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RESUMO 

A formação dos professores de Artes Visuais em Portugal, para além de constituir uma 

retrospectiva sobre esta formação, apresenta perspectivas para a sua construção no futuro. 

Tendo como pano de fundo as entrevistas realizadas a alguns dos principais actores desta 

formação no passado mais recente e no presente, esta dissertação divide-se em três partes: 

contexto, enfoque e utopia. A primeira volta-se para o passado do ensino das Artes Visuais e 

da formação dos professores responsáveis por este ensino em Portugal, para que, a partir daí, 

seja possível compreender o presente; a segunda centra-se na análise do que considerámos 

as duas principais modalidades de formação, procurando um entendimento mais profundo de 

cada uma delas; e a última, de carácter reflexivo, desconstrói concepções e sentidos para 

chegar a uma proposta de formação futura.   

Após traçarmos retrospectivas sobre o ensino das Artes Visuais e a formação dos 

professores de Artes Visuais em Portugal, desde 1860 até à actualidade, compreendemos a 

interdependência destas duas variáveis. A partir do reconhecimento da formação de 

professores como condição essencial não só ao desenvolvimento do ensino básico e 

secundário das Artes Visuais, mas também à revitalização do ensino superior artístico e, numa 

perspectiva mais alargada, à evolução da Arte e à superação da iliteracia artística, esta 

dissertação sugere a adopção de um novo paradigma de formação de professores de Artes 

Visuais em Portugal, no qual as dimensões artística e educacional específica tenham lugar, e 

se interliguem, dando origem a um novo perfil de professor, como profissional reflexivo, não 

apenas nos âmbitos restritos das Artes Visuais ou do seu ensino, mas em ambos, uma vez 

que acreditamos que a qualidade deste ensino deriva da sua inter-relação, e da capacidade do 

professor transformar o conhecimento dos conteúdos de ensino em conhecimento de como 

ensinar, gerando novos sentidos, produzindo novos conhecimentos e, por conseguinte, sendo 

responsável por novas práticas.  

Palavras-chave: Formação de Professores de Artes Visuais, Formação de Professores, 

Educação Artística, Ensino das Artes Visuais, Ensino do Desenho, Ensino dos Trabalhos 

Manuais, Artes Visuais, Desenho, Trabalhos Manuais, Educação Visual, Educação Visual e 

Tecnológica. 
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ABSTRACT 

The Visual Arts Teacher Education in Portugal, as well as constituting a retrospective on 

this education, presents perspectives for its future construction. Having as its backdrop the 

interviews carried out with some of the leading acting parties in this education in the recent past 

and present, this dissertation is divided in three parts: context, focus and utopia. The first is 

directed at the past of Visual Arts teaching and the education/training of the teachers 

responsible for this teaching in Portugal, so that, from there, it may be possible to understand 

the present; the second is centered on the analysis of what has been considered to be the two 

main approaches in education,  in an attempt to reach a more in-depth understanding of each 

of them; and the last, of a reflective character, deconstructs conceptions and meanings so as to 

achieve a proposal for future education.  

After outlining retrospectives on the teaching of Visual Arts and on the education of 

Visual Arts teachers in Portugal, from 1860 to the present day, the interdependence of these 

two variables has been clearly understood. Starting from the premise of finding the recognition 

of teacher education an essential condition for not only the development of primary and 

secondary education of the Visual Arts, but also for the revitalization of artistic higher 

education, and in a broader perspective, for the evolution of Art and the overcoming of artistic 

illiteracy, this dissertation proposes the adoption of a new paradigm for Visual Arts teacher 

education in Portugal, in which both the artistic and specific educational dimensions have a 

role, and become interconnected, giving origin to a new teacher profile, as a reflective 

professional, not only within the restricted fields of the Visual Arts or its teaching, but in both, 

seeing as it is believed that the quality of this teaching derives from their inter-relation, and from 

the teacher’s ability to transform the knowledge of the teaching contents into the knowledge of 

how to teach, generating new meanings, producing new knowledge and therefore, becoming 

responsible for new practices.  

Key-words: Visual Arts Teacher Education, Teacher Education, Art Education, Visual Arts 

Education, Visual Arts Teaching, Draw Teaching, Arts and Crafts Teaching, Visual Arts, 

Drawing, Arts and Crafts, Visual Education, Visual and Technological Education.
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INTRODUÇÃO 

ES MUSS SEIN!1 

«Considero que todos nós temos de fazer aquilo que 

tem de ser feito, sem aguardar que “outros mais 

competentes que nós” venham a fazê-lo (sabe-se lá 

quando...). Penso que é urgente que cada um faça já aquilo 

que pensa que deve ser feito.» (Sena da Silva, s/data2) 

«Não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, 

nem inovação pedagógica, sem uma adequada formação de 

professores.» (António Nóvoa, 19923) 

JUSTIFICAÇÃO E RELEVÂNCIA TEMÁTICA 

A motivação para encetar uma investigação no âmbito da formação dos professores 

de Artes Visuais partiu, simultaneamente, de um interesse pessoal por desenvolver este 

tema, que advém do meu próprio percurso e reflecte uma necessidade interior, e da 

consciência da urgência exterior desta reflexão, que pretende contribuir para um ensino das 

Artes Visuais de qualidade, e assenta no entendimento de que uma formação dos 

professores de Artes Visuais, também ela de qualidade, é a base fundamental para o 

desenvolvimento desse ensino. 

Como aluna do ensino básico (1986-1995) e secundário (1995-1998) pude aperceber-

-me de que o ensino de que dispomos, neste âmbito, em geral, no sistema educativo 

português, encontrava-se demasiadas vezes aquém do desejável, e que a minha 

preparação aquando da entrada na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa teria sido outra, 

                                                 
1 “Tem de ser!”, tema do quarto andamento do último quarteto opus 135 de Beethoven. Significa simultaneamente uma 

demanda que se impõe de fora para dentro, e uma necessidade pessoal inadiável, de acordo com Milan Kundera, A 

insustentável leveza do ser, p. 42. 
2 Sena da Silva, cit. por Betâmio de Almeida, A Educação Estético Visual no Ensino Escolar, p. 7. António Sena da Silva 

(1926-2001), arquitecto de formação, foi também designer, artista plástico, fotógrafo, cronista e pedagogo. 
3 António Nóvoa (coord.), Os professores e a sua formação, p. 9. 
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caso tivesse usufruído de um ensino das Artes Visuais de maior qualidade nos anos 

anteriores. 

Possivelmente por nunca ter existido um projecto de formação de professores de 

Artes Visuais consolidado, deparei-me geralmente com três situações: para alguns 

professores este ensino constituía um recurso e não uma vontade própria, algo que se 

reflectia na forma alheada como orientavam (ou não) as aulas; enquanto outros professores, 

apesar desta não ter sido a sua primeira intenção, acabavam por gostar de ensinar e por 

esforçar-se no sentido de tornar as aulas um lugar de aprendizagem, apesar de, por vezes, 

revelarem o desencanto por não terem seguido outra via; e uma pequena parte dos 

professores, aqueles que naturalmente tinham gosto por ensinar, apesar de não terem 

recebido formação para tal, procuravam aprender, ler, estudar e praticar, no fundo, 

autoformar-se. No entanto, mesmo nestes casos, e apesar de ter conhecido, na minha vida 

de estudante, nomeadamente no ensino secundário, professores empenhados na sua 

profissão, pessoas de grande valor para as quais a aprendizagem ao longo da vida era uma 

realidade, imagino como teria sido se estas pessoas, já tão especiais, tivessem tido uma 

formação adequada.  

Enquanto aluna da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (1998-2003) 

apercebi-me de uma certa relutância relativamente ao ensino, de situações menos correctas 

em termos de avaliação de disciplinas práticas, mas também teóricas, e de algumas aulas 

inadequadamente orientadas, não só em termos formais como de conteúdo, mas também 

observei o modo como alguns professores, nas situações mais difíceis, nas quais o trabalho 

seria quase impossível, souberam “dar a volta” de forma criativa, e tornar as aulas não só 

possíveis como até muito interessantes. 

Já como professora (2001- 2005) confrontei-me com as dificuldades inerentes a quem 

não teve formação específica para tal. No entanto, como o gosto por ensinar foi algo que 

quase desde sempre cultivei, e a facilidade de comunicação e empatia para com o outro são 

características que me acompanham, estas foram sendo colmatadas, em parte, à medida 

que iam surgindo, através da articulação de conhecimentos em áreas distintas mas 

convergentes, nomeadamente os inerentes à minha formação artística e aqueles, no âmbito 

da Psicologia (no ensino secundário e superior optei pelas disciplinas de Psicologia e 

Psicologia da Arte, respectivamente), e da Sociologia (disciplina obrigatória no curso de 
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Artes Plásticas – Pintura), através de um “saber pensar” para o qual também contribuiu a 

formação em Filosofia (nos 10º e 11º anos do ensino secundário).  

No entanto, porque, apesar de tudo, esta formação não me pareceu suficiente, decidi 

realizar o Mestrado em Educação Artística, na mesma Faculdade onde me havia formado 

artisticamente, mas não pedagogicamente no ensino das Artes Visuais, o que constituiu, 

simultaneamente, uma maneira de investigar sobre as questões que me haviam inquietado 

e a realização de uma formação que se reverteria na minha prática como docente. 

É interessante reparar que na carta de intenções, requerida para este Mestrado, já 

revelava uma preocupação por esta problemática, que então se prendia com questões 

profissionais pessoais, e demonstrava uma consciência da necessidade de uma formação 

pedagógica específica para leccionar no campo das Artes Visuais, ao mesmo tempo que 

justificava a minha opção pelo curso de Artes Plásticas – Pintura, e não por outro, de uma 

Escola Superior de Educação, directamente vocacionado para o ensino, por aquando dessa 

escolha antever que a possibilidade de desenvolvimento artístico ao frequentar um desses 

cursos seria menor, o que conduziria a uma não realização pessoal, o que, hoje, acredito, 

teria consequências na minha acção como professora.     

