblioteca que reunisse bibliografia básica na 

abordagem da Educação pela Arte (Santos, 1994). 

Assim, ao fim deste período experimental, verifica-se a necessidade de colmatar 

alguns problemas essenciais para a continuidade de um futuro saudável.  

A Escola foi criada por despacho ministerial como uma Escola do ensino 

superior. No entanto, estando em regime de experiencia pedagógica, 
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apenas podia conceder aos seus formandos um certificado com a lista das 

cadeiras frequentadas e concluídas mas não um diploma. Por outro lado, 

o curso, sendo de ensino superior, não podia ser considerado de 

“bacharelato” ou “equivalente a bacharelato” enquanto não houvesse 

parecer da Junta Nacional de Educação. (Santos, 1994, p. 38).  

Esta situação iria colocar a existência da escola sujeita a uma condição precária 

ao nível do seu próprio estatuto e da sua oficialização. Consequentemente procurava-se 

que conferisse diplomas que permitissem saídas profissionais concretas (uma vez que no 

sistema educativo ainda não existia uma abertura de espaço profissional para os alunos 

formados pela escola). A oficialização da escola seria um incentivo para uma maior 

afluência à frequência do curso e para aumentar a procura desta formação. Isso também 

iria permitir aumentar o nível de exigência nas candidaturas da admissão de alunos e, 

consequentemente minimizar um dos problemas encontrados no 1º ano de abertura do 

curso (a formação insuficiente dos candidatos do 1ºano de experiência pedagógica da 

escola piloto) (Santos, 1994). 

A publicação da Lei 5/73 de 25 de Julho, que oficializa a criação do ensino pré-

primário e o alargamento do ensino básico para 8 anos, colocou a escola perante a 

necessidade de decidir a que grupos etários seriam dirigidos a oferta de formação de 

professores: para o ensino pré-primário e primário (Formação de professores de Educação 

pela Arte) ou para o ensino preparatório e secundário (Formação de professores de Ensino 

Artístico, formando um maior número de professores de Educação Musical) (Lei nº 5/73 

de 25 de Julho; Santos, 1994). Daí a indefinição quanto aos grupos etários a que os 

formandos da Escola se destinariam e muitos dos conflitos entre a necessidade de uma 

maior especialização em Educação Musical e a preocupação com uma perspectiva mais 

globalizante e mais centrada nas Expressões. (Santos, 1994, p. 38). 

Estes três primeiros anos de experiência pedagógica, considerada por Arquimedes 

como uma fase de “iniciação e organização”…e a fase seguinte de “consciencialização e 

transformação”, solicitavam a oficialização de uma área que permitisse aos formados 

serem integrados no Ensino Básico. Assim, o Ministério da Educação seria o veículo de 

viabilidade para a Educação pela Arte ter uma ação de abrangência nacional.   
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(6) Período de 1974 a 1976 

A partir do ano de 1974 a escola atravessa um período de algumas mudanças que 

se enquadram no contexto político e social do país. 

Foi elaborado um documento que pretendia traduzir o balanço da atividade 

exercida durante os anos de 71 a 73, aprovado a 8 de julho de 1974 em Assembleia Geral 

da Escola. Neste documento foi apresentado um conjunto de argumentos justificando a 

necessidade de introduzir princípios da Educação pela Arte no sistema educativo 

português. Nos argumentos apresentados é percetível uma expectativa em relação a 

alterações significativas que reforçassem a posição da escola no contexto educativo em 

Portugal (Santos, 1974). 

Desde início que a Escola se propôs um programa que se sabia demasiado 

ambicioso e dinâmico para ser facilmente recebido pelas estruturas 

anquilosas em que, apesar de tudo, tinha de se inserir. Hoje, no momento 

em que essas estruturas estão em vias de ser alteradas, a Escola espera 

poder vir a ser chamada a realizar plenamente os seus objectivos (Santos, 

1974). 

É referido de forma crítica e explícita que no regime português existe uma fraca 

abordagem das expressões artísticas no currículo nacional, que se reduz à existência das 

disciplinas de Educação Musical, Desenho e Trabalhos Manuais (Ciclo Preparatório), o 

que refletia uma “falsa institucionalização” de um currículo orientado por princípios de 

Educação pela Arte e, como se lê, “ tolerava-se apenas uma prática com afinidades 

artísticas”. Assim, para a introdução da Educação pela arte no sistema educativo, é 

apresentada uma proposta para a criação de uma área disciplinar de “Actividades 

Expressivas” no ensino, transversal ao ensino primário e ao ensino preparatório. Nas 

conclusões apresentadas neste documento há a salientar: “A educação pela Arte deve 

ocupar uma parte substancial do horário escolar e solicita-se a criação de um tempo (2/3 

horas) diário reservado as actividades expressivas… A Escola para a Formação de 

Professores de Educação pela Arte que, ao longo dos últimos três anos tem funcionado 

no Conservatório Nacional, considera-se a única apta para preparar os quadros 

necessários para orientar as actividades expressivas  (Santos, 1974). 
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Desta forma, é mais uma vez reforçada a necessidade de existirem saídas 

profissionais para os seus alunos e sugere-se a criação de turmas-piloto nas escolas, nos 

diferentes níveis de ensino, integrando os professores formados, como forma de colmatar 

este problema. A Escola solicita a seu reconhecimento oficial imediato e, eventualmente, 

a sua separação do C.N.” (Santos, 1974). 

Terminado o período de experiência pedagógica decorrido nos 3 anos letivos, 

impunha-se a necessidade do reconhecimento oficial da escola no quadro jurídico, para 

que os seus alunos pudessem ter o reconhecimento do seu grau académico e, dessa forma, 

conseguir que o leque de possibilidades profissionais fosse fortemente alargado. Por outro 

lado, a separação da Escola do Conservatório prende-se, essencialmente, com o facto de 

existir uma possível concessão de outro espaço físico que permitisse receber uma média 

de 60 a 80 alunos por ano, o que seria um forte impulso à cimentação e crescimento da 

escola (Santos, 1994). Comprovando esta situação, a 10 de agosto de 1974, o jornal 

“Sempre Fixe” escreve que poderá existir a possibilidade de as seis escolas residentes no 

Conservatório deixarem de funcionar, devido a que a “utilização do edifício estar 

problemática” (Sempre Fixe, 1974, cit. In Santos, 1994, p. 40). Podemos concluir que no 

ano letivo de 1974/1975, surgem na escola indícios de conflitos que começam a revelar-

se de forma mais clara, uma vez que, desde o início da Reforma, iniciada no 

Conservatório, surgem dois principais problemas, que se prolongaram sem perspetiva de 

solução: por um lado, o facto de, desde 1971 (em regime de experiência pedagógica) 

funcionarem as Escolas de Música, Teatro e Dança e a Escola de Cinema, todas elas 

instaladas no Conservatório Nacional, e, por outro, o evidente aumento do fluxo do corpo 

docente e discente, e consequentemente os alunos passaram a ter uma maior ocupação 

letiva e maior atividade estudantil nas respetivas escolas. O Conservatório também 

incluía, na sua população estudantil, alunos do ensino integrado de dança e de música que 

pertenciam à secção da Escola Preparatória Francisco Arruda (Santos, 1994). No decorrer 

dos vários conflitos entre as escolas, a secção da Escola Preparatória Francisco Arruda 

viria a sair do Conservatório na sequência de uma tomada de decisão em plenário (Santos, 

1995).  

No entanto, a presença da Escola-Piloto de Formação de Educadores pela Arte no 

Conservatório foi sempre acompanhada pelo incómodo que teria como principal causa a 

questão das saídas profissionais. Esta escola proporcionava uma formação essencialmente 
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na componente pedagógica, que iria entrar em conflito de interesses com os alunos que 

saiam com uma formação artística de música e teatro. De facto, no final da sua formação, 

iriam concorrer para os mesmos lugares num mesmo espaço profissional (Santos, 1994). 

Deste modo, os alunos formados pela Escola Superior de Educação pela Arte viriam a 

entrar num campo de concorrência profissional com os restantes alunos. Como já foi 

inicialmente referido, a escola pretendia ministrar uma componente pedagógica para dar 

resposta à necessidade de formação profissionalizante a professores do ensino artístico 

(Música, Teatro e Dança), que eventualmente já tivessem adquirido uma formação em 

qualquer uma das escolas do Conservatório Nacional.  

Este objetivo inicial, que seria acompanhado intencionalmente pela Comissão de 

Reforma, nunca foi implementado durante o período de vida da Escola Superior de 

Educação pela Arte no Conservatório. Perante a crise de instabilidade instalada após o 25 

de abril, como a outras instituições e próprio dos períodos revolucionários, os problemas 

que existiam entre as escolas do Conservatório e a Escola Superior de Educação pela Arte 

explodem. É então publicado no Diário de Notícias do dia 19 de janeiro de 1975 um 

artigo com o título “Decidida em Assembleia Geral a expulsão da Escola Piloto do 

Edifício do Conservatório”, que incide em duas decisões tomadas em assembleia geral: a 

expulsão da Escola Piloto de Professores de Educação pela Arte e também a suspensão 

das atividades do Secretário Geral da Comissão para a Reforma do Conservatório 

(também professor da Escola Piloto e da Escola de Dança), Professor José Sasportes 

(Diário Notícias, 1975).  

Em primeiro lugar apontam que uma das razões da expulsão da escola terá a ver 

com o facto de que esta não terá respeitado a decisão da Assembleia Geral de não haver 

aulas no Conservatório enquanto a situação da oficialização da escola não estivesse 

resolvida e solucionado o problema de “instalações orçamentais” (Diário Notícias, 1975). 

A escola afirmou a sua posição tendo iniciado a realização de algumas das suas aulas 

mesmo fora do conservatório, facto que agravou mais ainda as divergências e 

conflitualidade em assembleias gerais (Diário Notícias, 1975). 

O artigo continua com o subtítulo “José Sasportes - Veracidade mutilada nos 

órgãos de comunicação”, que relata a tomada de posição da Assembleia Geral de 28 de 

janeiro de 1975, acusando-o de pouca participação nos plenários “democraticamente” 
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realizados para tomar decisões sobre a escola e também sendo acusado pela Assembleia 

Geral por ter utilizado os órgãos de informação para expor os seus pontos de vista 

contestados nos plenários, referindo-se evidentemente a um conjunto de artigos 

publicados no Diário de Lisboa durante o mês de novembro com o título “O 

Conservatório não pode fechar” (Diário Notícias, 1975). No artigo III deste conjunto, 

José Sasportes refere que a Comissão Orientadora da Reforma do Conservatório Nacional 

apresentou um projeto de Decreto-Lei de forma a substituir o Decreto-Lei 18.881, de 

193052 e a sua publicação nunca chegou a ser concluída (Sasportes, 1974a). Como escreve 

neste artigo “O Conselho de Ministros opusera-se a vários aspectos da Reforma do C.N. 

especialmente e de uma forma que parece ter sido peremptória, à possibilidade de 

existirem licenciaturas e doutoramentos em artes” (Sasportes, 1974).  

 Ainda um dos pontos polémicos nesta controvérsia seria o Ensino Integrado 

defendido pela Comissão e que funcionou com a secção do ciclo preparatório da Escola 

Francisco Arruda e o Conservatório Nacional, tendo funcionado sempre com muita 

dificuldade e contrariedades, principalmente burocráticas e com muitas resistências por 

parte da Escola de Música (Santos, 1994). José Sasportes (1974b), no artigo V, reforça a 

gravidade da situação no que se refere à falta de instalações adequadas ao funcionamento 

das seis escolas, denunciando a necessidade urgente de se encontrar uma solução, 

sugerindo a compra do edifício vizinho, O Colégio dos Inglesinhos. 