 

«Quando escolhi o curso de Artes Plásticas – Pintura fi-lo porque considerei que tal seria 

fundamental para a minha evolução em termos artísticos e culturais. E, de facto, foi. Refiro isto 

porque poderia ter seguido um curso de uma Escola Superior de Educação. Apesar de ter tido 

sempre a intenção de vir a ser professora, considerei que em termos artísticos não seria a 

mesma coisa, ficaria a sentir-me incompleta, e não teria a mesma bagagem. A nível pessoal 

ficaria aquém das minhas expectativas. No entanto, a Educação sempre foi uma área que muito 

me interessou e, apesar de, [na licenciatura], ter escolhido a disciplina de Psicologia (que se 

relaciona), gostava de aprofundar os meus conhecimentos nesta área. (...) Poderei aplicar o 

que vier a aprender neste Mestrado na minha profissão.»4 

  

De facto, ao aprofundar o que não passava de um conhecimento empírico, derivado 

da minha própria experiência pessoal, constatei que esta era uma problemática que tocava 

o colectivo. A inexistente ou fraca formação pedagógica dos professores de Artes Visuais, 

em geral, havia influenciado não só a minha formação, nesse âmbito, enquanto aluna, mas 

                                                 
4 Ana Sousa, “Carta de intenções para a Candidatura ao Mestrado em Educação Artística”, p. 1.  
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a de muitos outros alunos que, na sua maioria, não vieram a colmatar essa lacuna 

paralelamente e/ou posteriormente, e havia limitado não só a minha acção, enquanto 

professora, mas a de muitos outros professores desta área, nomeadamente a daqueles que, 

como eu, formados pelas Belas-Artes ou por outras instituições de ensino superior artístico, 

eram normalmente responsáveis por leccionar Artes Visuais no 3º ciclo do ensino básico e 

no ensino secundário. Por outro lado, a insuficiente formação artística de muitos professores 

habilitados profissionalmente pelas Escolas Superiores de Educação era algo que restringia 

a sua acção e que se repercutia no ensino desta área no 2º ciclo do ensino básico, o que 

conduzia à procura de ateliers particulares, como o meu, e os de outros colegas, por 

aqueles alunos que, mais sensibilizados, ao ressentirem-se desta situação, se mostravam 

interessados em desenvolver esta vertente da sua formação, através de outras vias.  

Foi, precisamente, ao tomar consciência dessa realidade, que enveredei por esta 

investigação, que não só é valiosa em termos pessoais, mas também procura contribuir 

para elucidar, no presente, os profissionais deste ensino, e para reconstruir, no futuro, a sua 

formação, concorrendo para uma mudança qualitativa no ensino das Artes Visuais em 

Portugal. 

OBJECTO E OBJECTIVOS  

A formação dos professores de Artes Visuais em Portugal consiste numa reflexão 

sobre a formação artística e pedagógica destes professores, desde 1860 à actualidade, e 

tem como principal objectivo contribuir para uma futura formação de professores de Artes 

Visuais de qualidade, no nosso país. 

A delimitação temporal que estabelecemos deve-se ao facto de 1860 ter sido o ano 

em que a disciplina de Desenho foi criada no ensino público português, e de considerarmos 

necessária uma visão transversal da formação dos professores de Artes Visuais que 

acompanhou este ensino, desde o seu início, para que seja possível uma compreensão 

holística desta problemática em Portugal. 

Relativamente à delimitação espacial, isto é, aos locais ou instituições onde a 

formação dos professores de Artes Visuais se processou ao longo do tempo, apesar de 

referenciarmos sumariamente as diversas modalidades que esta formação adoptou, 

optámos por aprofundar a formação nas Academias, Escolas, Escolas Superiores e 
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Faculdades de Belas-Artes, e a formação prestada pelas Escolas Superiores de Educação, 

por considerarmos que estas instituições se destacam das demais, as primeiras por, desde 

sempre, terem constituído a origem dos professores de Artes Visuais de todos os níveis de 

ensino, e ainda hoje formarem a maioria daqueles que vão exercer a função de professores 

desta área no 3º ciclo do ensino básico e no secundário, pela sua dimensão histórica e, 

inclusivamente, pela influência que tiveram como formadoras dos docentes dos cursos de 

professores do 2º ciclo, neste domínio, nas Escolas Superiores de Educação; e estas como 

as instituições especialmente vocacionadas para a formação de professores, em geral, que 

formaram, no passado recente, a maioria dos professores de Educação Visual e de 

Trabalhos Manuais, inicialmente (1986-1993), e de Educação Visual e Tecnológica, 

posteriormente (1993-actualidade).  

Ao consistir numa primeira abordagem, neste âmbito, com carácter histórico, a nível 

nacional, entendemos que esta investigação deveria apresentar-se o mais abrangente 

possível, o que justifica a opção pelas delimitações temporais e espaciais, supracitadas. 

Acreditamos que, deste modo, a nossa investigação será útil a estudos posteriores, nos 

quais haverá toda a conveniência em aprofundar demais aspectos, agora secundarizados 

ou apenas aflorados, que poderão cingir-se a delimitações temporais e espaciais mais 

restritas. 

ESTRUTURA  

A formação dos professores de Artes Visuais em Portugal pretende constituir, por um 

lado, uma retrospectiva sobre esta formação, nas múltiplas modalidades e dimensões que 

incorporou no passado, e por outro, propor perspectivas para a construção desta formação 

no futuro, tendo como pano de fundo as entrevistas realizadas a alguns dos principais 

actores desta formação no passado mais recente e no presente. 

Deste modo, divide-se em três partes: uma primeira de carácter contextual, que se 

volta para o passado para, a partir daí, compreender o presente, uma segunda de cariz 

analítico, que visa o entendimento específico do que considerámos as duas principais 

modalidades de formação, e uma terceira e última mais especulativa, na qual se procede a 

uma reflexão, com base na desconstrução de concepções e sentidos, para chegar a uma 

proposta formativa futura.   
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PARTE I – CONTEXTO: DUAS RETROSPECTIVAS CONCORRENTES PARA UMA DEFINIÇÃO EVOLUTIVA DO 

PERFIL DO PROFESSOR DE ARTES VISUAIS EM PORTUGAL 

Como é impossível separar a história da formação dos professores de Artes Visuais 

em Portugal da história geral deste ensino, e da história mais vasta da formação de 

professores, reservámos os dois primeiros capítulos, que constituem a primeira parte desta 

dissertação, ao desenvolvimento destas duas retrospectivas, que explorámos no sentido de 

evidenciar a relação entre o ensino das Artes Visuais e os profissionais responsáveis por 

esse ensino. 

Assim, o primeiro capítulo corresponde a uma incursão pelo que foi e o que é “O 

ensino das Artes Visuais em Portugal”. Para compreender a história deste ensino,  mais do 

que delinear uma sequência de métodos e técnicas a eles associadas, foi preciso enquadrá-

-la nas histórias mais vastas da Educação e da Arte. Para além de estabelecer a sua 

evolução de acordo com o panorama nacional, houve que criar ligações com a sua evolução 

além fronteiras e, consequentemente, perceber que influências recebemos, e de que forma 

as absorvemos ou adaptámos. Nesse sentido, foram essenciais a perspectiva histórica 

sobre o ensino das Artes Visuais e as correntes de Educação Artística estabelecidas por 

Arthur Efland (n. 1929)5, que tomámos como referência para este capítulo e para os 

posteriores, quer no âmbito da análise do ensino superior artístico, no qual se formaram os 

professores oriundos das Belas-Artes (terceiro capítulo), quer no que respeita à análise da 

componente artística dos cursos de formação inicial de professores de Educação Visual e 

Tecnológica, prestados nas Escolas Superiores de Educação (quarto capítulo).  

É de ressalvar que este primeiro capítulo não pretende constituir uma genealogia do 

ensino das Artes Visuais em Portugal, mas antes promover uma panorâmica do mesmo, 

que só é importante na medida em que possibilite traçar o perfil dos profissionais deste 

                                                 
5 Arthur Efland é Professor Titular do Departamento de Art Education da State University of Ohio, nos Estados Unidos da 

América. A sua investigação centra-se na História da Educação Artística e no Ensino das Artes Visuais. Para além de 

contribuir para a sistematização das correntes de Educação Artística – “Conceptions of Teaching in Art Education” (1979) 

e “Change in the Conceptions of Art Teaching” (1995) –, e para uma compreensão do ensino das Artes Visuais desde a 

Antiguidade até 1990 – A History of Art Education: Intellectual and Social Currents in the Teaching the Visual Arts (1990)–

Arthur Efland ainda tem desenvolvido investigação acerca das perspectivas contemporâneas do ensino das Artes Visuais 

– Efland, Freedman e Stuhr, Postmodern Art Education an Approach to Curriculum, 1996. 
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ensino, ao longo da sua história, e perceber até que ponto a sua formação se adequou e 

adequa ao espírito que aquele ensino incorporou em cada época. 

No segundo capítulo, a partir do contexto geral da formação de professores em 

Portugal, é realizada uma análise longitudinal da formação de professores de Artes Visuais, 

com o objectivo de proporcionar uma visão panorâmica da mesma6, nas várias modalidades 

de formação e paradigmas a estas associados, procurando-se também assim chegar a uma 

compreensão do desenvolvimento do perfil dos professores de Artes Visuais, desta feita em 

termos de formação pedagógica, e das políticas educativas que lhe presidiram.  

Como referência estruturante deste capítulo, tomámos os paradigmas de formação de 

professores definidos por Kenneth Zeichner (n. 1948)7, a partir dos quais caracterizámos 

diferentes períodos, no que respeita à formação pedagógica dos professores de Artes 

Visuais no nosso país. Estes paradigmas, a par das correntes de Educação Artística 

estabelecidas por Efland, foram imprescindíveis para o desenvolvimento de toda a 

dissertação. 

PARTE II – ENFOQUE: DUAS FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DE ARTES VISUAIS EM PORTUGAL 

DISTINTAS MAS COMPLEMENTARES 

De uma visão holística sobre o ensino e sobre a formação dos professores de Artes 

Visuais em Portugal, partimos, na segunda parte, para uma análise mais aprofundada desta 

formação, naquelas instituições que consideramos as mais representativas. Assim, “A 

formação dos professores de Artes Visuais nas Academias, Escolas, Escolas Superiores e 

                                                 
6 Neste capítulo são apontados sumariamente os vários géneros de formação, mesmo aqueles sobre os quais não nos 

debruçámos intensamente, mas que não poderiam deixar de ser mencionados, como parte integrante desta história, que 

serão certamente objecto de estudos posteriores, sendo de destacar os recentes cursos de Artes Visuais/Plásticas 

variante ensino, das Universidades de Évora e da Madeira, respectivamente. 
7 Kenneth Zeichner é Professor Titular do Departamento de Curriculum and Instruction, da University of Wisconsin-

Madison, nos Estados Unidos da América. A sua investigação centra-se na Formação de Professores, no Processo de 

Aprendizagem dos Professores, e na Investigação-Acção. Para além de contribuir para uma sistematização dos 

paradigmas da formação de professores – “Alternative paradigms of teacher education” (1983) –, e para a implementação 

de novas práticas de desenvolvimento profissional – “The practicum as an occasion for learning to teach” (1986), “The 

teacher as a reflective practitioner” (1992), “Developing reflective professional practice” (1992) e “Novos caminhos para o 

practicum: Uma perspectiva para os anos 90” (1992) – Zeichner também se tem questionado acerca da relação entre a 

formação, o ensino, e a mudança social, defendendo actualmente que a prática reflexiva dos professores não é um mero 

exercício de desenvolvimento profissional, mas constitui um processo fundamental de construção do conhecimento.  
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Faculdades de Belas-Artes”, e “A formação de professores de Artes Visuais nas Escolas 

Superiores de Educação”, são os objectos do terceiro e quarto capítulos, respectivamente.  

A escolha das Belas-Artes como instituições objecto de estudo da formação dos 

professores de Artes Visuais prende-se com o facto de que, se actualmente o conceito de 

“formação de professores” é imediatamente conotado com a formação pedagógica, nem 

sempre foi assim. Nesta dissertação, tomámos este conceito pela sua raiz, como as 

habilitações que a pessoa tem, sejam estas científicas/artísticas, psico-pedagógicas ou 

outras, o que se reflectiu no título da mesma, bem como no título do terceiro capítulo, nos 

quais optámos por introduzir uma pequena nuance: em vez de “formação de professores” 

colocámos “formação dos professores”, que não significa já a formação especificamente 

vocacionada para o ensino, mas antes a formação daqueles que ensinam.  

Apesar das Academias, Escolas, Escolas Superiores e Faculdades de Belas-Artes 

nunca terem contribuído, directamente, para uma formação psicopedagógica dos seus 

estudantes, muitos deles futuros professores, a verdade é que influenciaram e continuam a 

influenciar o ensino básico e secundário das Artes Visuais, como “mães”8 do ensino 

artístico, e como responsáveis pela formação dos (e não de) professores de Artes Visuais 

ao longo da história, quase em exclusivo, até à criação dos cursos de formação de 

professores nas Escolas Superiores de Educação, o que confere legitimidade à nossa 

escolha, que visou não só entender de que modo as práticas educativas do ensino superior 

se dilataram aos outros níveis de ensino, mas também procurar compreender algo que, para 

nós, sempre se revestira de perplexidade: o porquê da ausência da formação pedagógica 

nestas instituições. 

Por outro lado, a opção pelo estudo da formação de professores nas Escolas 

Superiores de Educação, instituições bem mais recentes, deve-se não só à sua proliferação 

geográfica, mas sobretudo ao facto de terem encetado, com os cursos de formação inicial 

de professores, um novo ciclo na história da formação de professores em Portugal, o que no 

caso das Artes Visuais constituiu efectivamente uma novidade, uma vez que até então não 

existiam cursos especialmente vocacionados para a docência desta área.  

Enquanto estas Escolas foram responsáveis pela formação de professores de 

Educação Visual e de Trabalhos Manuais, entre 1986 e 1993, e são, desde então, as 

                                                 
8 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 10. 
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formadoras de professores de Educação Visual e Tecnológica do 2º ciclo do ensino básico, 

as Escolas Superiores de Belas-Artes, posteriormente Faculdades de Belas-Artes, 

continuaram a constituir a origem dos professores de Artes Visuais do 3º ciclo do ensino 

básico e do ensino secundário, sendo que, actualmente, num momento de mudança na 

formação de professores em Portugal, ambas as instituições são consideradas as principais 

vias de formação neste domínio específico, nomeadamente através dos Mestrados em 

Ensino da Educação Visual e Tecnológica e em Ensino das Artes Visuais, respectivamente. 

 

PARTE III – UTOPIA: PARA UMA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE ARTES VISUAIS EM PORTUGAL 

GERADORA DE NOVAS PRÁTICAS EDUCATIVAS  

No quinto capítulo – “Para uma Formação de Professores de Artes Visuais” – com 

uma abordagem idêntica à dos dois anteriores, é dado espaço a uma outra dimensão: a 

utópica. Esta dimensão, que Selma Pimenta e Léa Anastasiou (2002) definem como aquela 

onde é explorada «a realidade que se deseja», segundo as autoras tem vindo a ocupar um 

lugar central nas mais recentes investigações, realizadas desde os anos 90, «em prol de 

uma perspectiva pública»9 a nível internacional, e foi utilizada por nós, na procura de um 

novo sentido para a formação dos professores de Artes Visuais.  

Este capítulo resulta da análise de conceitos e perspectivas sobre a formação dos 

professores de Artes Visuais, derivados da segunda e terceira partes de uma entrevista 

aplicada a docentes de dois grupos: aquele respeitante à formação dos professores 

oriundos das Belas-Artes (composto por professores das Escolas e, posteriormente, 

Faculdades de Belas-Artes, e por educadores responsáveis pela sua formação 

psicopedagógica complementar noutras instituições), e aquele respeitante à formação de 

professores nas Escolas Superiores de Educação (do qual fazem parte, exclusivamente, 

docentes destes estabelecimentos de ensino). 

No primeiro ponto deste capítulo, são analisados os conceitos de professor, em geral, 

e de professor de Artes Visuais, em particular (derivados da primeira e segunda perguntas 

da segunda parte da entrevista) e relacionados com a própria prática docente dos 

professores entrevistados (alvo de reflexão na terceira pergunta da segunda parte). No 

                                                 
9 Selma Pimenta e Léa Anastasiou, Docência no Ensino Superior, vol. 1, pp. 49-51. 
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segundo ponto, após entrecruzadas, são equacionadas as diferentes perspectivas sobre a 

formação dos professores de Artes Visuais em Portugal, do que resulta uma proposta de 

construção desta formação no futuro.     

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Esta dissertação foi construída simultaneamente a partir dos métodos “científicos” de 

investigação tradicionais e de métodos “humanísticos”, no sentido daqueles que colocam o 

ser humano no centro, nomeadamente a partir das entrevistas que realizámos a vinte e oito 

docentes que, durante a sua vida, tiveram um papel relevante na formação artística e/ou 

psicopedagógica dos professores de Artes Visuais nas Escolas Superiores e Faculdades de 

Belas-Artes ou nas Escolas Superiores de Educação, em número equitativo.  

Assim, se nos foi muito útil a análise dos documentos oficiais, e a leitura das obras 

principais dos autores de referência nos múltiplos campos que concorrem para a 

compreensão desta problemática, uma vez que constituíram a base de sustentação 

científica da nossa dissertação, sobretudo na primeira parte, mas também nas segunda e, 

consequentemente, na terceira, a verdade é que esta investigação também ganhou uma 

outra dimensão através das “histórias de vida” relatadas pelos “nossos” entrevistados, que 

foram imprescindíveis para contar as histórias colectivas da formação dos/de professores de 

Artes Visuais nas Escolas, Escolas Superiores e Faculdades de Belas-Artes, e nas Escolas 

Superiores de Educação, respectivamente, nos terceiro e quarto capítulos da segunda 

parte, sendo que constituíram o alimento principal do quinto e último capítulo, e até 

contribuíram para uma melhor compreensão do ensino das Artes Visuais e da formação 

psicopedagógica, nos primeiro e segundo capítulos da primeira parte.  

De facto, se inicialmente havíamos planeado utilizá-las apenas no final do terceiro, e 

nos quarto e quinto capítulos, logo estas se nos revelaram tão ricas e promissoras que 

imediatamente entendemos que deveriam ser incorporadas em toda a dissertação.   

O guião que aplicámos para a realização das entrevistas dividiu-se em três partes: 

uma primeira, respeitante à formação do próprio entrevistado e à relevância daquela na 

acção educativa deste; uma segunda, na qual o entrevistado reflectia acerca das suas 

próprias concepções de professor, em geral, e de professor de Artes Visuais, em particular, 

e no modo como estas se reflectiam na sua prática docente; e uma terceira, que requeria 
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uma análise crítica da formação prestada pela instituição onde exercia ou exercera funções, 

assim como o perspectivar da formação dos professores de Artes Visuais no futuro, 

segundo as dimensões realística e utópica.   

 
 

Quadro 1 – Estrutura do Guião das Entrevistas 

As “histórias de vida” ou “narrativas” têm suscitado interesse em Portugal, e nós 

tomámos conhecimento delas através das obras de António Nóvoa (n. 1954)10 e Óscar 

Gonçalves (n. 1958)11, o último dos quais já nos havia inspirado em trabalhos anteriores12.  

                                                 
10 António Nóvoa é actualmente Reitor da Universidade de Lisboa. Professor Catedrático da Faculdade de Psicologia e 

de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, já presidiu a Associação Internacional de História da Educação 

(2000-2003). Especialista em História da Educação e Educação Comparada, é, nesses domínios, autor de mais de uma 

centena de obras, que constituem uma referência a nível internacional. No que concerne à nossa investigação, 

destacamos: António Nóvoa e M. Finger (Org.), O Método (auto)biográfico e a Formação, Lisboa, Ministério da Saúde - 

Departamento de Recursos Humanos, 1988; António Nóvoa (Org.), Vidas de Professores, Porto, Porto Editora, 1992; 

António Nóvoa (Org.), Profissão Professor, Porto, Porto Editora, 1991. 
11 Óscar Gonçalves é licenciado em Psicologia pela Universidade do Porto e doutorado em Psicologia Clínica pela 

Universidade de Massachusets. Actualmente Professor Catedrático na Universidade do Minho, desde os anos 80 que se 

dedica ao ensino, prática e investigação em Psicoterapia. Tem leccionado em diversas Universidades Europeias e 

Americanas, e publicado dezenas de artigos e livros no âmbito desta temática, entre os quais destacamos aqueles que 

envolvem as “Teorias da Narratividade”: Óscar Gonçalves, Viver Narrativamente, Coimbra: Quarteto Editora, 2000; José 

Ferreira-Alves e Óscar Gonçalves, Educação Narrativa do Professor, Coimbra: Quarteto Editora, 2001. 
12 Ana Sousa, Ricardo Paula: Pintar é contar uma história, trabalho realizado no âmbito da disciplina de Estudos de Arte, 

da Licenciatura em Artes – Plásticas Pintura, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2003; Ana Sousa, 

A Própria 

Formação 

A formação aquando da entrada, como professor, na Instituição de Ensino Superior. 

A formação adicional realizada durante a docência na Instituição de Ensino Superior. 

Reflexão crítica sobre a sua própria formação e a relação desta com a docência. 

O Perfil do 

Professor de 

Artes Visuais 

O perfil do professor, em geral (com base na própria experiência como aluno e professor). 

O perfil do professor de Artes Visuais (com base na própria experiência como aluno e/ou professor). 

Reflexão crítica sobre a relação entre a teoria conceptual e prática docente exercida.  

A Formação do 

Professor de 

Artes Visuais 

O problema concreto da formação dos professores de Artes Visuais na Instituição de Ensino Superior. 

As propostas de solução apresentadas e/ou postas em prática no passado/presente. 

Reflexão crítica sobre a formação prevista e idealizada no futuro. Onde, como e porquê. 
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Se separar a parte do todo, dissecá-la e analisá-la isoladamente constituiu, em 

tempos, o único método, que se aplicava, indiscriminadamente, a todas as situações, hoje 

reconhece-se que, apesar deste ser apropriado para alcançar determinados objectivos, 

outros métodos também são válidos na produção de conhecimento. No que nos concerne, e 

dada a intertextualidade inerente ao nosso tema de investigação, um tema específico mas 

fruto da intersecção de diferentes áreas, todas elas concorrentes para a sua compreensão, 

julgámos que se adequava melhor uma análise qualitativa, que nos possibilitasse uma visão 

mais abrangente. 