No ano letivo de 1974/1975, à semelhança do que se passou por todo o país com 

a instabilidade existente depois do 25 de Abril, não foram permitidas matrículas de novos 

alunos, pelo que a escola piloto não escapou a esta decisão (Santos, 1994). 

No entanto, e de acordo com Santos (1994) este incómodo existente no 

Conservatório com a convivência da Escola Superior de Educação pela Arte deve-se 

essencialmente aos seguintes motivos: 

- Deficiência/insuficiência de instalações para a convergência de todas as escolas 

incluídas no Conservatório Nacional;  

                                                           
52 Decreto de 1930 que na Reforma Veiga Simão permitiu a criação das “experiencias pedagógicas “ a 

funcionarem no Conservatório Nacional. 
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- As diferenças de abordagem de métodos pedagógicos entre as escolas (principalmente 

no ensino da música). 

A 8 de junho de 1974, é apresentado um documento (elaborado por grupos de 

trabalho e aprovado em Assembleia Geral da escola) que reforça o pedido de oficialização 

da escola, exigindo a publicação de Decreto-Lei ou, em alternativa, a possibilidade de 

continuação da escola em regime de “experiência pedagógica” como se tinha verificado 

até à data (Santos,1994). 

Ainda como resultado da instabilidade política e da nomeação do primeiro 

governo provisório, a Comissão Orientadora da Reforma do Conservatório Nacional 

apresenta a sua demissão. Todas as escolas do Conservatório ficaram sob a 

responsabilidade dos diretores de cada uma delas e, posteriormente, foi criada uma 

Comissão de Gestão com as respetivas comissões diretivas de cada uma das escolas. Esta 

comissão estará em funções até janeiro de 1975 (Santos, 1994). 

Para reforçar a urgência de uma resolução e necessidade de oficialização da 

escola, esta envia outro documento (uma proposta de oficialização) ao Ministério da 

Educação e Cultura, procurando que seja reconhecida como instituição de ensino superior 

com autonomia, tanto ao nível pedagógico como ao nível administrativo, assim como a 

possibilidade de conferir o grau de bacharel e, posteriormente, após estruturação, o grau 

de licenciatura e doutoramento (Santos, 1975a).  

O Secretário de Estado do Ensino Superior e da Investigação Científica, ao abrigo 

do Decreto-lei nº45587, de 10 de março de 1967, autoriza, por despacho, a 6 de Março 

de 1975, a continuação, apenas por mais um ano letivo, da “experiência pedagógica” da 

Escola para a Formação de Professores de Educação pela Arte (Santos, 1994). 

Após esta autorização, a escola volta a insistir, no mês de novembro e depois 

novamente no mês de dezembro de 1975, com o Ministério de Educação e Cultura, 

apresentando novos documentos para a oficialização da escola (Santos, 1975b).  

Em resposta a estas solicitações, o Secretário de Estado do Ensino Superior e da 

Investigação Científica apresenta uma proposta para integrar a escola na futura Faculdade 

de Pedagogia. Esta intenção foi bem recebida na Assembleia Geral da Escola com a sua 



 

71 
 

aprovação por unanimidade, perspetivando o término da situação em que se encontrava a 

escola (Santos, 1994). 

Assim, é publicado o Decreto-lei 147/76, de 19 de Fevereiro, que cria a Faculdade 

de Pedagogia na Universidade de Lisboa e que funcionaria em regime de instalação pelo 

período de dois anos (Dec. Lei nº 147/76 de 19 de Fevereiro). Procurando ser integrada no 

processo, a Escola Superior de Educação pela Arte chega a reunir com a Comissão 

Instaladora da Faculdade de Pedagogia, de forma a realizar um levantamento com 

indicadores representativos da realidade da escola (Santos, 1994). 

Assiste-se a um momento em que se verifica a integração de outras áreas de 

expressão: Expressão Plástica com o envolvimento de Cecília Menano e na área da Dança 

com o professor Ruben Marques. Apesar deste enriquecimento do corpo docente a escola 

deixa de contar com a participação de Francisco D´Orey, João de Freitas Branco e José 

Sasportes (Santos, 1994). 

As condições de admissão são alteradas devido à necessidade, sempre constante, 

de esta se oficializar. Por conseguinte, a escola passa a exigir as habilitações necessárias 

para o acesso ao ensino superior, assim como a possibilidade da entrada de alunos que 

realizassem o exame “ad hoc” (estes com a idade superior de 25 anos). Mas como medida 

de integração, foi salvaguardada a possibilidade de outras candidaturas, dentro destes 

parâmetros, serem aceites. A sua aprovação ficaria dependente da análise e aprovação 

pelo Ministério da Educação e Cultura (Santos, 1994). 

No ano de 1974/75 não foram aceites matrículas para os primeiros anos de cursos 

superiores em todas as faculdades portuguesas ao abrigo do despacho nº3/75 de 22 de 

Janeiro. Os alunos voltaram a fazer a inscrição no ano seguinte (1975/1976) para a 

frequência do 1º ano e, assim, o número de reinscrições no ano letivo 1975/1976 foi de 

60 matrículas (Santos, 1994). 

Em abril de 1975, realizou-se o curso intensivo sobre “Música Ativa” orientado 

por Jos Wuytack53, organizado pela própria escola. Em 1976, durante o mês de fevereiro, 

                                                           
53 Jos Wuytack (1935): Músico divulgador de uma pedagogia musical ativa e criativa, baseada nas ideias 

de Carl Orff,. A sua atividade na formação de educadores e professores de música tem contribuído para o 

desenvolvimento da educação musical, a nível internacional. 
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decorreu um seminário sobre literatura infantil para crianças organizado pela escola que 

teve como orientadora a poetisa e escritora Graça Vilhena54. Surgiram neste evento 

indícios de que esta área seria de interesse pedagógico para a escola e apontava-se para a 

sua integração no seu desenho curricular (Santos, 1994).  

Durante os dois anos letivos (1974/1975 e 1975/ 1976) apresenta-se um enorme 

conjunto de atividades realizadas e dinamizadas pela escola e que projetaram a sua 

atividade para fora do contexto escolar. Deste conjunto de atividades destaca-se a 

participação dos professores da escola nos programas do ensino básico e na inclusão de 

uma “Área de Expressões” no 1º ciclo. Esta possível alteração programática abriu 

percursos de intervenção para a escola: a necessidade de reciclar professores do 1º 

ciclo/magistério primário na área das expressões, assim como a possibilidade de a 

formação nesta área ser integrada nos currículos nas instituições de formação inicial. 

Neste período assistiu-se a uma grande dinamização e valorização das atividades de 

animação cultural e de dinamização de tempos livres, o que abriu novas possibilidades de 

propostas de iniciativas promovidas pela escola (Santos, 1994). 

Assim, verificamos que, durante estes dois anos letivos, a escola desenvolve uma 

intensa atividade, muito para além das suas componentes curriculares. Estas atividades 

reforçam a necessidade de a escola explorar outras áreas, nomeadamente na Animação 

Cultural, no Ensino Especial (através da terapia pelas artes) e a necessidade de 

investimento na ação do Centro de Investigação e Documentação da Escola. 

Outro dos fatores mais decisivos para a definição do futuro da escola prende-se 

com as alterações do sistema educativo que se encontrava num período de 

transformações, nomeadamente a possibilidade de a Educação Pré- Primária passar a ser 

de caráter oficial e ainda outro fator: a introdução da “área de expressões” no currículo 

do Ensino Primário. Estas duas possibilidades de mudança irão ser determinantes para a 

definição e orientação da escola: assim o grupo alvo para a formação de professores 

direciona-se para os alunos dos 4 anos ao 12 anos e a formação de professores na 

Educação pela Arte torna-se claramente uma opção com perspetivas de agora existirem 

saídas profissionais. Por um lado, a escola propõe oferecer a reciclagem de professores já 

                                                           
54 Graça Vilhena (1948): Poetisa brasileira e autora de vários livros de crianças de que se destaca Com um 

pé nas pedras pretas, outro nas brancas  (1982). 
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no desempenho das suas funções em contexto de trabalho com aprofundamento dos 

conhecimentos de Educação pela Arte; por outro lado, a integração curricular da educação 

pela arte de forma a ser ministrada em outros cursos de formação. Desta forma, aos alunos 

formados pela escola apresentava-se uma saída com a possibilidade de integração numa 

destas duas vertentes (Santos, 2008). 

A partir do ano letivo de 1975/1976, a estrutura da escola irá assentar na formação 

de Educadores pela Arte e na formação dos futuros professores que viriam a integrar os 

quadros do Magistério Primário (Santos, 1994) e estabelece como dois dos seus grandes 

objetivos: 

Formar educadores especializados, os quais, pela sua preparação psico-

pedagógica e pedagógico-artística, propiciem o harmonioso 

desenvolvimento biopsicossocial da criança por meio de expressão 

artística, segundo concepções genéricas da Educação pela Arte” e como 

segundo grande objetivo diplomar professores de Actividades Expressivas 

para uma acção pedagógica paralela em estabelecimentos ligados ao 

ensino básico (4 aos 12 anos) (Santos, 1994, p. 48). 

O despacho nº 228/76 de 23 de Julho, oficializa a integração da Escola Superior 

de Educação pela Arte na Faculdade de Pedagogia já criada pelo Decreto-Lei 147/76, de 

19 de Fevereiro, que cria a Faculdade de Pedagogia na Universidade de Lisboa. No 

entanto, esta “possibilidade” será vedada à escola com a publicação o Decreto – Lei de 

88/77, que revoga a criação da Faculdade de Pedagogia, pois o governo entendia que esta 

faculdade, a funcionar na Universidade de Lisboa, funcionava em sobreposição às 

Faculdades de Letras e Ciências (Santos, 1994). 

Refletindo sobre este período de vida da escola, Arquimedes defende:  

graças às circunstâncias surgidas com o movimento do 25 de Abril de 

1974, também esta escola refletiu toda uma inquietação nacional, e, 

embora pedagogicamente, viesse já na vanguarda e na defesa de valores 

educacionais democráticos, a transformação logo se apresentou na 

reestruturação do plano e programa de estudos, com o alargamento de 
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áreas curriculares expressivas e recrutamento de professores-alunos 

formados pela Escola (Santos, s.d.a, p. 28).  

Candeias (2007) refere no seu trabalho o período em que ocorreu uma primeira 

abordagem aos programas do ensino primário:  

Entre Maio e Junho de 1974 foi feita uma primeira revisão dos programas 

de 1968, tendo em vista o ano lectivo de 1974-1975. Esses programas 

continham importantes inovações quanto aos conteúdos e aos métodos. 

Logo nesse ano lectivo, os programas foram revistos de uma forma mais 

aprofundada, sendo publicados para o ano lectivo de 1975-1976 novos 

programas, que se deveriam manter em vigor até ao ano lectivo de 1979-

1980 (Fernandes, 1981). Estes programas, vulgarmente conhecidos por 

“programas laranja”, apresentavam uma nova organização pedagógica, 

substituindo o regime de classes pelo regime de fases de aprendizagem, 

tentando assim adequar a aprendizagem aos diferentes ritmos de cada 

aluno (Abreu & Roldão, 1989). Em 1978, através do despacho ministerial 

nº 241/78, de 8 de Agosto, foi apresentado um novo programa do Ensino 

Primário Elementar que, após alterações, foi aprovado pela publicação 

da Portaria nº 572/79, de 31 de Outubro. Este, vulgarmente conhecido por 

“programa limão”, parecia pretender a institucionalização da fase única, 

definindo as metas a atingir no final do Ensino Primário. O lançamento 

deste programa esteve sujeito a uma aplicação limitada, através de ensaio 

pedagógico e nunca chegou a ser generalizado. Em 1980, optou-se pelo 

lançamento de um novo programa para esse nível de ensino, que viria a 

vigorar até ao início da década de 1990 (p.42). 

A Direção Geral do Ensino Básico convida a Escola a participar na construção 

destes programas e onde uma equipa de professores contribuiu na elaboração dos 

mesmos. A rubrica “Movimento, Musica e Drama” apresentada nos programas do ensino 

primário deixa transparecer indícios de uma abordagem pedagógica direcionada ao ensino 

artístico na qual teve intervenção do trabalho de investigação e o resultado da experiencia 

pedagógica formada pela escola. Esta equipa acompanhou a fase de elaboração, e mais 

tarde a sua divulgação junto dos professores do Ensino Primário (Santos, 2008). 
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 Arquimedes Santos (2008) aponta a importância do contributo do trabalho 

desenvolvido pela escola:  

Reconhecendo as limitações que uma alteração de programas contém, se não 

for acompanhada por uma experimentação, propusemo-nos acompanhar nos 

anos lectivos subsequentes a sua aplicação, tendo colaborado na quase 

totalidade das reciclagens organizadas pela D.G.E e respondido a inúmeras 

solicitações de Escolas Primárias Oficiais e Particulares….a participação de 

professores da Escola de Educação pela Arte foi considerada necessária. (p. 

263). 

(7) Período de 1976 a 1978 

Este período foi uma fase de grande indefinição politico-pedagógica que a escola 

viveu. As expetativas não foram alcançadas relativamente às saídas profissionais, ao 

estatuto da escola (principalmente à sua oficialização) e à sua integração numa instituição 

que oferecesse um contexto mais adequado às suas caraterísticas e aos seus objetivos. A 

escola passa a estar perante uma situação delicada, à mercê de publicações de um conjunto 

de normativos e de um quadro adverso de orientações de política educativa. Este quadro 

legislativo e orientação política vêm a fragilizar a posição da escola, no contexto 

educativo. 

Com a publicação da Portaria n.º 616/76, de 13 de Outubro de 1976, suspendem-

se os cursos a funcionar em regime de experiência pedagógica (Portaria nº 616/76 de 15 

de Outubro). A situação fica mais complicada, com o estrangulamento acentuado das 

saídas profissionais, quando o Ministério da Educação e Investigação Científica, a 13 de 

Outubro de 1976, publica o Decreto-Lei n.º 725/76 e o Despacho de 19 de Outubro de 

1976, da Secretaria de Estado da Orientação Pedagógica, relativo ao recrutamento de 

professores, a integrar nas Escolas do Magistério (Santos, 1994). 

Santos (1994) analisa a legislação acima mencionada realçando que o despacho:  

refere-se explicitamente ao Curso de Educadores pela Arte, que é 

considerado com habilitação própria para esses estabelecimentos de 

ensino em duas situações como “formação pedagógica geral” própria 

para o Ensino de Música em complementaridade com as habilitações 
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discriminadas pelo art.º2º, alínea g) do Dec. Lei 725/76 e em paralelo com 

a formação psicopedagógica musical” conferida pelos cursos de ensino 

de Música organizados pela Fundação Calouste Gulbenkian; já para a 

cadeira de Movimento e Drama o Curso de Educadores pela Arte aparece 

em segundo lugar, depois dos “Cursos Superiores de Dança ou de Teatro 

nacionais ou estrangeiros com formação pedagógica orientada para a 

educação (p. 50). 

Assim, as perspetivas de futuras saídas profissionais vão ficando cada vez mais 

comprometidas, contrariamente ao que se tinha projetado nos dois anos anteriores 

(1974/1976) (Santos, 1994). 

O Decreto-Lei n.º 17/77, de 18 de Fevereiro de 1977, apresenta as experiências 

pedagógicas realizadas no Conservatório Nacional, como projetos que não atingiram os 

propósitos pretendidos inicialmente (Dec. Lei nº 17/77 de 18 de Fevereiro). Deste modo, 

é evidenciado o caráter prioritário de se proceder a uma reestruturação do Conservatório 

(art.º1 do Decreto-Lei n.º 168, de 23 de Outubro de 1976, cit. In Santos, 1994). 

A 31 de Maio de 1977, com as devidas referências ao Despacho 150/77, 

enquadrado nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 168/76, de 23 de Outubro, e do 

artigo 2.º do Decreto n.º 17/77, de 18 de Fevereiro, o Ministro da Educação e Investigação 

Cientifica, sendo ministro o Dr. Mário Augusto Sottomayor Leal Cardia, nomeou uma 

comissão para a Reestruturação do Conservatório Nacional com a seguinte composição: 

Elisa Paulina Ferreira Lamas; Maria Melina da Costa Rebelo; Jorge Moyano Marques; 

José Castro da Silva Castro; Augusto Pinto Boal; Maria Elisa Worm da Assunção; Ana 

Maria Topinho Pereira Caldas; António Ferreira Gonçalves dos Reis, João Pedro Bénard 

da Costa; Maria Graziela Lindley Cintra Gomes e Maria Adriana de Matos Fernandes 

Latino (estas duas últimas eram professoras da Escola Superior de Educação pela Arte) 

Esta comissão tinha como objetivo apresentar, no prazo de cinco meses, um relatório com 

“propostas de viabilização e atualização dos diferentes cursos, funcionamento técnico, 

administrativo e financeiro da escola, regularização das situações contratuais dos 

professores actualmente ao serviço do Conservatório” (Comissão da Reestruturação do 

Conservatório Nacional, 1977). 
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Foi eleito, como presidente da comissão, António Ferreira Gonçalves dos Reis e, 

para a gestão administrativa (para além do presidente), Maria Elisa Worm da Assunção, 

Maria Adriana de Matos Fernandes Latino e José Carlos da Silva Castro, uma vez que a 

esta comissão, com a tarefa de elaboração de proposta de reestruturação, tinha também a 

incumbência da “gestão administrativa corrente”. Esta era a única entidade, com 

reconhecimento pelo Ministério de Educação e Investigação Cientifica, com estatuto 

representativo do Conservatório. Apesar de todas as cinco escolas terem comissões 

diretivas eleitas e em desempenho de funções, estas nunca foram reconhecidas pelo 

ministério, tratando sempre dos assuntos administrativos e pedagógicos através da 

Comissão de Reestruturação. O ministério não disponibilizou o apoio indispensável para 

a desempenho da função da comissão, nem a nível jurídico, nem documental (por 

exemplo cópias do trabalho já desenvolvido da Comissão Orientadora da Reforma de 

1971 a 1974, que terá sido disponibilizado do arquivo pessoal de Madalena Perdigão. 

Devido a algumas destas dificuldades, foi solicitado um pedido de prolongamento do 

prazo de entrega, até 2 de dezembro de 1977, do relatório ao Ministro da Educação e 

Investigação Científica, que havia terminado a 30 do mês de novembro (Comissão da 

Reestruturação do Conservatório Nacional, 1977). 

No relatório da comissão, podemos encontrar algumas propostas como: “Todos 

os alunos dos cursos superiores formados durante o período da experiencia pedagógica 

terão direito a um diploma de bacharel e acesso directo ao curso de licenciatura, 

mediante provas práticas e teóricas a determinar pelos conselhos pedagógicos de cada 

escola” (Comissão da Reestruturação do Conservatório Nacional, 1977). 

 Relativamente ao pessoal docente, propõem o alargamento de um quadro único, 

que integre os docentes das cinco escolas do conservatório (uma vez que o quadro de 

professores apenas abrangia as escolas de Música e Teatro desde 1930). Desta forma, a 

admissão passaria a ser realizada por “prestação de provas documentais ou por concurso 

público”, com a aprovação do Conselho Pedagógico de cada escola. Os docentes 

provisórios deveriam ser contratados por um período de três anos letivos (op cit.). Uma 

outra proposta refere-se ao alargamento do quadro de pessoal administrativo, técnico e 

auxiliar, pretendendo dar respostas às necessidades das escolas, de forma a minimizar 
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algumas das carências a nível administrativo (Comissão da Reestruturação do 

Conservatório Nacional, 1977). 

O mesmo relatório da Comissão de Reestruturação do Conservatório Nacional 

(1977) aponta que o prolongamento da situação do Conservatório, decorrente do facto 

das experiências pedagógicas não terem sido resolvidas em 1974 (no final do período 

estipulado como experiência), fez com que outros problemas se acentuassem, tais como 

problemas de espaço, devido ao aumento da população escolar, a difícil contratação de 

professores consequência dos processos serem pouco flexíveis, com a consequente 

instabilidade do corpo docente. Também é referida a insegurança dos alunos que, ao 

terminarem os seus cursos, não viam as suas habilitações reconhecidas, por falta de 

enquadramento jurídico. O facto de existir uma certa ausência, no quadro legal, das 

estruturas de organização e de decisão, permitiu que a situação das escolas, a funcionarem 

no Conservatório, em regime de experiência pedagógica, se prolongasse até esta altura. 

Também defende a posição de que a escola de Formação de Professores de Educação pela 

Arte deveria continuar a funcionar no Conservatório, complementando a sua formação 

nas respetivas áreas abrangidas pelas diversas escolas, ministrando uma área educacional, 

que reforçasse a formação pedagógica dos alunos formados pelo Conservatório. Esta 

comissão reforça a necessidade de se avançar com uma Reforma do Conservatório, 

indispensável num outro aspeto mais abrangente, que seria a reforma do Ensino Artístico 

no sistema de ensino português (Comissão da Reestruturação do Conservatório Nacional, 

1977). 

Este relatório foi então entregue ao Ministro da Educação, no mês de novembro 

de 1977 (Santos, 1994). No entanto, já anteriormente, a 30 de Setembro, a Circular n.º 

18/77, Série B, do Subdiretor do MEIC, preconizava que todos os alunos se poderiam 

inscrever no Conservatório, com exceção dos novos candidatos a ingressarem no 1.º ano 

dos cursos (Comissão da Reestruturação do Conservatório Nacional, 1977). 