Como refere António Nóvoa, em 1992, «a utilização contemporânea das abordagens 

(auto)biográficas é fruto da insatisfação das ciências sociais em relação ao tipo de saber 

produzido e da necessidade de uma renovação dos modos de conhecimento científico.»13 

Se até meados dos anos 80, determinada literatura científica estabelecia que o percurso 

evolutivo da investigação pedagógica se dividia em três fases principais: uma primeira que 

se centrava nas características inerentes ao “bom professor”; uma segunda que procurava 

definir o melhor método de ensino; e uma terceira que valorizava a análise do ensino no 

contexto restrito da sala de aula, com base no paradigma processo-produto; e acreditava 

nessa sequência como um progresso, a partir dessa altura, e nomeadamente da publicação 

da obra O professor é uma pessoa (1984) de Ada Abraham (à qual se seguiram muitas 

outras dentro da mesma temática, mas de qualidade desigual), os professores voltaram, 

progressivamente, a ocupar um lugar de destaque, como objecto de reflexão, nos debates 

educativos e nos projectos de investigação.14 Neste contexto, as “histórias de vida”, 

anteriormente menosprezadas por demasiado subjectivas, têm vindo, cada vez mais, a ser 

adoptadas, não só na investigação científica, mas inclusivamente na formação de 

professores, uma vez que se reconhece que estas concorrem, a par de outras 

metodologias, para a construção de um novo conhecimento, que advém do cruzamento de 

diferentes domínios, e é potencialmente gerador de novas práticas. 

                                                                                                                                           
Ana Santos e Silva, Inês Xavier e Teresa Esteves, Educação Narrativa do Professor: A Prática Terapêutica da 

Narratividade aplicada à Educação, trabalho realizado no âmbito da disciplina de Metodologias do Trabalho Científico, do 

Mestrado em Educação Artística, Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, 2005. 
13 António Nóvoa, “Os professores e as histórias da sua vida”, in António Nóvoa (Org.), Vidas de Professores, p. 18. 
14 Idem, pp. 14 e 15. 
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«A qualidade heurística destas abordagens, bem como as perspectivas de mudança de 

que são portadoras, residem em grande medida na possibilidade de conjugar diversos olhares 

disciplinares, de construir uma compreensão multifacetada e de produzir um conhecimento que 

se situa na encruzilhada de vários saberes.»15 

 

 No campo da História, e da História da Educação em particular, a insatisfação, acima 

mencionada, também se fez notar. A perspectiva redutora de que esta apenas se constrói a 

partir de documentação “neutra”, e de um distanciamento, também ele garante de 

neutralidade, assim como de que a investigação deve centrar-se em períodos estanques no 

tempo, preferencialmente de curta duração, para uma compreensão mais rigorosa dos 

factos, característica de um período dominado pelo “cientificismo” modernista, que 

contaminou todas as áreas, foi progressivamente dando lugar ao entendimento de que as 

histórias individuais são parte integrante da história colectiva, e, como tal, concorrem para a 

sua edificação. Como salienta Ivor Goodson (1992): 

 

«Os estudos referentes às vidas dos professores podem ajudar-nos a ver o indivíduo em 

relação com a história do seu tempo, permitindo-nos encarar a intersecção da história de vida 

com a história da sociedade, esclarecendo, assim, as escolhas, contingências e opções que se 

deparam ao indivíduo. “Histórias de vida” das escolas, das disciplinas e da profissão docente 

proporcionariam um contexto fundamental. A incidência inicial sobre as vidas dos professores 

reconceptulizaria, por assim dizer, os nossos estudos sobre escolaridade e currículo.»16  

 

As “Teorias da Narratividade”, que se enquadram neste movimento social, definido 

por Nóvoa (1992) como fruto de «uma mutação cultural que, pouco a pouco, [fez] 

reaparecer os sujeitos face às estruturas e aos sistemas, a qualidade face à quantidade, a 

vivência face ao instituído»17, também colocam a tónica no sujeito, não como objecto, mas 

como projecto, isto é, como perpétuo construtor da sua própria realidade, e por conseguinte, 

a nível colectivo, da realidade social, e têm sido exploradas, em Portugal, por Óscar 

Gonçalves, que, inicialmente, as aplicou na sua própria prática como psicoterapeuta, e que, 

                                                 
15 António Nóvoa, “Os professores e as histórias da sua vida”, in António Nóvoa (Org.), Vidas de Professores, p. 20. 
16 Ivor Goodson, “Dar voz ao Professor: As Histórias de Vida dos Professores e o seu desenvolvimento profissional”, in 

António Nóvoa (org.), Vidas de Professores, p. 75. 
17 António Nóvoa, “Os professores e as histórias da sua vida”, in António Nóvoa (Org.), Vidas de Professores, p. 18. 
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posteriormente, em conjunto com José Ferreira-Alves18, as adaptou à formação de 

professores. Na obra Educação Narrativa do Professor (2001), resultante de um programa 

de desenvolvimento narrativo dirigido a professores, estes dois autores abordam as práticas 

narrativas como processos educativos que tocam e influenciam profundamente a 

experiência humana, e que contribuem não só para construir uma história possível do 

passado, mas também para traçar um futuro, através da criação de novas histórias para a 

Educação.19 

A forma como encarámos e conduzimos esta investigação prende-se também com a 

nossa concepção de ensino, idêntica à das educadoras brasileiras Selma Pimenta e Léa 

Anastasiou, como «um fenómeno complexo, enquanto prática realizada por seres humanos 

com seres humanos», e em movimento, no qual a mudança se opera pela acção e relação 

entre sujeitos, «professores e alunos historicamente situados, que são, por sua vez, 

modificados nesse processo»20, e com as nossas concepções pós-modernas de realidade 

e, por conseguinte, de conhecimento, como multifacetados, e em perpétuo movimento, logo 

plurais, que fomos beber a Óscar Gonçalves. 

Foi precisamente esta pluralidade, na procura de construção de um (e não o) 

passado, na tomada de consciência de um (e não o) presente, e no perspectivar de um (e 

não o) futuro, que presidiu à nossa investigação, e que elegeu a entrevista como método, e 

as “narrativas” como fonte desta ópera tecida a vinte e oito vozes. 

Neste sentido, a investigação que vos apresentamos, como narrativa, constituiu 

também ela «uma forma de construção de possibilidades múltiplas»21, sendo 

simultaneamente uma (e não a) retrospectiva e uma (e não a) perspectiva sobre a formação 

dos professores de Artes Visuais, a nossa, construída a partir do outro (outros), na 

confrontação de experiências e conhecimentos de que nasce a aprendizagem. 

                                                 
18 José Ferreira-Alves é doutorado em Psicologia pela Universidade do Minho, sendo docente no Departamento de 

Psicologia do Instituto de Educação e Psicologia desta Universidade. Dedicado à formação de professores desde 1987, 

tem investigado no âmbito desta temática, nomeadamente no que concerne ao desenvolvimento pessoal dos 

professores. Neste sentido, procura compreender os processos de desenvolvimento humano, especialmente os do 

adulto, de forma a aplicá-los aos processos de formação de professores. 
19 José Ferreira-Alves e Óscar Gonçalves, Educação Narrativa do Professor, p. 112. 
20 Selma Pimenta e Léa Anastasiou, Docência no Ensino Superior, vol. 1, p. 48. 
21 Óscar Gonçalves, Viver Narrativamente, p. 44. 
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CAPÍTULO 1 

O ENSINO DAS ARTES VISUAIS EM PORTUGAL 

«A história do ensino do Desenho, como tudo o que é 

vivo, não é uma sucessão de momentos distintos, mas antes 

um processo de soluções em cadeia em que cada elo liga a 

um que prende o passado, e a outro que anuncia o futuro.» 

(Betâmio de Almeida, 19601)  

«Os actuais modos de ensino das artes visuais foram 

condicionados pelas crenças e pelos valores, relacionados 

com a arte, daqueles que promoveram o seu ensino no 

passado. (...) Só depois de estudarmos o ensino da arte nos 

tempos mais recuados poderemos compreender o seu papel 

na educação nos nossos dias.» (Arthur Efland, 19902) 

INTRODUÇÃO 

OBJECTO E OBJECTIVO 

O objecto deste capítulo é o ensino das Artes Visuais em Portugal, desde 1860, ano 

da criação da disciplina de Desenho no ensino público português, até à actualidade, e o seu 

principal objectivo é, a partir das concepções de Arte e de Educação subjacentes a este 

ensino, traçar os perfis do professor de Artes Visuais ao longo do mesmo período, por forma 

a estabelecer um paralelo entre estes perfis e as formações que lhes corresponderam, 

objecto do capítulo seguinte – “A formação de professores de Artes Visuais em Portugal”. 

As disciplinas sobre as quais nos debruçamos, de seguida, são aquelas que, no 

âmbito das Artes Visuais, foram integradas, de forma autónoma, na escolaridade pública 

portuguesa: o Desenho (1860-1975), os Trabalhos Manuais (1918-1993), a Educação Visual 

(1975-1993), a Educação Visual e Tecnológica e a Educação Visual (1993-actualidade). 

                                                 
1 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 36.    
2 Arthur Efland, A History of Art Education: Intellectual and Social Currents in the Teaching the Visual Arts, Cap. 1: Arts 

Education: Its Social Context, p. 1 (tradução livre da autora). 
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PRINCIPAIS FONTES DE REFERÊNCIA 

SOBRE O ENSINO BÁSICO DAS ARTES VISUAIS EM PORTUGAL 

Nas décadas de 60 e 70, Alfredo Betâmio de Almeida (1920-1985) e Manuel Maria 

Calvet de Magalhães (1913-1974), professores metodólogos no Liceu Pedro Nunes e na 

Escola Técnica Elementar Francisco de Arruda, respectivamente, desenvolveram reflexão 

teórica sobre o ensino das Artes Visuais. Neste âmbito, publicaram alguns artigos que visam 

traçar retrospectivas históricas sobre este ensino, nomeadamente O Desenho no Ensino 

Liceal (Betâmio de Almeida, 1960)3, O Ensino do Desenho (Calvet de Magalhães, 1960)4 – 

ambos produzidos aquando da comemoração do centenário do ensino do Desenho – e O 

Ensino dos Trabalhos Manuais Educativos (Calvet de Magalhães, 1962)5, que, como 

primeiras abordagens a esta temática, proporcionaram-nos uma visão geral da mesma, no 

nosso país, até essa altura.   