Num relatório do Centro de Documentação da Biblioteca, Ruben Marques (1977) 

apresenta uma proposta para a criação de um centro de documentação e investigação, com 

o objetivo de estimular o estudo, pesquisa e aprofundamento de questões relacionadas 

com as ciências de educação.  
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Durante este período são produzidos relatórios, realizados por grupo/turma, 

alguns com periodicidade anual, outros trimestrais. Nestes registos, encontramos algumas 

indicações propostas pelos alunos, assim como a identificação de alguns problemas e 

dificuldades. Podemos salientar: a necessidade de um maior número de aulas ao nível das 

disciplinas da área da expressão plástica, para que os alunos tivessem mais tempo para 

experimentação de materiais; a falta de incentivo ao trabalho de grupo; a Psicopedagogia 

da Expressão Artística encontrava-se desligada das restantes disciplinas; a necessidade 

de existir mais interdisciplinaridade entre as diferentes disciplinas; pouco tempo letivo 

para cada disciplina, propondo um aumento da carga horária por disciplina; o 1º ano 

excessivamente teórico (a proposta dos alunos é que exista um trabalho exterior com as 

crianças); a falta de coordenação entre os professores; a falta de apoio teórico no âmbito 

da área da psicologia e da sociologia; problemas de assiduidade de professores e de 

continuidade (João Mota e Maria José); a falta de programas (Expressão Plástica e 

Música); a sobreposição de horários (aulas que terminam mais tarde outras mais cedo); a 

desmotivação de alunos e problemas de assiduidade; problemas internos da escola e 

inerente conflitualidade, com a consequente desmotivação de alguns professores, pouco 

empenho e muita falta de assiduidade No entanto e no geral, os alunos manifestam 

interesse pelo trabalho desenvolvido nas diferentes disciplinas (Anónimo, s.d.).    

A escola continua a incluir no seu corpo docente alguns elementos por ela 

formados. Assistimos, por exemplo, à entrada, em 1976, de Jorge Manuel Mata da Silva 

Santos e de José Carlos dos Santos Trindade, que permanecerão na escola durante dois 

anos (1976 a 1978) (Santos, 1994). 

Também as condições de admissão à escola sofrem uma grande alteração, 

comparativamente ao ano letivo de 1976/1977 e ao ano 1977/1978. No ano letivo de 

1976/1977 o acesso é permitido com o 7º ano do liceu e com um exame realizado aos 

candidatos, sob a responsabilidade do Conservatório. Mas, logo no ano letivo seguinte, 

esta situação é alterada por indicação do Ministério da Educação e Investigação 

Cientifica, exigindo como habilitações mínimas de acesso o Curso Complementar dos 

Liceus55 ou o Curso do Magistério Primário. Na possibilidade do candidato não cumprir 

nenhum destes dois requisitos - com idade superior a 25 anos -, poderia sujeitar-se a 

                                                           
55 Curso Complementar dos Liceus: Antigo 7º ano equivalente ao 11º ano de escolaridade. 
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realização de Provas de Admissão, composta por uma entrevista, uma prova prática de 

movimento e música e, ainda, uma prova escrita (Santos, 1994). 

Como consequência destas alterações, verifica-se que o número de alunos 

inscritos no ano letivo de 1976/1977 corresponde a 40 alunos (tendo concluído o curso 

17 alunos) e no ano letivo de 1977/1978 terão entrado 81 alunos (tendo concluído o curso 

48 alunos) (Santos, 1994). 

Durante estes dois anos, a escola não sofreu alterações curriculares significativas, 

apenas se verificando mudanças nos estágios pedagógicos, no 3.º ano, em que se torna 

obrigatório o estágio com alunos dos 4 aos 7 anos de idade e optativo o estágio entre os 

7 e 10 anos (Dança e Drama Criativo), ou dos 10 aos 12 anos (Educação Musical ou 

Visual-Plástica) (Santos, 1994). 

Também, neste período, se verifica a continuação de um investimento na 

organização de atividades de enriquecimento curricular. Assim, a título de exemplo, no 

mês de abril de 1977, é realizado um Encontro de Reciclagem, dirigido aos antigos alunos 

que frequentaram a escola. Durante o ano de 1978, realiza-se um Seminário de História 

de Arte, sob a orientação de João de Freitas Branco, de música experimental (com a 

colaboração do British Council e do professor George Self), outro sobre “O som como 

experiência criativa” de Samuel Hacobian. Durante o mês de junho e julho continuam-se 

a realizar colóquios e seminários (literatura infantil, fantoches, etc.) que tiveram a 

colaboração de Carlos Barros, Isabel Fernandes e Matilde Rosa Araújo (Santos, 1994). 

(7.1) Boletim “ARTEDUCAÇÃO” 

Em junho de 1977, a escola faz uma tentativa de promover a edição de uma 

publicação dedicada a Arte e Educação. De forma lançar este projeto, contribui para a 

edição do n.º 0 do boletim “ARTEDUCAÇÃO” (Anexo 3) com o intuito de ser uma 

publicação da Escola de Educação pela Arte (Escola de Educação pela Arte, 1977). 

 O boletim (Escola de Educação pela Arte, 1977) é composto por um texto 

introdutório da autoria do Dr. Arquimedes e a publicação de quatro artigos: 1) “Nota” do 

Dr. Arquimedes da Silva Santos; 2) “O ensino infantil com crianças cegas” de Cecília 

Menano; 3) “Alguns aspetos do meu trabalho em Almalaquês com crianças dos 3 aos 6 
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anos” (1ª parte) de Isabel Coelho Pereira; 4) “Centros Piloto de Atividades 

Socioeducativas por crianças e jovens” por Domingos Morais. 

No primeiro texto introdutório, Arquimedes aponta a necessidade premente da 

existência de uma publicação desta natureza, não só como forma de divulgação do 

trabalho de pesquisa e investigação realizado, mas também como uma possibilidade de 

intercâmbio de experiências “de forma a vencermos o isolamento e empirismo em que 

temos trabalhado” (p. 1). Havia a intenção deste projeto ser coordenado por uma equipa 

de professores e alunos, que conseguissem transformar o boletim num instrumento de 

reflexão e de articulação com o Centro de Documentação e Investigação da Escola de 

Educação pela Arte (Escola de Educação pela Arte, 1977). 

 O texto “Nota”, da autoria de Arquimedes da Silva Santos, evidencia o espírito de 

resistência: 

Mas à maior consciencialização da função da Educação pela Arte, 

responde a administração ministerial com uma incerteza e indeterminação 

que só a persistência e a dedicação de quem confia nesta proposta 

educativa têm conseguido manter. Das vicissitudes várias internas e 

externas, desta segunda fase, outros, um dia, façam história. Das promessas 

feitas nos aguentávamos, entretanto. Desde a autorização, e mesmo 

projecto de edifício próprio, à entrada e saída numa Faculdade de 

Pedagogia, promulgada e extinta antes de existir, até à iminente sujeição 

de uma comissão a uma comissão de reestruturação do Conservatório 

Nacional, quantos solavancos administrativos com as repercussões 

pedagógicas inevitáveis. (pp 3-4). 

(8) Período de 1978 a 1980 

Durante os dois anos letivos inscreveram-se 127 alunos, dos quais 49 se 

inscreveram no primeiro, e 78 no segundo. Dos 49 inscritos em 1978/1979 25 deles 

terminaram o curso. Dos 78 que se inscreveram em 1979/1980 53 terão finalizado o 

mesmo (Santos, 1994).  

Com a nomeação de um novo gestor para o conservatório, a escola enfrenta uma 

nova fase e, consequentemente, novos desafios. Entre os anos de 1978 e 1980, podemos 
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verificar a existência de três gestores, no conservatório, neste curto período de tempo: 

Luís Casanovas56,Viegas Tavares57 e Luís Oliveira Nunes58 (Santos, 1994). 

Saliente-se que, com a nomeação de Luís Casanovas, a escola começa por 

enfrentar algumas dificuldades limitadoras da sua autonomia pedagógica, pois coloca-se 

num quadro de dependência na tomada de decisões que, até esta época, nunca se tinha 

verificado. Este problema é salientado por Arquimedes Santos (s.d.a): 

No entanto, a partir de Junho-Agosto de 1978, como que se abre 

bruscamente uma terceira fase ou período terminal, implicando 

particularmente o domínio administrativo-pedagógico, quer na nomeação 

de um Gestor para todo o Conservatório com largos poderes naquele 

campo, quer na efetivação de Concurso de Professores, por áreas, para 

todo o Conservatório. Esta situação vem trazer à Escola um abalo na sua 

autonomização, sobretudo pedagógica, na medida em que, passa a 

depender de uma autoridade alheia nos seus reais problemas educativos 

e à especificidade do seu projeto educacional (p. 28).  

A Direção Geral do Ensino Básico informa os diretores dos distritos escolares e, 

também, as Escolas do Magistério Primário da abertura do curso de Formação de 

Educadores pela Arte, reconhecendo, desta forma, a necessidade desta formação para os 

professores do ensino primário, o que constitui, ao mesmo tempo um forte incentivo nesta 

área. Este reconhecimento seria contrariado na posição assumida pelo gestor Luís 

Casanovas, que considerava desajustada a integração da escola no Conservatório, pois 

estaria mais direcionada para a formação dos professores do ensino primário (Santos, 

1994).   

Logo em janeiro de 1979, com a nomeação do novo gestor Viegas Tavares, 

procura-se encontrar uma aproximação à realidade e resolver os problemas enfrentados 

por todas as escolas do conservatório, tanto na área administrativa, como na área 

                                                           
56 Luís Efrem Elias Casanovas: um dos maiores  especialistas portugueses na área de Conservação 

Preventiva.   
57 Manuel José Alves Viegas Tavares. 
58 José Luís Fernando de Oliveira Nunes. 



 

83 
 

pedagógica, nomeando um professor e um aluno de cada uma das escolas que adquirem 

uma função consultiva. 

Em 1979 Arquimedes da Silva Santos endereçou uma carta, com caráter oficial, a 

Manuel Viegas Tavares, Gestor do Conservatório Nacional, com a data de 8 de março. 

Nessa missiva, salienta a indefinição conferida pelo estatuto de “experiência pedagógica”, 

que se mantinha há oito anos, no que diz respeito à Escola Superior de Educação pela 

Arte. Refere, ainda, que os docentes se encontravam sem vínculo permanente nas escolas, 

reforçando a necessidade da criação de um quadro fixo do pessoal docente. Sublinha, 

também, a inexistência de um estatuto de carreira docente nas escolas do Conservatório 

Nacional. Neste documento, encontra-se, ainda, uma preocupação relativamente aos 

problemas de ocupação de espaço físico, pois coexistem em funcionamento as cinco 

escolas do conservatório (Escola de Música, Escola de Teatro, Escola de Dança, Escola 

de Cinema e a Escola Piloto de Educação pela Arte) num espaço originalmente destinado 

apenas ao funcionamento de duas escolas (Santos, 1979). 

Em março de 1979, Viegas Tavares constitui grupos de trabalho para a 

apresentação de um Projeto de Reestruturação do Conservatório, no qual participam 

Arquimedes da Silva Santos, Graziela Cintra Gomes e Cecília Menano. O relatório veio 

a ser entregue em julho com uma matriz reformulada e um novo plano de estudos para a 

escola (Comissão da Reestruturação do Conservatório Nacional, 1979). 

Assim, Arquimedes Santos informa o Gestor do Conservatório Nacional da 

constituição de grupos de trabalho, compostos por docentes das respetivas escolas, com 

a finalidade de apresentar projetos de reestruturação e um projeto de estatuto de carreira 

docente, até ao final do ano letivo (1978/1979). A constituição dos grupos de trabalho foi 

assegurada pelos seguintes elementos: Escola de Música (coordenadora- Prof.ª Agustina 

Capdeville Moreno, Prof. Macário Santiago Kastner, Prof.ª Maria Isaura Belo de 

Carvalho Pavia de Magalhães, Prof. Jorge Moyano Marques e prof. Marcos Romão dos 

Reis Júnior) Escola de Teatro (coordenador- Prof. Jorge Listopad59, Prof. Artur Manuel 

Monteiro Ramos, Prof.ª Maria Helena Domingos Martins dos Reis) Escola de Dança 

                                                           
59 Jorge Synek Listopad (1921). 
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(coordenadora Prof.ª Anna Mascolo60, Prof.ª Margarida Abreu61, Prof.ª Helena Júlia 

Ferreira Lamas Pimentel, Prof. Vasco Wellemkamp62) Escola de Cinema (coordenador 

Prof. Bénard da Costa63, Prof. Ricardo Jorge Barbosa de Sousa Pais, Prof. António Reis64) 

Escola Piloto (coordenador Prof. Arquimedes da Silva Santos, Prof.ª Maria Graziela 

Lindley Cintra Gomes, Prof.ª Cecília Menano65 (Comissão da Reestruturação do 

Conservatório Nacional, 1979).  

A conclusão dos trabalhos desenvolvidos por estes grupos seria entregue ao então 

Gestor do Conservatório Nacional, Manuel Viegas Tavares, que os disponibilizaria às 

respetivas escolas do Conservatório, para análise e posterior apresentação de propostas 

de alteração. Estas seriam remetidas para apreciação conjunta do grupo de trabalho e do 

gestor, que, posteriormente, enviaria à Direção Geral de Educação Superior (Ministério 

da Educação e Cultura) para a sua homologação. Foi este o momento que veio 

desenvolver e reforçar alguma esperança: finalmente seria dado o estatuto definitivo à 

Escola de Educação pela Arte e deixaria de estar relegada para um enquadramento 

estatutário de apenas “experiência- pedagógica” (Santos, 1994). 

Este relatório apontava para uma orientação pedagógica inovadora, que conferia 

uma outra função à escola, na área da investigação. Assim, apresenta uma proposta para 

a criação de um Centro de Estudo e Pesquisa, com o objetivo de desenvolver os seus 

trabalhos relacionando a Educação e as Artes. Este Centro de Estudo e Pesquisa estaria 

dividido em quatro Departamentos: Departamento Teórico-Educativo, direcionado para 

a investigação e pesquisa com enquadramento nas disciplinas curriculares; o 

Departamento Pedagógico Artístico, mais direcionado para as artes; o Departamento 

Prático-Artesanal, que seria direcionado para oficina educativa e a prática de 

experimentação laboratorial (audiovisual, cinematográfica e eletroacústica); e ainda um 

departamento de Documentação, que serviria de apoio a todos os outros (Comissão da 

Reestruturação do Conservatório Nacional, 1979). 

                                                           
60 Anna Maria Olímpia Rosário Mascolo (1930) 
61 Margarida Hoffmann de Barros Abreu Salomão de Oliveira (1915-2006) 
62 Vasco Raimundo Wellemkamp Natividade. 
63 João Pedro Bénard da Costa (1935-2009). 
64 António Gonçalves dos Reis (1948). 
65 Cecília Rey-Colaço Menano (1926-2014) 



 

85 
 

Tab 9 Estrutura do Centro de Estudo e Pesquisa. 

Centro de Estudo e Pesquisa 

Departamentos: Áreas 

 

 

 

Teórico- Educativo 

1.Psicopedagogia da Expressão Artística. P.E.A 

(Dimensão psicológica evolutiva da criança e das expressões). 

2.História das Artes e Educação Estética. HAEE 

(Dimensão sociocultural da educação e das artes) 

3.Pedagogia Geral e Metodologias. PG-M 

 

Pedagógico Artístico 

A. Dança D.D 

B. Musica M 

C. Artes Plásticas P 

D. Poesia- Literatura PL 

Prático- Artesanal Oficina Educativa 

Documentação 

Serviço de apoio aos estudos e pesquisas e de 

divulgação dos trabalhos realizados (arquivos, 

biblioteca especializada, sonoteca, filmoteca, 

ficheiros etc.). 

 

As tabelas seguintes (tabela 4 a tabela 6) apresentam a proposta de reestruturação 

dos três Ciclos Curriculares como consta no Projeto de Reestruturação do Conservatório 

da Comissão da Reestruturação do Conservatório Nacional (1979) 

Tab 10 Tabela dos três ciclos curriculares ministrados 

Ciclos Curriculares 

 Geral Formação de Educadores pela Arte 

Animação Artístico Cultural 

Pedagógico Artístico Formação de Educadores pela Arte 

Preparação de Professores do Ensino Artístico 

Especial Formação de Educadores pela Arte (Pós- Bacharelato) 

Reeducação Expressiva 
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Tab 11 Disciplinas que compõem o Ciclo Geral do Curso de Formação de Educadores 

pela Arte. 

 

Tab 12 Disciplinas que compõem o Ciclo Pedagógico Artístico do Curso de Formação 

de Educadores pela Arte. 

Curso de Formação de Educadores pela Arte 

Ciclo Geral 

Disciplinas Teórico Educativas: 

Psicopedagogia da Expressão Artística.  

História das Artes e Educação Estética.  

Disciplinas Básicas: 

Expressão Corporal 

Expressão Vocal 

Expressão Dramática 

Expressão Musical 

Expressão Plástica 

Expressão Poética 

 

 

 

Oficinas 

Educativas 

Curso de Formação de Educadores pela Arte 

Ciclo Pedagógico Artístico 

Centrado no desenvolvimento da personalidade da criança e nas suas potencialidades 

expressivas e criativas. 

Fundamentos pedagógicos e metodológicos. 

(Aberto ao Magistério Infantil e Básico e outras Instituições da Infância). 

1º Ano (Estágio de observação a classes infantis) 

Disciplinas Teórico Educativas: 

Psicopedagogia da Expressão Artística.  

História das Artes e Educação Estética. 

Pedagogia Geral e Metodologias 

Disciplinas Nucleares: 

Dança e Drama Criativo 

Educação Musical 

Educação Visuo-Plástica 

Literatura Infantil 

 

Oficinas 

Educativas 

2º Ano (Estágios com classes infantis) 

Disciplinas Teórico Educativas: 

Psicopedagogia da Expressão Artística: 

“Seminários de Integração Pedagógica” 

Opções  

Etárias e Educativas: 

4-7anos (obrigatórios) 

 

 



 

87 
 

 

Nesta nova Matriz e Plano de Estudos, apresentada pelo grupo de trabalho no 

relatório do Projeto de Reestruturação do Conservatório, podemos verificar uma nova 

área de estudos e pesquisa a desenvolver. Consubstanciada esta área, na proposta da 

criação do Centro e da integração de Oficinas Educativas, colocava-se ênfase em 

processos de experimentação, ainda mais com reforço no alargamento da importância das 

expressões, com a introdução da expressão poética e da literatura infantil. O ciclo 

complementar apresentado procura dar formação aos educadores pela arte, incluindo, 

desde logo, alunos das futuras escolas superiores e das escolas do conservatório. 

Disponibilizava-se e reforçava-se, assim, a formação pedagógica nas diferentes vertentes 

de formação. (Comissão da Reestruturação do Conservatório Nacional, 1979). 

Entretanto, no Projeto de Proposta de Lei de Bases do Plano Nacional de Educação 

Artística referenciado por Santos (1994), podemos verificar a tentativa e uma clara 

intenção de expansão da educação pela arte em todo o sistema educativo em Portugal. 

Santos (1994) indica: 

Segundo o art.º 4º desta proposta, a Educação pela Arte constitui: 

a) Ao nível da educação pré-escolar, a única forma generalizada da 

educação artística; 

b) Ao nível do ensino elementar, uma forma de educação artística 

que, para além dos seus objetivos próprios, favorece a revelação de 

vocações para a arte: 

c) Na educação especial, uma actividade central, tendente a 

contribuir para a integração progressiva das crianças e jovens 

deficientes no sistema educativo normal (p. 60). 

Uma outra intenção, entre outras grandes mudanças, a que a escola iria assistir, 

seria a possibilidade da formação em Educação pela Arte ser ministrada nas Escolas 

Superiores de Educação. Deste modo Santos (1994) realça:  

  

História das Artes e Educação Estética. 

“Estágios Pedagógicos de Educação pela 

Arte”. 

 

7-10 Anos 

 

10-12 Anos 

Oficinas 

Educativas 
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“De facto o art.º27 estabelecia: 

“As Escolas Superiores de Educação, para além dos objetivos previstos 

no art.º4º do Decreto- Lei nº427-B/77 de 14 de Outubro terão ainda os 

seguintes: 

a) Formar professores e monitores de educação pela arte; 

b) Organizar cursos de reciclagem para educadores de infância e 

professores primários, com vista à sua integração nos princípios e 

métodos da educação pela arte; 

c) Desenvolver investigação educacional dentro do seu âmbito; 

d) Organizar seminários de pesquisa de reeducação expressiva e 

cursos de especialização no domínio do ensino especial (p. 61). 

Assim, previa-se que nas Escolas Superiores de Educação se formassem 

professores do Pré- Primário e do Ensino Básico com extensão clara, na sua formação 

inicial, às áreas das Expressões, excluindo a possibilidade de apenas um curso específico 

de Educadores pela Arte. Todo o projeto da Escola Superior de Educação pela Arte 

poderia culminar na sua existência em cursos de especialização, ou assumindo um caráter 

de departamento autónomo, integrado nas Escolas Superiores de Educação. Assim, a sua 

experiência, na componente de formação educacional, viria a constituir-se como um 

valioso contributo, vocacionado para a formação de professores do ensino pré-primário e 

do ensino básico. Podemos, ainda, considerar que todas estas alterações se revelariam 

como uma forma de ver concretizado um dos seus grandes objetivos iniciais: por um lado, 

reconhecer a importância da Educação pela Arte nos diferentes graus de ensino no sistema 

educativo português, por outro, ser considerada na formação inicial de professores a 

preparação em educação pela arte (Santos, 1994). 

O ano letivo de 1978/1979 será o último ano em que serão integrados novos 

professores no corpo docente da escola, com a colaboração de Laura Cesana66 (Expressão 

Visual-Plástica) e José Pedro Caiado67 (Oficina Educativa), sendo estes dois alunos 

                                                           
66 Laura Cesana: Estudou pintura, gravura e desenho no Brasil, Mais tarde volta a estudar gravura no 

Temple University em Roma e Desenho no Art Student’s League de Nova Iorque.  
67 José Pedro Caiado: Foi assessor dos Gabinetes dos Ministros da Cultura José Sasportes e Augusto Santos 

Silva, para as áreas do Ensino Artístico. Exerceu o cargo de Diretor dos Departamentos de Música e Teatro 

do Instituto Português das Artes do Espetáculo do Ministério da Cultura. Foi durante cerca de 20 anos 

Diretor Musical do grupo de teatro Acomuna. 
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formados pela escola. Neste mesmo ano, Arquimedes terá realizado um Seminário, 

dirigido a todos os alunos da escola, sobre “Reeducação Expressiva” (Santos, 1994). 

É também neste contexto e neste processo de discussão e alterações que 

Arquimedes da Silva Santos refere a existência de uma campanha, que promovia a 

desacreditação do Conservatório Nacional, por parte de alguma imprensa escrita. 

No dia 6 de junho de 1979, no Jornal “O Dia”, é publicado um artigo, da autoria 

do jornalista Adelino Alves, com o título “Aulas de palavrões e exercícios físicos 

inconfessáveis…” onde acusa o professor João Mota de realizar um exercício de 

expressão dramática em que 

os alunos e as alunas (entre as quais se encontram senhoras casadas: 

saberão disto os respetivos maridos?) pelas ruelas do Bairro Alto e 

fixarem as pessoas que encontram pelo caminho olhos nos olhos? 