As dissertações de mestrado de Margarida Rocha (n. 1950)6, na época, Margarida 

Grade – A Educação Visual no Ensino Básico (2º ciclo): Os Professores em Início de 

Carreira e a Orientação dada ao Programa (1993)7, e de Lígia Penim (n. 1959)8 – Da 

disciplina do Traço à Irreverência do Borrão (2001)9 foram-nos muito úteis na compreensão 

de determinados períodos que se complementam, uma vez que a segunda incide sobre o 

ensino do Desenho e dos Trabalhos Manuais entre 1836 e 1972, marcado pelas reformas 

educativas de 1936 e de 1947-48, e a primeira que, para equacionar a relação entre a 

                                                 
3 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, pp. 35-66. 
4 Calvet de Magalhães, “O Ensino de Desenho”, in Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. 1, n.º 2, pp. 383-400. 
5 Calvet de Magalhães, “O ensino dos Trabalhos Manuais Educativos”, in Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. 3, n.º 1, 

pp. 87-101. 
6 Margarida Rocha, licenciada em Artes Plásticas – Pintura pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (1976), 

dedicada à formação de professores de Artes Visuais a partir de 1984, é docente, neste âmbito, na Escola Superior de 

Educação de Setúbal, desde 1993. 
7 Margarida [Rocha], A Educação Visual no Ensino Básico (2º ciclo): Os Professores em Início de Carreira e a Orientação 

dada ao Programa. Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, orientada por Isabel Cottinelli Telmo, e 

apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em 1993. 
8 Lígia Penim, licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1982), exerceu docência em 

várias escolas do ensino básico e secundário, sendo, desde há alguns anos, professora na Escola Secundária Lima de 

Freitas, em Setúbal. 
9 Lígia Penim, Da Disciplina do Traço à Irreverência do Borrão. Dissertação de Mestrado na área de História da 

Educação, orientada pelo Professor António Nóvoa, e apresentada à Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade de Lisboa, em 2001. 
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formação dos professores e a orientação dada ao programa de Educação Visual no 2º ciclo, 

realiza uma breve retrospectiva da disciplina, recuando a 1948 até alcançar 1992, ano da 

última reforma. 

Numa linha de pensamento que segue as teorias à volta do conceito de auto-governo, 

Lígia Penim em Da disciplina do Traço à Irreverência do Borrão desconstrói a realidade do 

ensino do Desenho e dos Trabalhos Manuais, no período que medeia a reforma de 1918, de 

cariz racionalista, e a reforma de 1948, de orientação expressionista, através de uma 

análise incisiva dos exames de estado e dos relatórios anuais, exigidos aos professores, 

nessa época em que tudo era minuciosamente controlado, e explora bem o significado de 

uma liberdade inerente à segunda reforma, de acordo com a autora, aparente. De facto, 

parece que só em teoria a mencionada irreverência acontecia, tanto que, pelas conclusões 

a que chega, quase nos atreveríamos a dar um outro nome à sua obra: Da disciplina do 

traço à ilusória liberdade do borrão, uma vez que, quando a lemos, temos dificuldade em 

perscrutar onde se encontra a “bem fadada” irreverência.  

 Mais recentemente, a tese de doutoramento de Elisabete Oliveira (n. 1942)10 – O 

Desenvolvimento Estético dos Adolescentes em Educação Visual e a Concepção 

Pedagógica dos Professores (2004)11, foi, para nós, uma ajuda fundamental, uma vez que, 

para além de todo um enquadramento histórico e conceptual teórico da Educação Estética 

Visual, como prefere denominá-la, a educadora e formadora, oferece-nos um espólio 

documental de imagens que representam as práticas de Educação Visual em Portugal 

desde os anos 40 até 2001, permitindo-nos uma aproximação a este ensino que, de outro 

modo, seria sempre limitada.  

                                                 
10 Elisabete da Silva Oliveira, licenciada em Pintura pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (1965), iniciou a sua 

actividade como professora do antigo 5º Grupo no mesmo ano. Leccionou no ensino preparatório, em 1965-66 (Lisboa), e 

no ensino liceal, entre 1965-66 e 1984-85 (Lisboa, Faro, Santarém, Queluz, Coimbra), com excepção do ano lectivo de 

1975-76, no qual leccionou nos Magistérios Pré-Primário e Primário (Coimbra). Formadora de Professores para as 

reformas curriculares de 1970, 1970-1974 e 1991, ingressou como docente na Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Lisboa em 1985, tendo sido responsável, entre 1985 e 2006, pela formação em serviço dos 

professores de Artes Visuais naquela Universidade. Entre 1988 e 1993 integrou também algumas acções de formação 

contínua na Associação Portuguesa de Expressão e Cultura Visual (APECV). Foi também planeadora curricular nacional 

nos âmbitos do 5º Grupo (1970, 1974-1978) e do Magistério Primário (1976), e da formação em serviço da Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa (Metodologias, Didáctica da Educação Visual e Tecnologia 

Educativa), assim como consultora para a Reforma dos Programas do 5º Grupo (1990-1991). 
11 Elisabete Oliveira, O Desenvolvimento Estético dos Adolescentes em Educação Visual e a Concepção Pedagógica dos 

Professores. Tese de Doutoramento na área de Desenvolvimento Curricular e Avaliação em Educação, orientada pela 

Professora Doutora Sara Baía, apresentada à Universidade de Lisboa pela Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação, em 2004. 
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Por fim, a tese de doutoramento de João Pedro Fróis (n. 1957)12 – As Artes Visuais na 

Educação: Perspectiva Histórica (2005)13, com um capítulo dedicado à “Reflexão sobre a 

Educação Estética e Artística em Portugal”, também ampliou a nossa compreensão no 

âmbito desta temática, quer no passado, nomeadamente através da análise do eixo da 

racionalidade formal escolar, protagonizado por Calvet de Magalhães e por Betâmio de 

Almeida, quer na contemporaneidade, para o que contribuíram os desenvolvimentos sobre o 

Programa Integrado de Artes Visuais: Primeiro Olhar, e sobre o Currículo Nacional do 

Ensino Básico: Competências Essenciais, duas propostas de orientação cognitiva para a 

Educação Visual, nas quais participou o autor desta tese.  

Para além disso, as entrevistas que realizámos no âmbito desta investigação, em 

especial aquelas dirigidas aos docentes das Escolas Superiores de Educação que foram 

responsáveis por orientar a Prática Pedagógica, e contactaram com o ensino das Artes 

Visuais na actualidade, também nos deram uma perspectiva sobre esta realidade.   

SOBRE O ENSINO ARTÍSTICO EM PORTUGAL 

Uma vez que o ensino básico das Artes Visuais sofre influência do ensino superior 

artístico, para o desenvolvimento deste capítulo foi-nos útil toda a investigação que 

realizámos em especial para o terceiro – “A formação dos professores de Artes Visuais nas 

                                                 
12 João Pedro de Oliveira Ferreira Fróis, de formação inicial em Psicologia, desde cedo mostrou interesse pela Educação 

Artística. Na segunda metade dos anos 70, participou activamente num projecto de educação não formal no âmbito da 

expressão artística infantil – A Oficina da Criança –, em conjunto com a sua irmã, a Professora Escultora Virgínia Fróis. 

No final dos anos 90, foi coordenador do Programa Gulbenkian Investigação em Desenvolvimento Estético, derivado da 

experiência do Getty Center for Education in Arts (EUA), no âmbito do qual teve lugar o projecto Primeiro Olhar, que visou 

a investigação da produção e apreciação estética de crianças, deste a infância até à pré-adolescência, através de oito 

percursos em torno das obras dos museus da Fundação Calouste Gulbenkian. A partir deste projecto constitui-se uma 

rede de apoio a professores que o difundiram, e, finalmente, foram organizadas conferências com investigadores 

estrangeiros na Fundação Calouste Gulbenkian. Do Projecto Primeiro Olhar, no qual também colaboraram Elisa Marques 

e Rui Mário Gonçalves, surgiu a obra Primeiro Olhar Programa Integrado de Artes Visuais (2003), hoje amplamente 

divulgada. Da sua autoria é também Educação Estética e Artística: Abordagens Transdisciplinares (1999). Editor da 

Revista Empirical Studies of the Arts (Março, 2006), a Psicologia da Arte, a Estética Experimental, a Educação Artística, a 

História e Filosofia da Educação Artística e a Museologia constituem as suas principais áreas de interesse científico. É 

docente do Mestrado em Educação Artística da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa desde o seu início, em 2004. 
13 João Pedro Fróis, As Artes Visuais na Educação: Perspectiva Histórica. Tese de Doutoramento na área de Ciências da 

Educação, especialidade de História da Educação, orientada pelos Professores Doutores António Sampaio da Nóvoa e 

Joaquim Coelho Rosa, e apresentada à Universidade de Lisboa pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, 

em 2005.  
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Academias, Escolas, Escolas Superiores e Faculdades de Belas-Artes”14, da qual 

destacamos os textos sobre o ensino do Desenho, escritos por artistas-professores como 

Joaquim Machado de Castro (1731-1822) – Discurso sôbre as utilidades do Desenho 

(1787)15, e Joaquim de Vasconcelos (1849-1936) – A reforma do ensino de Bellas Artes III: 

Reforma do ensino de desenho 
 (1878)16, assim como o artigo publicado pela historiadora e 

docente da Escola Superior e, posteriormente, Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, 

Margarida Calado (n. 1947) – “O Ensino do Desenho 1836-1987” (1988)17.  

As investigações académicas desenvolvidas, nos últimos anos, por Saulo Araújo – 

Artífice ou Artista? Uma problemática que acompanha o ensino superior artístico em 

Portugal no século XIX (2002)18, Mário Janeiro – O ensino do Desenho nas Academias de 

Belas-Artes de Lisboa e Porto de 1836 a 1910 (2004)19, e Maria Helena Lisboa (n. 1951) – 

As Academias e Escolas de Belas-Artes e o Ensino Artístico: 1836-1910 (2006)20, 

complementadas pelas memórias e reflexões sobre o ensino nas Belas-Artes, patentes nas 

entrevistas que realizámos a antigos alunos daquelas instituições, que são ou foram 

docentes responsáveis pela formação dos professores de Artes Visuais oriundos das Belas-

Artes (Grupo BA), ou dos professores licenciados nas Escolas Superiores de Educação 

(Grupo ESE), também contribuíram para uma melhor compreensão do ensino superior 

artístico, que possibilitou, neste capítulo, estabelecer um elo de comparação entre este 

ensino e aquele ministrado ao longo da história do ensino das Artes Visuais nos níveis 

antecendentes. 

                                                 
14 Vide pp. 195-197. 
15 Machado de Castro, Discurso sôbre as utilidades do desenho, Lisboa: António Rodrigues Galhardo, 1788. 
16 Joaquim de Vasconcelos, A reforma do ensino de Bellas Artes III: reforma do ensino de desenho, Porto: Imprensa 

Internacional, 1879. 
17 Margarida Calado, “O Ensino do Desenho: 1836-1987”, in O risco inadiável: o Caderno de Desenho, Lisboa: Escola 

Superior de Belas-Artes de Lisboa, 1988. 
18 Saulo Araújo, Artífice ou Artista? Uma problemática que acompanha o ensino superior artístico em Portugal no século 

XIX. Dissertação de Mestrado em Teorias da Arte, orientada por Margarida Calado, e apresentada à Faculdade de Belas-

Artes de Lisboa, em 2002. 
19 Mário Jorge Fernandes Janeiro Silva, O ensino do desenho em Portugal nas Academias de Belas-Artes de Lisboa e 

Porto de 1836 a 1910. Dissertação de Mestrado em Desenho, com a orientação de António Pedro Ferreira Marques, 

apresentada à Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, em 2004. 
20 Maria Helena Lisboa, As Academias e Escolas de Belas-Artes e o Ensino Artístico: 1836-1910. Tese de Doutoramento 

na área de História da Arte, orientada por Margarida Acciaiuoli de Brito, e aprensentada à Universidade Nova de Lisboa, 

pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, em 2006.  
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ESTRUTURA    

Antes de expormos o modo como organizámos a história do ensino das Artes Visuais 

em Portugal, iremos caracterizar sumariamente as correntes de Educação Artística 

definidas por Arthur Efland (1979), pelas quais nos pautámos, e evocar a divisão desta 

história em métodos, realizada por Betâmio de Almeida (1960), e complementada, quarenta 

e quatro anos depois, por Elisabete Oliveira (2004). 