Senhoras alunas chegaram já a abandonar as aulas do professor pelo 

facto de nelas se pronunciarem os mais soezes palavrões…Tudo isto á 

mistura com exercícios físicos cuja descrição as alunas que me vieram 

contar esta miséria não tinham coragem de descrever.  

Neste mesmo artigo, é dirigida outra acusação ao professor Ruben Marques, por 

realizar um exercício de relaxamento “de corpo em cima de corpo”, o qual uma das alunas 

se recusou a realizar, por considerar não estar de acordo com “os seus princípios e 

fundamentos de ordem ética e moral”. O professor considerou que a realização das 

atividades que eram propostas seria indispensável, não sendo suficiente apenas a sua 

observação durante a aula, como pretendia a aluna em questão. A aluna decidiu recorrer 

ao gestor do conservatório e, consequentemente foi solicitado um inquérito ao 

funcionamento da escola (Alves, 1979). 

Enquanto este processo se encontrava a decorrer, os alunos e professores, em 

Assembleia Geral, promoveram e realizaram um baixo assinado em defesa da escola, 

concretizando-o numa carta remetida ao jornal.  

No dia 11 de junho os alunos escrevem uma carta ao diretor do jornal “O Dia”, 

respondendo ao artigo acima referido “em tom sereno de quem encara a educação como 

um assunto sério e não se deixa envolver por acusações e especulações falsas.” 
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(Comissão Coordenadora de Alunos do 1º, 2º e 3º anos da Escola de Educação pela Arte 

1979a). No conteúdo da carta, afirma-se, com clareza, a posição dos diretamente 

implicados nestes processos de mudança, em que se procurava seguir novos percursos na 

educação em Portugal. De facto, nessa carta verifica-se o quão caro era, a todos os 

envolvidos, preservar, num contexto cultural e educativo efervescente, é certo, o bom 

nome da instituição, a seriedade dos professores em causa e a salvaguarda do caminho 

traçado na área da educação, no que às expressões artísticas diz respeito: 

Como alunos, reconhecemos a validade do projecto educativo desta 

escola e concordamos com o seu plano de estudos. Em nenhuma aula ou 

situação formativa os professores mostraram intenção de desrespeitar a 

nossa integridade moral, bem pelo contrário, toda a sua acção visa dotar-

nos humanamente e instrumentalmente com os meios de virmos a 

responder as necessidades das crianças portuguesas num País em que 

tanto há ainda a fazer neste campo. 

Parece-nos também que ao escrever este artigo, se deve procurar colher 

a informação e comprová-la junto de todos os que estão directamente 

implicados no que se afirma. 

Porque estamos certos que não será possível traçar um quadro tão 

derrotista desta escola, se a intenção for informar, estamos abertos a 

quem a queira visitar e compreender o seu funcionamento. Não haverá 

então, estamos certos, lugar para especulações e calúnias cuja 

fundamentação nos parece duvidosa. (Comissão Coordenadora de Alunos 

do 1º, 2º e 3º anos da Escola de Educação pela Arte 1979a) 

No dia 12 de junho, a Comissão Coordenadora de alunos da Escola da Educação 

pela Arte dá conhecimento, aos professores da escola da sua tomada de posição, em 

assembleia geral, decidindo solicitar ao jornal “O Dia” a publicação da resposta escrita 

ao artigo atrás referido (Comissão Coordenadora de Alunos do 1º, 2º e 3º anos da Escola 

de Educação pela Arte, 1979 b).  

Na sequência desta grave acusação, foi instaurado um processo sumário de 

investigação à Escola, por Viegas Tavares, Gestor do Conservatório. Como este processo 
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de investigação não levou a qualquer conclusão, o problema foi remetido para a Direção 

Geral da Educação, que nomeou um inquiridor, decidindo-se, assim pela continuidade do 

processo Toda esta situação é relatada em “O Jornal”, de 6 de julho de 1979, num artigo 

assinado por Edite Soeiro; de facto encontramos referência a uma denúncia de duas alunas 

da Escola Superior de Educação pela Arte “as quais terão considerado que o que se 

passava dentro das aulas revestia o carácter obsceno” (Soeiro, 1979). 

Num artigo posterior, não identificado, são apontadas várias irregularidades 

relacionadas com as duas alunas envolvidas nas acusações, assim como ao funcionamento 

administrativo da escola - pautas assinadas por diferentes professores, classificações 

atribuídas sem distinção. As duas alunas, reprovadas em cadeiras nucleares no primeiro 

ano, prosseguiram para o segundo ano, pelo facto de o inquérito não ter sido concluído. 

O artigo refere, ainda, que os 1192 alunos, em frequência no Conservatório, concluem os 

seus cursos sem terem direito a diploma, sendo este substituído por uma declaração. A 

Escola de Música seria única exceção, pois os diplomas encontram-se ao abrigo do 

Decreto-Lei 18 881, de 25 de Setembro de 1930. A justificação apresentada neste artigo, 

para a situação dos alunos não terem direito a um diploma da escola, estaria relacionada 

com alterações significativas realizadas aos currículos escolares, com a agravante da 

morosidade em serem publicados despacho ministerial, requisito para um pleno 

enquadramento legal (Anónimo, 1979). 

(9) Período de 1980 a 1982 

Durante o período anterior, de 1978 a 1980, toda a gestão da administração do 

Conservatório Nacional foi assegurada por três gestores, nomeados diretamente pelo 

Ministério da Educação, que assumiram plenos os poderes sobre todas as escolas a 

funcionarem na instituição. Em julho de 1980 é nomeado o último novo gestor deste 

período. 

Ainda neste mesmo ano, é criada uma Comissão de Estudo, Análise das 

Experiências Pedagógicas e Reestruturação do Conservatório Nacional, tendo a seguinte 

composição: José Luís Fernandes de Oliveira, Anna Mascolo68, Glória de Matos69, 

                                                           
68 Anna Mascolo Ferreira David. 
69 Maria Glória Martins de Matos Mendes. 
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Manuel Cândido Pinto de Oliveira e Madalena Perdigão. No entanto, estes dois últimos 

não chegaram a tomar posse (Despacho nº 228/80 de 11 de Julho). 

Assim, começam a surgir os primeiros indicadores no processo de extinção da 

Escola de Formação de Professores de Educação pela Arte, integrada na instituição da 

sua origem. Logo em outubro de 1980, é publicado um despacho ministral que determina 

que “no ano letivo de 1980/81 não serão permitidas matriculas a novos alunos” (Santos, 

1994, p. 65). No entanto, aos alunos que já se encontrassem matriculados no ano anterior, 

seriam proporcionadas as condições para a conclusão dos cursos (Santos, 1994). 

O Despacho Ministerial n.º 379/80 de novembro determina a constituição de uma 

Comissão Coordenadora de Instalação, composta pelo presidente do Conservatório, pelos 

presidentes dos conselhos diretivos, das outras escolas, e pelo professor com a categoria 

profissional mais alta do conservatório (Despacho nº 379/80 de 11 de Novembro). Este 

despacho reforça a suspensão das novas matrículas, reiterando a intenção em manter esta 

situação até que a Escola de Formação de Professores de Educação pela Arte fosse 

integrada na Escola Superior de Educação (Santos, 1994).   

Entretanto, no Gabinete Coordenador do Ensino Artístico, surgia a intenção de 

construir um processo de integração na Escola Superior de Educação de Lisboa. No 

entanto, o Gabinete do Ensino Artístico propõe ainda uma outra alternativa: uma 

reformulação, com a sua integração direcionada ao Magistério Primário de Lisboa, 

adquirindo outra designação - de Escola Piloto de Educadores de Infância (informação 

n.º 34/80 de 23 de junho). Nesta reformulação desenhava-se um novo plano de estudos, 

que incluía projetos de reeducação expressiva, dando uma nova tónica ao ensino especial. 

Esta proposta refere, ainda, a possibilidade da criação de Departamentos de Educação 

pela Arte nos Institutos Universitários Politécnicos e Artísticos, assim como, nas Escolas 

Superiores de Educação. No entanto, verificou-se a falta de recetividade da Direção Geral 

do Ensino Básico, que não considerou a proposta exequível, apresentando, então, a 

seguinte possibilidade (Santos, 1994):  

Parece-nos uma melhor solução a Educação pela Arte num Departamento 

como formação específica, de modo que os Educadores de Infância e os 

professores do Ensino Básico o possam frequentar como especialização 
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num campo-neste caso o da arte- depois da formação pedagógica que já 

possuírem (p. 66).  

Mas, apesar desta tomada de posição relativamente ao futuro da escola, foi 

constituído um grupo de trabalho que estudaria a integração da Escola de Educação pela 

Arte nas Escolas Superiores de Educação (Santos, 1994). 

Em outubro de 1981, é também autorizada a formação da equipa responsável pela 

avaliação da experiência pedagógica na Escola Piloto de Formação de Professores de 

Educação pela Arte, durante o período do seu funcionamento, 1971 a 1981. No entanto, 

a nomeação da equipa só se viria a concretizar em novembro/dezembro, apresentando a 

seguinte constituição: Maria Emília Brederode dos Santos70 como presidente; Joana 

Pacheco de Castro71; Manuela Manique72 (Santos, 1981; Santos, 1994). 

É enviada, desde logo, por esta equipa uma carta, dirigida a Arquimedes, 

solicitando o envio e preenchimento de um questionário, assim como, aos antigos e atuais 

alunos, professores e entidades ligadas ao seu funcionamento, com alguma brevidade 

(Anexo 4). Verificar-se-ia apenas a apresentação do resultado dos inquéritos, garantindo 

o anonimato. Este anonimato incluía a promessa de os questionários não serem 

apresentados, nem ao Ministério da Educação, nem à escola. A carta refere a necessidade 

de conhecer a experiência realizada, o que poderia ajudar a determinar o futuro da escola, 

cheio de incertezas. A premência do desenvolvimento deste processo relaciona-se com a 

necessidade e urgência de uma tomada de posição (Santos, 1981). 

Na resposta, a este questionário, Arquimedes refere o contributo que a escola deu, 

nomeadamente em parceria com o Ministério da Educação, quando se introduziu a rubrica 

de “Movimento, Música e Drama” nos programas da instrução primária, a colaboração 

em cursos e seminários ministrados a muitos professores primários Faz referência ao 

trabalho desenvolvido na escola pela meia centena de bolseiros do Instituto Nacional de 

Investigação, assim como o destino profissional destes e outros alunos ali formados 

                                                           
70 Maria Emília Brederode dos Santos (1942): Presidente do Instituto de Inovação Educacional do 

Ministério da Educação de 1997 a 2002. Mestre em Análise Social da Educação pela Boston University, 

E.U.A. Licenciada em Ciências da Educação pelo Institut de Psychologie et des Sciences de l’Education da 

Universidade de Genebra. 
71 Joana Pacheco de Castro: Professora de Estatística no Instituto Superior de Psicologia Aplicada. 
72 Manuela Manique: Professora na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação do Porto 
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(Santos, 1982). No final da resposta ao inquérito coloca uma questão que aponta para uma 

“desresponsabilização”, pelos que detêm e exercem o poder de decisão, sobre as questões 

educacionais: 

Quem se responsabiliza por retirar ao sistema de ensino português este 

espaço de área educativa pelas expressões artísticas, depois de uma 

“experiência pedagógica”, que, tendo talvez aspetos discutíveis ou 

contestáveis, semeou e frutificou, preparou e entusiasmou entre nós, 

jovens e menos jovens, para problemas educacionais que estão na ordem 

de preocupações pedagógico-culturais de entidades responsáveis de todos 

os países desenvolvidos? (p. 4) 

Esta comissão apresenta, em 1982, um relatório ao Ministro da Educação, que 

apenas será conhecido em 1994 com a publicação da coleção “Ciências de Educação“, 

publicação do Instituto de Inovação Educacional do Ministério da Educação. Como 

conclusão, este relatório apresenta uma apreciação global positiva, reconhecendo que a 

suspensão da escola colocava o projeto em risco de extinção, referindo a necessidade de 

preservação e continuidade do mesmo, devendo ser dadas garantias para o seu futuro. 