AS CORRENTES DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA DEFINIDAS POR ARTHUR EFLAND 

Arthur Efland estabelece, em 197921, quatro correntes de Educação Artística, que 

resultam do cruzamento entre teorias nos domínios da Estética e da Psicologia, que o autor 

sistematiza e analisa, no sentido de perceber de que modo é que estas influíram nas 

práticas de Educação Artística.  

Segundo Efland existe uma relação intrínseca entre a estética mimética e a psicologia 

comportamental, a estética pragmática e as correntes psicológicas de reconstrução social, a 

estética expressiva e a psicanálise, e a estética formalista e a psicologia cognitiva, de onde 

derivam os paradigmas mimético-behaviorista, pragmático-social-reconstrucionista, 

expressivo-psicanalítico, e formal-cognitivo, respectivamente. 

A corrente mimética-behaviorista encara a Arte e a Educação como processos que 

implicam a imitação. Se a Arte é imitação da Natureza, e a sua aceitação depende do maior 

ou menor grau de semelhança do objecto representado com o real, a Educação só é 

possível através da repetição, de forma exacta e indiscutível. Esta corrente deriva, no 

âmbito da Estética, das teorias miméticas, que remontam a Platão e cujo centro de 

interesse é o Universo ou a Natureza, e, no âmbito da Psicologia, das teorias 

comportamentais, originárias do século XX.  

Para a corrente pragmática-reconstrucionista a Arte e a Educação têm valor 

instrumental, na medida em que contribuem para que o ser humano, artista ou aluno, 

conheça e intervenha sobre a realidade, sendo que esta, ao invés do modelo anterior, não é 

aceite como verdade absoluta, mas passível de mudança. A aprendizagem consiste no 

desenvolvimento de competências que permitam responder adaptativamente à realidade, e 

                                                 
21 Arthur Efland, “Conceptions of Teaching in Art Education”, in Art Education, vol. 32, n.º 4, 1979, pp. 21-32. 
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dessas respostas resulta uma reactualização constante do conhecimento. Do mesmo modo 

que a Arte advém do processamento e consequente reelaboração de experiências por parte 

dos artistas, a Educação faz-se em contacto directo com o meio, e assenta na apresentação 

de problemas, significativos para os alunos, que lhes possibilitem novas experiências, 

geradoras de aprendizagem. Esta corrente, intrinsecamente relacionada com o movimento 

de reconstrução social, vai beber às ideias de John Dewey (1859-1952)22, e nomeadamente 

à obra A Arte como Experiência (1934), e teve início nos anos 30 do século passado, no 

período que sucedeu a Primeira Guerra Mundial e antecedeu a Segunda, quando muitos 

professores, de todas as áreas, recorreram ao método de resolução de problemas para que 

os alunos, conscientes da realidade social, fossem capacitados de actuar sobre ela, e assim 

contribuir para a mudança.  

Na corrente expressiva-psicanalítica, Arte e Educação centram-se no sujeito, e dão 

ênfase à esfera emocional da sua personalidade, por influência da Psicanálise e da 

Psicologia do Desenvolvimento. Se a Arte, para o artista e para o fruidor, representa a 

possibilidade de desenvolvimento afectivo, a Educação para o aluno também contribui para 

desencadear esse processo, tendo sempre em conta as características especiais daqueles 

e deste, pelo que ambas assumem um carácter terapêutico. Na Arte, o artista surge como 

um ser único, com particularidades que o distinguem dos demais, sendo valorizada a sua 

originalidade, expressa nas obras que produz, enquanto na Educação Artística, o professor 

respeita a individualidade dos alunos, e procura corresponder-lhes de modo diferenciado, 

sem contudo interferir na revelação do seu potencial criativo. Só assim, os alunos, também 

eles, a seu modo “artistas”, tal como os artistas e os fruidores, gozam de plena liberdade de 

expressão, essencial à criação, o que se traduz numa aprendizagem geradora de um 

conhecimento intuitivo, de carácter subjectivo, que advém sempre de uma construção 

pessoal. Para o movimento da Expressão Livre, normalmente designado de Educação pela 

                                                 
22 John Dewey é porventura o nome mais conhecido da história da educação nos EUA. De formação filosófica cedo 

compreendeu a “íntima relação” existente entre a filosofia e a educação. Foi durante a década de Chicago (1894-1904) 

que Dewey elaborou a sua Filosofia da Educação, fundada na ideia de que o pensamento tem uma função instrumental 

de resposta às necessidades da vida. A escola deveria ser transformada à luz deste princípio. Não deveria continuar 

centrada no programa, mas a alternativa não era centrar-se na criança. O caminho era reinserir os temas de estudo na 

experiência da criança, através da sua ocupação em actividades no contexto da comunidade escolar. Levar as crianças a 

criar situações-problemas era a abóbada da pedagogia de Dewey que acreditava no poder da escola para democratizar 

mais profundamente a sociedade. Conforme Reis Monteiro, História da Educação: uma perspectiva, p. 108.    
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Arte, iniciado um pouco antes do término da Segunda Guerra Mundial, concorrem Herbert 

Read (1893-1968) e Viktor Lowenfeld (1903-1960).  

A corrente formalista-cognitiva confere à Arte um conhecimento específico e um valor 

próprio. Ao contrário da corrente expressiva-psicanalítica, segundo esta perspectiva Arte e 

Educação não obedecem a um movimento do interior para o exterior, sendo que a 

aprendizagem não se centra nas características especiais de cada um, mas naquilo que é 

comum a todos, para, a partir daí, estabelecer um conjunto de leis, inerentes às obras, e 

aos actos educativos neste âmbito. Se o papel do professor se havia diluído na corrente 

expressiva-psicanalítica, agora este recupera o seu lugar, como mediador entre o aluno e a 

linguagem visual, da qual é portador, e que o aluno necessita de adquirir para dominar esta 

área do conhecimento humano. Contrapondo-se à corrente pragmática-reconstrucionista, a 

Educação Artística resultante da corrente formalista-cognitiva não necessita de pretextos 

sociais para se afirmar, mas vale por si mesma, uma vez que lhe corresponde um 

conhecimento próprio, tal como acontece com outras disciplinas. Para a sistematização 

desse conhecimento contribuiu sobremaneira Rudolph Arnheim (n. 1904), sendo também de 

referir Ralph Smith e Jerome Bruner (n. 1915), este último considerado por muitos como o 

“pai” da Psicologia Cognitiva.  

OS MÉTODOS DE ENSINO DO DESENHO EM PORTUGAL SEGUNDO BETÂMIO DE ALMEIDA  

Betâmio de Almeida, em 1960, distingue duas correntes do ensino do Desenho: «uma 

mais racionalista, tendo por base o desenho geométrico», iniciada por Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-1827), continuada por Friedrich Fröbel (1782-1852), e reanimada por 

Eugène Guillaume (1822-1905), e «outra de inspiração mais naturalista», preconizada por 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), colocada em prática por Peter Schmidt (1773-1846), 

defendida por Herbert Spencer (1820-1903) e aclamada por Félix Ravaisson (1813-1900), 

que se opôs, de início sem sucesso, a Guillaume, mas que viria a impor-se após a morte 

deste. 23 Segundo Betâmio de Almeida, foi a partir desta segunda corrente que derivaram as 

tendências modernas da didáctica do Desenho.24  

                                                 
23 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, pp. 35-36.    
24 Idem, p. 36.    
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Betâmio de Almeida aponta os principais métodos de ensino do Desenho e relaciona- 

-os com as reformas educativas portuguesas nas quais foram introduzidos, estabelecendo 

um paralelo entre o panorama nacional e internacional, concluindo que o primeiro sempre 

se caracterizou por um desfasamento, embora gradualmente menor, face ao segundo. 

Assim, de acordo com Betâmio, se o Método Pestalozzi, no qual assentou a disciplina de 

Desenho, criada em 1860, chegou quarenta anos atrasado a Portugal, o Método 

Estimográfico foi implementado com uma discrepância de vinte e dois a quarenta e nove 

anos, sendo que o Método Guillaume viria a ser introduzido na reforma de 1905, vinte e 

cinco anos após o seu início no estrangeiro, o mesmo sucedendo com o Método Natural, 

cujos princípios foram integrados na reforma de 1926, vinte e seis anos depois da sua 

implementação na França, mas só viria a efectivar-se com a reforma de 1936, constituindo o 

último, o Método de Cizek, aquele que menos tempo levou a ser incorporado, com uma 

diferença de dezoito anos, relativamente às práticas internacionais.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 2 – Comparação entre o início dos principais métodos de ensino do Desenho  

em Portugal e no estrangeiro, de acordo com Betâmio de Almeida (1960)25 

De acordo com Betâmio de Almeida, para além do habitual desfasamento nacional 

relativamente às práticas internacionais, temos de levar em consideração que os 

precursores dos métodos de ensino, normalmente, precedem em dezenas e dezenas de 

anos aqueles que os colocam em prática, sendo necessário ter consciência de que: 

  

                                                 
25 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 62. 

Método 
Data do início 
no estrangeiro 

Data do início 
em Portugal 

Número de anos 
de desfasamento 

Pestalozzi 1820 1860 40 

Estimográfico 1846 a 1873 1895 22 a 49 

Guillaume 1880 1905 25 

Natural (princípios) 1900 1926 26 

Natural 1900 1936 36 

Cizek 1930 1948 18 
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«A história de uma actividade deste género não é composta de sucessivas fases 

diferentes, mas sim de momentos de predomínio de um método em que é sempre possível, 

todavia, reconhecer aspectos de condescendência com métodos ultrapassados e prenúncios 

das melhores soluções futuras.»26  

OS PERÍODOS DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO VISUAL EM PORTUGAL SEGUNDO ELISABETE OLIVEIRA 

Elisabete Oliveira dá continuidade a este trabalho, já iniciado por Betâmio de Almeida, 

seu orientador de estágio, com quem colaborou na realização de programas desta 

disciplina. Após um resumo do ensino do Desenho até à reforma de 1936, no qual salienta 

que a partir da introdução do método natural no ensino do Desenho em Portugal (1926), é 

acentuada a observação e possibilitada alguma liberdade. «Para além da educação da mão 

e da visão, atende-se ao desenvolvimento psicológico da criança, dando lugar à escolha 

dos materiais, a alguma imaginação e à apreciação dos trabalhos em grupo, pela influência 

principal do método Cizek.»27 Elisabete Oliveira define seis períodos relevantes na 

Educação Estética Visual, com base nas novas características preconizadas pelas 

reformas, patentes nos seus objectivos e nas práticas educativas propostas, a eles 

inerentes: 1) Período da Pró-Imaginação (1936-1947); 2) Período da Educação através da 

Arte (1948-1970); 3) Período Formal (1970-74, ensino liceal, 1971-74 ensino técnico e 1972-

74 ensino preparatório); 4) Período Cultural-Comunicativo (1974-75); 5) Período Integrado-

Envolvimentista (1975-1990); 6) Período Funcional-Tecnológico (1990-actualidade). 

 À semelhança de Betâmio de Almeida, Elisabete Oliveira esclarece que as novas 

características de cada período, antes de se imporem e integrarem o currículo oficial, 

«despontaram e maturaram em práticas pioneiras», o que demonstra «a importância do 

professor como autor do desenvolvimento curricular»28, ideia que partilhamos e que 

procuraremos ilustrar ao longo deste capítulo. Para além disso, mesmo «após se terem 

afirmado, as novas abordagens prosseguiram, geralmente, consolidadas, através das 

práticas nos períodos sequentes»29, o que também constatámos através da investigação 

que, previamente, realizámos, centrada na produção teórica sobre essas práticas. 

                                                 
26 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 36.    
27 Elisabete Oliveira, O Desenvolvimento Estético dos Adolescentes em Educação Visual e a Concepção Pedagógica dos 

Professores (Tese de Doutoramento), p. 74. 
28

 Idem, p. 79. 
29 Idem, ibidem. 
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A partir de uma base de sustentação conceptual teórica estruturante – as correntes da 

Educação Artística, definidas por Efland (1979) – e de uma fundamentação histórica sobre o 

ensino das Artes Visuais em Portugal – para o que contribuíram os artigos de Betâmio de 

Almeida (1960) e de Calvet de Magalhães (1960 e 1962) supracitados, as investigações 

realizadas por Margarida Rocha (1993), Lígia Penim (2001), Elisabete Oliveira (2004) e 

João Pedro Fróis (2005), a análise dos programas e dos textos que descreveram este 

ensino na época em que foram publicados, assim como a leitura de obras nacionais e 

estrangeiras, tanto no campo especifico do ensino das Artes Visuais, como nas esferas 

mais alargadas da Educação e da Arte, construímos uma história deste ensino em Portugal. 

A corrente mimética-behaviorista, a mais antiga, caracterizou o ensino das Artes 

Visuais desde o seu início em Portugal, persistindo nas práticas educativas muito além da 

sua abolição em teoria nos programas, como veremos de seguida.  

Dos autores (percursores, metodólogos), e alguns deles também actores 

(professores), desta história em Portugal, que produziram obra sobre o ensino das Artes 

Visuais, durante este período, salientamos personagens como Joaquim Machado de Castro, 

Almeida Garrett (1799-1854), José Augusto Coelho (1850-1925) e Fernando Palyart Pinto 

Ferreira (1880-1946), para quem a Natureza ocupa um lugar central no ensino das Artes, 

embora os métodos pelos quais acedem à sua representação sejam divergentes. 

Durante o longo período em que prevaleceu esta corrente podemos distinguir três 

modos de ensino das Artes Visuais: um de carácter instrumental, assente no Desenho 

Geométrico e tendo como fim a indústria, que denominámos de Período Utilitário (1860-

1895), e teve como principais influências Johann Heinrich Pestalozzi e Friedrich Fröbel; um 

outro, pouco diferente do primeiro, no que concerne a conteúdos, mas cujo objectivo 

principal já não é a mera aplicação do Desenho ou dos Trabalhos Manuais (a partir de 

1918), assente numa cópia cega, mas o desenvolvimento de capacidades intelectuais 

racionais, que advém de uma cópia consciente, inicialmente geométrica e, posteriormente, 

do natural, segundo métodos rigorosos, que caracterizámos como Período Racionalista 

(1895-1948), e no qual destacamos a persistência da influência de Friedrich Fröbel, no que 

concerne ao desenho geométrico, e a influência de Eugène Guillaume, relativamente ao 

desenho do natural; e um terceiro, de cariz mais humanista, que embora ainda assente na 

cópia, possibilitou alguma liberdade de acção, contribuindo para o desenvolvimento, não só 



O ENSINO DAS ARTES VISUAIS EM PORTUGAL                                                                                                                                28

  

de faculdades relacionadas com a lógica da razão, mas também com a dos afectos, através 

de um «desenho poético»30, no qual eram conjugadas diversas formas predefinidas, mas de 

acordo com a escolha individual de cada um, ou de uma representação da natureza, já não 

a partir de traçados geométricos que conduziriam, após um longo processo, a uma 

representação rigorosa estereotipada, mas realizada de um modo mais intuitivo, que não 

classificámos, em si, como um período, porque constitui apenas uma prática de menor 

representatividade, mas, ainda assim, coexistente com as anteriores.  

Este último modo de ensino das Artes Visuais já se encontrava presente, embora 

secundarizado, no ensino do Desenho esquematizado nos Princípios de Pedagogia (1893) 

de José Augusto Coelho, que apesar de defender um método “tecnológico” deveras 

rigoroso, assente numa racionalização suprema, acaba por referir que toda esta 

racionalização só tem um fim: a aquisição de determinadas competências que possibilitem 

uma prática de desenho autónoma, obedecendo, como seria de esperar, a determinados 

parâmetros, mas, mesmo assim, proporcionando uma certa criatividade. Palyart Pinto 

Ferreira, que foi aluno de José Augusto Coelho, valorizou o desenho e os trabalhos manuais 

livres e, ainda dentro do que designámos como Período Racionalista, colocou esta 

modalidade de ensino em prática, sem contudo deixar de, previamente, proporcionar uma 

aprendizagem que preparasse os alunos para tal, e aliando uma estética ainda mimética, 

que, apesar de tudo, concedia alguma liberdade, a uma psicologia de cariz humanista, na 

linha da Escola Nova. 

Herbert Read e Viktor Lowenfeld influenciam o ensino das Artes Visuais em Portugal, 

nomeadamente através das obras A Educação pela Arte, publicada originalmente em 1943, 

que conheceu grande difusão a nível internacional, mas só viria a ser publicada em Portugal 

em 198231, e O Desenvolvimento da Capacidade Criadora, datada de 1947, mas só 

difundida em português trinta anos depois32, respectivamente. Apesar da sua influência se 

sentir na reforma de 1947-48, de acordo com Margarida Rocha33, a verdade é que não 

sabemos até que ponto constituíram referências profundamente conhecidas, ou apenas 

                                                 
30 Calvet de Magalhães, “O Ensino de Desenho”, in Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. 1, n.º 2, p. 384.  
31 Herbert Read, Educação pela Arte, Lisboa, Edições 70, 1982. 
32 Lowenfeld e Brittain, O Desenvolvimento da Capacidade Criadora, São Paulo: Editora Mestre Joe, 1977.  
33 Margarida [Rocha], A Educação Visual do ensino Básico (2º ciclo): os professores em início de carreira e a orientação 

dada ao programa (Dissertação de Mestrado), pp. 64, 67-68. 
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afloradas, sendo que constatámos que o autor mais referenciado, quer por Betâmio de 

Almeida, quer por Calvet de Magalhães, nesta época, não é nenhum dos dois, mas antes 

Franz Cizek (1865-1946).  

Embora, nesta reforma, o desenho livre só tenha sido introduzido no 1º ciclo do 

ensino liceal e técnico (actualmente 5º e 6º anos do ensino básico), constituindo uma 

modalidade entre outras, por vezes secundarizada, decidimos, mesmo assim, denominar o 

período que se estendeu desde então até à reforma de 1975, como Período Racional-

Expressivo, uma vez que o Desenho, a partir daí, é considerado, oficialmente, como um 

meio de expressão e de libertação individual, e os Trabalhos Manuais também se propõem 

a tal desiderato. Um educador que se enquadra na tendência expressiva-psicanalítica, 

iniciada nesta reforma educativa, mas que acreditamos mais amplamente praticada após o 

25 de Abril, é Arno Stern (n. 1924), que, em 1954, publicou a obra Aspectos e Técnicas da 

Pintura de Crianças, assumida como um manual prático destinado a pais e professores, que 

viria a ser traduzida e difundida em Portugal vinte anos depois34, e que constituiu, nessa 

altura, uma fonte de inspiração para os professores de Educação Visual, apesar do 

programa desta nova disciplina, que substituiu o Desenho, propor uma abordagem 

formalista-cognitiva e, simultaneamente, pragmática-reconstruccionista.   

De facto, Rudolf Arnheim e Bruno Munari (1907-1998) constituem as referências 

principais das reformas de 1972 e 1974, que tiveram como objectivo dotar os alunos de uma 

linguagem visual que lhes permitisse uma melhor compreensão do meio, pelo que 

denominamos de Período Expressivo-Comunicativo, o que se estende de 1972 à 

actualidade, no qual o Desenho se transforma em Educação Visual, pela actualização 

necessária a uma nova perspectiva deste ensino ligada à percepção e à comunicação 

visual, assim como a uma atitude analítica e de intervenção perante o meio, e os Trabalhos 

Manuais são, mais tarde (1992), acoplados a esta disciplina, dando origem à Educação 

Visual e Tecnológica, numa tentativa de recuperação do seu valor educativo, como 

articulação “mão-cérebro”, que havia sido proposto aquando da Primeira República, e que, 

entretanto, se perdera. 

De seguida abordamos cada um destes períodos, procurando representá-los 

historicamente, com os seus autores (precursores) e actores principais (professores, 

                                                 
34 Arno Stern, Aspectos e Técnicas da Pintura de Crianças, Lisboa: Livros Horizonte, 1974. 
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alunos), nos diversos cenários que teve como pano de fundo. Por fim, a partir desta história, 

realizamos uma síntese e traçamos as perspectivas emergentes para o ensino das Artes 

Visais em Portugal, tendo em conta os desenvolvimentos recentes. 

Tempo Período Valor/função Correntes de Educação Artística 

1860-1895 Utilitário Aplicação à indústria. 