Expressa, claramente, a ideia de que, no período após o 25 de Abril, foi sendo adiada a 

oficialização da escola, deixando a instituição condicionada a acontecimentos que lhe 

eram completamente alheios. A falta de reconhecimento académico oficial inibia os 

alunos, formados pela escola, do exercício profissional no setor público. As alterações 

substanciais, nas normas de admissão, foram condicionando as caraterísticas do seu corpo 

discente (Santos, 1994). Outra questão determinante foi a indefinição no que diz respeito 

à adequação de instituição para o acolhimento de uma escola com caraterísticas de 

formação pedagógica.  

A continuação de evidências de políticas educativas que se revelaram pouco 

preocupadas com a Educação Artística é retratada por Madalena Perdigão (1981): 

O reconhecimento do valor educacional das artes esbarra perante a 

recusa da sua inserção no mais elevado nível de ensino, com as 

consequências inerentes: empobrecimento próprio e das restantes áreas, 

dificuldades de realizar investigação, incapacidade estrutural de 

assegurar aos estudantes uma formação tão completa, profunda e exigente 
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como aquela que as Universidades por definição propiciam, para já não 

aludir aos aspetos socioculturais do problema  (pág. 285). 

(9.1.) Exposição Comemorativa dos 10 anos da Escola Superior de Educação pela 

Arte. 

 No verão de 1981, realiza-se uma Exposição Comemorativa dos 10 anos da Escola 

Superior de Educação pela Arte. Integravam o programa desta comemoração vários 

colóquios promovendo a reflexão de todo o contributo e pertinência da experiência desta 

escola (Anónimo, 1981).  

O Projeto da Exposição Comemorativa dos dez anos da escola apresentava uma 

Estrutura dividida em quatro pontos (Anónimo, 1981): 

1. Objetivos, programa e organização 

2. A história da Escola: principais transformações da escola desde a sua criação. 

3. Formação curricular e trabalhos desenvolvidos. 

4. Intervenção da escola no Meio. 

 

- Colóquio “ Educação pela Arte em Portugal” (Madalena Perdigão, Profs. Alice Gomes 

e Cecília Menano); 

- Colóquio “Musica pela Educação pela Arte”( Profs. Constança Capdeville, Maria 

Salomé Leal, Maria de Lourdes Martins, Graziela Cintra Costa); 

- Colóquio “Encontros de Experiencia de ex-professores da ESEA” (Francisco d’Orey, 

Glória de Matos, Helena Cidade Moura, Lopes e Silva, Manuel Morais, Maria de Lourdes 

Martins, Raquel Simões, Rúben Marques, Maria José Nobre, Wanda Ribeiro Silva, João 

Mota; 

- Colóquio “Testemunhos de actuais professores da ESEA ” Adriana Latino, Jorge Mata, 

José Carlos Trindade, José Pedro Caiado, Laura Cesana, Vera R. Silva e Glicínia 

Quartin). 

- Encontro de Experiências de ex-professores da ESEA: Francisco D’ Orey, Gloria de 

Matos, Helena Cidade Moura, Lopes e Silva, Manuel Morais, Maria de Lourdes Martins, 

Raquel Simões, Ruben Marques, Maria José Nobre, Wanda Ribeiro Silva 
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- Relatos da “experiência-piloto” de alguns alunos formados pela ESEA- Adriana Latino, 

José Pedro Caiado e Laura Cesana. (Anónimo, 1981). 

Este acontecimento na escola assumia-se como uma resposta ao Despacho de 30 

de Junho de 1981, que apontava para a necessidade de realizar uma avaliação da atividade 

da Escola Superior de Educação pela Arte, durante o período de funcionamento no 

Conservatório, o qual sugeria que a “natureza” do curso de educação não se enquadrava 

na “natureza” do Conservatório Nacional (Anónimo, 1981).  

Acresce, ainda, que apenas no final do ano de 1981, a Direção Geral do Ensino 

Superior toma a iniciativa de finalmente solicitar, à escola, as estruturas curriculares de 

forma a conceber os certificados e diplomas de cursos a vigorar durante o período de 1971 

a 1981 (Santos, 1994). 

No ano letivo de 1981 /1982, a escola ainda fez uma tentativa de prosseguir com 

a continuidade do curso, aceitando algumas inscrições de forma condicional mas o 

Ministério da Educação não permitiu essa admissão de alunos e gorou a sua continuidade. 

Deste modo, o funcionamento da escola prosseguiu, apenas com o funcionamento dos 

estágios e os respetivos seminários. Paralelamente verificou-se o funcionamento de um 

curso livre sobre “Reeducação Expressiva”, ministrado pelo professor Arquimedes 

(Santos,1994). 

Podemos verificar que o Despacho n.º379/80, de 30 de Outubro, cria um impasse 

na resolução do futuro da escola e, se por um lado, mantinha a suspensão de matrículas, 

por outro, criava a expetativa da sua integração na Escola Superior de Educação de 

Lisboa. Na realidade, de facto, desde os anos de 1980/1982 que esta situação se arrastou, 

assim como a indefinição relativamente à sobrevivência da escola no futuro. A Escola 

Superior de Educação de Lisboa integraria a rede de estabelecimentos do ensino superior 

politécnico, instituída em 1979 pelo Decreto-Lei n.º 513/T – 79, de 26 de Dezembro. No 

entanto, apenas teve o início da sua atividade no ano de 1985. Este desfasamento colocaria 

em risco a sobrevivência da escola e, fundamentalmente, a sua desintegração num processo 

de gradual extinção (Santos,1994)  

José Sasportes (2010) publica um artigo no Jornal de Letras a propósito da 

Conferência Mundial da Educação Artística em que reforça a importância da existência da 

escola: 
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A seu tempo, a Escola Piloto para a Formação de Professores de Educação 

pela Arte ofereceu um modelo útil, desgraçadamente desaproveitado, de tal 

forma que se está praticamente no mesmo ponto de partida de há 40 anos, 

sem que apareçam no terreno iniciativas fortes para resolver a evidente 

carência de professores habilitados segundo exigências de máxima 

qualidade, que outra não se pode propor.  

 

(9.2.) A Casa da Criança no Teatro da Comuna 

No decurso da Reforma do Ensino Artístico, em 1971 - reforma Veiga Simão - a Dr.ª. 

Madalena Perdigão convida João Mota para a o corpo docente da Escola de Teatro do 

Conservatório. Convite justificado, em grande parte, pela formação que ele adquirira com 

Peter Brook, no seu projeto do Centre Internacional de Recherche Thèàtral. Em 1970/1971, 

paralelamente, João Mota passa também a integrar o corpo docente da Escola-Piloto de 

Formação de Educadores pela Arte. Durante todo o período de funcionamento da escola, será 

professor da disciplina de Expressão Dramática e orientava a sua técnica no conceito do 

“jogo” (Vasques, 2006). 

 João Mota acompanha todo projeto e processo de construção da escola com 

Arquimedes, uma das maiores referências educativas na vida e obra de João Mota, com 

quem consciencializou a diferença entre ação e fundamentação e de necessidade constante 

de sistematizar a experiência empírica (Vasques, 2006, p. 22). 

O projeto criado na Comuna-Teatro de Pesquisa por João Mota, durante o período de 

1978 a 1981, com atividades de caráter expressivo, espetáculos, animações e oficinas, 

funcionou como um espaço de intervenção educativa, com uma vertente mais abrangente na 

área sociocultural (Sousa, Correia, Couto, & Wellenkamp, 1998).  

Analisando a estrutura orgânica da Casa da Criança, encontramos aí fortes indícios 

de uma aproximação aos princípios orientadores da Educação pela Arte, numa perspetiva 

pedagógica próxima da perspetiva defendida pela Escola de Formadores de Educação pela 

Arte. Há uma abordagem para uma globalização de atividades expressivas, desde a expressão 

musical, expressão dramática, expressão vocal, expressão corporal, movimento, assim como 

outras atividades artísticas mais diversificadas. 
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CONCLUSÃO 

 Ao longo desta investigação foi fundamental contextualizar o aparecimento dos 

percursores e primeiros intervenientes na educação pela arte em Portugal. Há que referir 

que se verificou um espaço, nesse contexto histórico, construído por Arquimedes da Silva 

Santos, definido pela sua ligação à Educação pela Arte, por um lado, e pelo seu trabalho 

de investigação na área da Pedopsiquiatria e na área da Psicopedagogia. Assim, é 

certamente fundamental compreender a importância do seu contributo ao nível da 

educação artística, através da experiência, pioneira em Portugal, que foi a criação da 

Escola Superior de Educação pela Arte.  

Na génese da Escola Superior de Educação torna-se importante reforçar o papel, 

com um contributo determinante, na área da investigação pedagógica em Portugal, da 

Fundação Calouste Gulbenkian. Será através do Centro de Investigação Pedagógica que 

Arquimedes da Silva Santos encontrará uma estrutura sólida na Área da Psicopedagogia 

da Expressão Artística. A partir desta investigação assistimos ao seu percurso como 

pedagogo, o que veio permitir-lhe ser um dos pilares mais importantes da Escola Superior 

de Educação pela Arte. 

Este projeto pedagógico coloca-nos perante uma ideia ambiciosa: a possibilidade 

de implementação dos princípios da Educação pela Arte no sistema do ensino público 

democrático, em Portugal. Mas, de facto, surge ainda como uma forte tentativa de 

concretização desses princípios, não só ao nível dos currículos, mas também ao nível da 

formação de educadores qualificados, o que viria permitir aumentar as possibilidades de 

sucesso na implementação de uma mudança significativa no sistema educativo em 

Portugal, ao nível do ensino básico. Neste sentido, a escola apresenta-se como uma 

proposta de escolarização da Educação pela Arte no ensino público, de forma a expandir 

a Educação pela Arte, através da formação de profissionais especializados. 

No entanto, não sendo contraditório, este seria dos problemas com o qual a escola 

se viria a confrontar durante toda a sua existência. Depois do período de experiência 

pedagógica e com as alterações políticas no país (pós 25 de abril), cria-se uma expetativa 

de consolidação dos objetivos inicialmente propostos para a criação da escola. Mas, nesta 

expetativa, verifica-se um sucessivo adiamento legislativo que nunca permitiu a 

oficialização e reconhecimento das habilitações académicas, situação que se manteve até 
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à extinção da escola. Acrescem, a este impasse, as saídas profissionais do curso da Escola 

Superior da Educação pela Arte, as quais se sobrepunham, coincidindo, às saídas 

profissionais de outros alunos formados noutros cursos ministrados no Conservatório 

Nacional. Esta concorrência causou sempre um mau estar e, consequentemente, uma 

oposição no que se refere à permanência e funcionamento da escola no Conservatório 

Nacional. 

Procurando sistematicamente definir um currículo adequado a este curso, com 

uma implementação orientada pelos princípios da Educação pela Arte, parece-nos 

possível concluir que a escola revelou alguma instabilidade curricular, com três 

significativas alterações, logo no período em que se encontrava sujeita ao regime de 

“experiência pedagógica”. O domínio da formação musical tradicional do Conservatório 

nacional influencia fortemente o currículo da Escola Superior de Educação em que o peso 

das disciplinas da área da formação musical é bastante mais significativo. 

 Como consequência desta instabilidade curricular, acresce a instabilidade 

relativamente à contratação do corpo docente, ainda condicionada pela inexistência de 

autonomia de gestão. Esta situação agrava-se após a demissão da Comissão Orientadora 

da Reforma do Ensino Artístico, que depois de ter apresentado a sua proposta de 

reestruturação em 1973, não obteve qualquer resposta do governo. Assim, tanto o 

Conservatório Nacional como a Escola Superior de Educação pela Arte sobrevivem com 

dificuldades ao nível da estrutura dos órgãos de decisão, durante aproximadamente três, 

quatro anos. 

Durante a realização deste trabalho verificou-se uma notória e real preocupação 

de Arquimedes da Silva Santos em produzir uma reflexão sobre as práticas e a adequação 

dos programas de acordo com os princípios orientadores da Educação pela Arte. Assim, 

em diferentes momentos do percurso da escola, são produzidos instrumentos de avaliação 

(questionários e relatórios/turma), por parte dos intervenientes deste processo 

(professores e alunos). 

  Importa, ainda, referir que é de toda a importância realizar um cruzamento, mais 

sistematizado, entre a legislação relacionada com o sistema educativo em Portugal e a 

legislação, direta ou indiretamente, relacionada com a Escola Superior de Educação pela 
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Arte, associada à história do próprio Conservatório Nacional de Lisboa. Neste estudo 

podemos encontrar, de facto, indícios de que alguns dos condicionamentos políticos se 

revelaram significativos, mesmo decisivos, na definição do percurso da escola. 

A extinção da Escola Superior de Educação pela Arte enquadra-se num 

desfasamento legislativo que progressivamente permitiu a desintegração de todo o projeto 

conduzido por Arquimedes da Siva Santos. Entre as expetativas de integração num 

quadro do Ensino Superior (entre a criação da Faculdade de Pedagogia na Universidade 

de Lisboa e a integração na Escola Superior de Educação de Lisboa) e finalmente o vazio 

legislativo, a escola desaparece do sistema educativo português sem uma justificação 

fundamentada por nenhuma entidade competente para o efeito. A fundamentação da 

extinção refere-se apenas à não concretização dos objetivos a que se tinha proposto, 

aquando da sua criação. Ironicamente o processo de avaliação a que foi sujeita aponta na 

direção contrária.  

É importante procurar compreender a justeza e profundidade das práticas 

pedagógicas que foram implementadas e de que forma, sob a sua influência, se terão 

alterado e modificado algumas práticas na ação pedagógica em Portugal. Importa 

compreender como se constituiu como experiência inovadora, na época da sua 

implementação, e que papel de relevo ou não tem no âmbito da história da educação 

artística em Portugal. 

No percurso de construção do trabalho foi imprescindível ter contato com o ator João 

Mota, uma vez que terá sido o primeiro professor a integrar a reforma do conservatório no 

período Veiga Simão/Madalena Perdigão. O projeto Casa da Criança, criado na Comuna-

Teatro de Pesquisa por João Mota, durante o período de 1978 a 1981, é um exemplo que se 

enquadra neste contexto e que importa estudar e aprofundar, pela abordagem globalizante que 

faz nas atividades expressivas. A intervenção deste projeto merece um estudo mais 

aprofundado e sistematizado no contexto da educação artística em Portugal. 

Importa continuar a investigar o espólio, não tratado, cedido por Arquimedes da 

Silva Santos ao Museu do Neo-realismo de Vila Franca de Xira, para compreender a 

história de uma realidade a que a educação em Portugal assistiu, permitindo-nos descobrir 

outras informações e outras pistas, que correm o risco de desaparecer dessa nossa história. 

Importa reunir e tornar visível, pela importância que tem na história da educação artística, 
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todo o contributo de Arquimedes da Silva Santos nas áreas da Psicopedagogia da 

Expressão Artística, no seu trabalho desenvolvido na Fundação Calouste Gulbenkian e 

na Escola Superior de Educação pela Arte.  

Esta tentativa de dar resposta a todas estas inquietações é uma necessidade que se 

impõe por si própria. Assim, este trabalho constitui-se apenas como uma breve 

aproximação para o conhecimento, que pode ser construído, aprofundando a investigação 

ao legado de Arquimedes da Silva Santos. Importa aprofundar e contextualizar este 

projeto, não só no contexto educativo português, mas também no contexto educativo a 

nível internacional, no âmbito do movimento da Educação pela Arte. 
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ANEXO A: Questionário aos professores de Disciplinas Formativas (1971/1972) 

1. Parece-lhe adequado o conteúdo de programa da disciplina aos objectivos da 

Escola? 

2. Que alteração sugere para uma melhor eficiência pedagógico-didáctica? 

3. Insere-se na orientação geral da Escola e articula-se com as outras disciplinas quer 

formativas quer artísticas? 

4. Têm sido atendidos os princípios de uma Escola Nova e Activa? Como? 

5. Que lhe importa comunicar quanto ao recrutamento, rendimento, e 

aproveitamento dos alunos? 

6. Está satisfeito com a experiência pedagógica deste ano? Porquê? 

Disciplinas Artísticas: 

Agradecendo, igualmente, as respostas aos pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 das disciplinas 

formativas, pedimos mais desenvolvidamente considerações acerca de: 

a. A partir da experiência deste ano, que dificuldade julga poderem obstar ao 

aproveitamento pedagógico-artístico prático de cada um dos alunos, não só 

quanto aos programas, mas também quanto aos requisitos indispensáveis, na 

disciplina que ministra, para uma formação média de professores de Educação 

Artística? 

b. Que sugere para conseguir o mínimo de rendimento da sua disciplina, tendo 

em vista os objectivos dos Cursos em que está inserida, e a orientação duma 

Escola de Formação de Professores de Educação Artística? 

Aos professores das disciplinas artísticas e formativas: 

1. Explane, o mais concretamente possível, o seu parecer sobre o Plano Geral da 

Escola, que juntamente, apresentamos, e que servirá provavelmente, de base 

de estruturação da futura Escola para Formação de Professores de Educação 

Artística. 

2. Diga o que lhe convier acerca da experiencia pedagógica-artística em que 

estamos empenhados. 

Aos alunos foram entregues os seguintes questionários (1971/1972): 

1. Escreva o que lhe parecer sobre como funcionou a Escola-Piloto, quer 

administrativa, quer didacticamente, e como deveria funcionar. 
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2. Quanto às disciplinas e aos programas, discuta-as e apresente algumas 

sugestões que possam contribuir para um melhor aproveitamento e 

aperfeiçoamento dos alunos. 

3. Exponha a sua opinião, sob um ponto de vista pedagógico didáctico, quanto a 

acção educativa de cada professor, e como lhe pareceria mais eficiente essa 

acção. 

4. Diga o que lhe prover no que respeita aos alunos (quanto a selecção, 

aproveitamento, exames, vida escolar, colocação, etc.). 

5. Apresente as suas necessidades e dificuldades pessoais para poder 

acompanhar um Curso como o da Escola-Piloto. 

6. Faça a crítica, para a sua apreciação construtiva, do que observou e reflectiu, 

perdeu ou aproveitou neste ano-experimental na Escola-Piloto. 
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ANEXO B: Questionário de Avaliação para os Professores 1972/1973 (já foi realizada 

uma avaliação semelhante no 1º ano) 

1- Que lhe pareceu a experiência deste a quanto ao encaminhar-se logo os alunos 

para duas opções: Educação Musical e Dança e Arte Dramática Criativa? Não lhe 

parece comprometer a formação global de um educador pela arte? Porquê? Que 

pensa de um ano propedêutico? 

2- Parece-lhe mais adequado e assimilável o conteúdo do programa da sua disciplina 

aos objectivos da escola? Porquê? Sugere adaptações? Quais? 

3- Notou uma maior e melhor articulação nos programas de todas as disciplinas? 

4- Que pensa dos princípios pedagógicos gerais que se pretende enforme a escola 

piloto? Quais lhe parece prevalecer? Os da escola Tradicional ou os da escola 

nova? Porquê? Quais preferia? 

5- Está satisfeito com a experiencia pedagógica deste ano? Porquê? Que pensa de 

um modo geral, do recrutamento, rendimento e aproveitamento dos alunos? 

6- Administrativamente que sugere para uma melhor estruturação da escola piloto? 

Quer dar-nos os seus elementos para o Regulamento Interno, geral e da sua 

disciplina, em especial? 

7- Na reunião de professores de 28 de Novembro de 1972, concordou-se que neste 

período experimental, e tomando em conta as circunstâncias de admissão, 

frequência e aproveitamento, pareceu melhor deixar a cada professor a resolução 

de cada caso consoante, a sua exigência e formação pedagógica e critério 

avaliativo? Como decorreu na prática escolar desta norma? 

8- Como decorreram as reuniões das duas comissões de professores? Foi proveitosa 

esta orientação? Que sugere? 

9- Diga o mais que lhe importe acerca da experiencia pedagógica e da orgânica 

administrativa da escola piloto no Conservatório Nacional. 

Questionário aos alunos do 1º e 2º ano da Escola-Piloto para a Formação de 

Professores (1972/1973) 

1- Escreva o que lhe parece acerca do modo como tem funcionado a Escola Piloto, 

quer administrativamente, quer didacticamente, e como que deveria funcionar. 

2- Quanto as disciplinas e aos programas, discute-os e apresenta algumas sugestões 

que possam contribuir para um melhor aproveitamento dos alunos. 
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3- Exponha a sua opinião, sob o ponto de vista pedagógico-didáctico, quanto a acção 

educativa de cada professor, e como lhe pareceria mais eficiente a sua acção. 

4- Que tem a dizer acerca da norma adoptada em reunião de professores em 

Novembro de 1972: “ Neste período experimental, e tomando em conta as 

circunstâncias de admissão, frequência e aproveitamento, pareceu melhor deixar 

a cada professor a resolução de cada caso consoante a sua exigência e formação 

pedagógica e critério avaliativo” Como decorreu a aplicação desta norma? Que 

sugere? 

5- Diga o que prover no que respeita aos alunos (selecção, aproveitamento, exames, 

vida escolar, colocação, etc…) 

6- Faça a crítica, para uma apreciação construtiva, do que observou e reflectiu, 

perdeu ou aproveitou neste ano experimental da Escola Piloto? 

7- Apresente as suas necessidades e dificuldades pessoais para poder frequentar, 

acompanhar e aproveitar um Curso como o da Escola-Piloto. (30 de Março de 

1973)  
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ANEXO C: Boletim Nº0 ARTEDUCAÇÃO da Escola Superior de Educação Pela Arte  
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ANEXO D: Questionário- Avaliação da Escola Superior de Educação pela Arte 
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