1895-1948 Racional Racionalização  

Pragmática-reconstrucionista 
Mimética-behaviorista  

1948-1972 
Racional- 

Expressivo 
Racionalização 

 Expressão emocional 
Mimética-behaviorista  

Expressiva-psicanalítica 

1972-
actualidade 

Expressivo- 
Comunicativo 

Expressão emocional 
Percepção cognitiva 

Compreensão do meio 

Expressiva-psicanalítica  
Formalista-cognitiva  

Pragmática-reconstrucionista 

 

Quadro 3 – A evolução do ensino das Artes Visuais em Portugal                                                                                       

com base nas correntes de Educação Artística de Arthur Efland (1979)35 

AS ORIGENS OU A UTILIDADE DO DESENHO E A SUA CRIAÇÃO COMO DISCIPLINA LICEAL 

Se o ensino artístico levou o seu tempo a sedimentar-se em Portugal, a adquirir um 

estatuto e um lugar próprios (o que só conseguiu em 1836, sendo que o seu correcto 

funcionamento não aconteceu logo nessa data mas alguns anos, senão décadas, mais 

tarde, como nos demonstra Saulo Araújo36) a introdução das Artes Visuais na Educação foi 

ainda mais tardia, tendo início o ensino público do Desenho em 1860, aquando da reforma 

de Fontes Pereira de Melo (1819-1887)37, mas só se estabelecendo com abrangência 

nacional a partir da reforma de 1864, e com programa próprio em 1871. 

Embora a cadeira de Desenho tenha sido criada, de modo independente, em 1960, 

segundo Betâmio de Almeida, pela portaria de 27 de Dezembro, podemos concluir que no 

final desse mesmo ano ainda não havia programas de Desenho e esta disciplina, legalizada, 

                                                 
35 Arthur Efland, “Conceptions of Teaching in Art Education”, in Art Education, vol. 32, n.º 4, 1979, pp. 21-32. 
36 Saulo Araújo, Artífice ou artista? Uma problemática que acompanha o ensino superior artístico em Portugal no século 

XIX (Dissertação de Mestrado), pp. 155-158 e 162. 
37 Decreto-Lei de 10 de Abril de 1860. 
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começava a sua existência provisoriamente, e assim permanecia em 186338. Apesar da 

reforma de 5 de Outubro de 1864 decretar a extensão do ensino do Desenho aos liceus de 

2ª classe39, a vulgarização do ensino do mesmo só viria a acontecer depois de acalmados 

os ânimos revolucionários, a partir da reforma de 1918, sendo que anteriormente o que 

existia era uma espécie de ensino de Desenho Linear e, em algumas escolas, a prática de 

desenho ornamental, ou “poético” como refere Calvet de Magalhães40. 

No entanto, e apesar de considerarmos a reforma de 1918 como um marco que 

efectivou o ensino do Desenho em Portugal, não podemos esquecer o seu começo, mesmo 

que atribulado, disperso e heterogéneo, e deixar de fazer referência ao contexto em que 

surgiu, consequência que foi da valorização crescente do Desenho em Portugal, e de um 

movimento, mais generalizado, de valorização e implementação do mesmo, a nível 

internacional.  

Um acontecimento que marca para sempre a história do Ocidente, no século XVIII, é 

a Revolução Industrial. A partir deste momento a sociedade sofreu grandes transformações, 

quer a nível económico quer a nível social, sendo que o modo de vida das populações 

mudou radicalmente, assim como as suas necessidades. Grande quantidade de produtos 

começou a circular em larga escala, e a exigência relativamente aos mesmos aumentou. 

Num ajustamento a esta nova realidade, o Desenho surgiu como fundamental, tanto na fase 

de projecção dos produtos, como na própria idealização e rentabilização das máquinas que 

os fabricavam, e inclusivamente nos acabamentos ornamentais, exigidos por um gosto que 

despontava e começava a variar, consoante as modas de um público novo.  

As grandes exposições mundiais, frequentes nesta época, eram o palco ideal para as 

nações exibirem o seu poderio industrial, revelarem a sua capacidade de inovação, e 

cativarem o mercado que determinaria a sua liderança económica. A primeira destas 

exposições internacionais realizou-se em Londres, no Crystal Palace, em 1851, e é 

apontada por muitos como “a origem do desenvolvimento do ensino do Desenho”41. 

                                                 
38 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, pp. 39 e 40. 
39 No novo regulamento para os Liceus de 1860, Fontes Pereira de Melo distingue os Liceus de 1ª classe (de Lisboa, 

Coimbra, Porto, Braga e Évora), dos Liceus de 2ª classe (os restantes do país), conforme Rómulo de Carvalho, História 

do Ensino em Portugal, 595.  
40 Calvet de Magalhães, “O Ensino de Desenho”, in Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. 1, n.º 2, p. 384. 
41 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 37. 
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O facto que parece ter desencadeado a valorização, e consequente proliferação, 

deste ensino, foi a Inglaterra ter reconhecido que a sua inferioridade, no que respeitava ao 

desenvolvimento industrial, se devia, em grande parte, a um rudimentar ensino do Desenho. 

«Em 1851, realizava-se a exposição internacional de Londres, que constituiu para os 

ingleses um revês quanto à sua importância em tudo que procurava mostrar a mão do 

homem como complemento do trabalho da máquina.»42 

Para superar esta lacuna reuniram-se esforços, e desde logo se encetou uma 

verdadeira reforma, da qual nasceu, no ano seguinte, uma primeira escola elementar de 

Desenho, à qual muitas outras se seguiram (chegando a 150 em 1867). A obra Elements of 

Drawing, de John Ruskin (1819-1900), publicada em 1857, é reflexo desta nova consciência 

da importância do Desenho, apelando à prática do desenho e da pintura entre as crianças. 

Nas exposições internacionais seguintes, a Inglaterra teve oportunidade de mostrar os seus 

progressos, e desta feita são as outras nações que a tomam como exemplo:  

 

«A exposição de 1862 foi, com relação à Inglaterra, uma revelação e a França ficou 

perplexa diante do resultado a que chegaram os ingleses, que ainda em 1851 tinham sido alvo 

dos seus epigramas. Em 1867 os resultados obtidos pela Inglaterra, em Paris, aumentaram 

ainda mais a inquietação da França e de outros países, pelo que começaram a imitar o exemplo 

dos Ingleses. Eis a revolução que provocou a primeira escola elementar de desenho, criada em 

Londres no dia 2 de Junho de 1852; eis como se radicou a ideia de que todos os mesteres, 

todos os ofícios manuais, dependem em maior ou menor grau do desenho, e como da relação 

mais ou menos íntima deles com esta disciplina saem frutos mais ou menos legítimos.»43 

 

Com base nesta ideia, multiplicam-se então as escolas dedicadas ao ensino do 

Desenho, e os tratados que o exaltam, tornando-se esta uma disciplina de mérito 

reconhecido, um pouco por toda a Europa. E Portugal não é excepção, como salienta 

Betâmio de Almeida.44 

É pois, neste contexto internacional, de reconhecimento do valor prático e utilitário do 

Desenho, que o seu ensino se torna uma necessidade em Portugal, e é incluído nos planos 

                                                 
42 Calvet de Magalhães, “O Ensino de Desenho”, in Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. 1, n.º 2, pp. 383-384. 
43 Idem, p. 384. 
44 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, pp. 37-38. 
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de estudo das escolas comuns, como disciplina independente, em 1860, aquando da 

reforma de Fontes Pereira de Melo.   

Entre os factos que permitem comprovar o valor crescente atribuído ao Desenho, a 

nível nacional, e que conduziram à sua introdução no ensino liceal, encontram-se: a criação 

da Aula do Risco do Paço da Ribeira, por D. Filipe II (1578-1621) em 1594; as Aulas do 

Risco, como parte integrante do ensino militar, referidas por António Ribeiro Sanches (1699-

1783), em 1760; a introdução da disciplina de Desenho no Colégio Real dos Nobres em 

1766, e a criação de um Curso de Desenho e Arquitectura Civil, na mesma instituição em 

1772; a criação da Academia do Nu, tendo como professores Vieira Lusitano (1699-1783) e 

Inácio de Oliveira Bernardes (1695-1781), por Cirilo Volkmar Machado (1748-1823), em 

1780; a reinstalação desta academia no Palácio de Pina Manique, tendo como professores 

Machado de Castro, Pedro Alexandrino (1730-1810) e Joaquim Carneiro da Silva (1727-

1818), em 1785; que culminou com o Discurso sôbre as utilidades do Desenho de Machado 

de Castro, escrito a pedido de Pina Manique (1733-1805), dedicado a D. Maria I (1734-

1816), e declamado a 24 de Dezembro de 1787 (o oitavo dia daquele em que Sua 

Majestade fazia anos), na Casa Pia do Castelo de São Jorge de Lisboa, perante uma 

audiência ilustrada, composta pela Corte e pela Nobreza. Aliás, como lembra Machado de 

Castro, no seu magnífico discurso: 

 

«Se Portugal por alguns añnos se naõ tem applicado á cultura da frondosa arvore do 

Desenho, naõ tem sido por ignorar-lhe a sua utilidade, e precisaõ: os notaveis, successivos, e 

bem notorios acontecimentos desta Monarchia, tem embaraçado os progressos das Bellas 

Artes.»45 

 

Pois, continuava o escultor, muitos esforços haviam sido realizados até então, desde 

D. João V (1689-1750) que, no intento de estabelecer uma Academia, mandou vir, de 

Roma, gessos que representassem as melhores obras escultóricas, passando por D. José I 

(1714-1777), que fundou quatro aulas de Desenho, e terminando na sua filha, D. Maria I, 

cujo governo contribuiu para a promoção das Artes e fundou outra aula pública de Desenho.    

É de referir que o ensino do Desenho, antes deste ser criado como cadeira 

independente no ensino liceal, já acontecia no 2º grau da Primária, e a nível superior, na 

Universidade de Coimbra, na qual existia um curso de Desenho desde 1840 (apesar de 

                                                 
45 Machado de Castro, Discurso sôbre as utilidades do Desenho, p. 12.  
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suspenso por diversas vezes), e que à data de 1860 era praticado nas Faculdades de 

Matemática, Medicina e Filosofia (o que veio até a causar alguma confusão quanto à 

distinção entre os programas da disciplina de cada faculdade e o dos Liceus, uma vez que 

em ambos os casos se tratava de Desenho Linear). Para além disso, este ensino já fazia 

parte do plano de estudos de alguns colégios nobres, entre os quais o Real Colégio Ursulino 

das Chagas, apenas frequentado por meninas, onde era leccionada a disciplina de Desenho 

Linear em 1857, como refere Betâmio de Almeida.46 

O ensino público do Desenho surgiu assim em Portugal, como noutros países, na 

segunda metade do século XIX, ligado à indústria (o seu valor prático e utilitário advinha 

desta relação), consequência de uma onda internacional de reconhecimento do Desenho 

como determinante neste sector, e a sua prática apoiou-se, sobremaneira, no Desenho 

Linear, já leccionado nas faculdades, que tomou como referência, e do qual, como veremos, 

só muito tarde se veio a desembaraçar.  

Detenhamo-nos agora no discurso de Machado de Castro, para dele extrairmos o 

conceito de Desenho que, a nosso ver, enformou os primórdios do seu ensino nos Liceus, 

em Portugal, e concluirmos, a partir do mesmo, que “a ideia de que todos os ofícios 

dependem do desenho, e que da sua relação mais ou menos íntima com esta disciplina 

saem frutos mais ou menos legítimos “, não é propriamente nova, emergente e irradiada da 

Inglaterra do século XIX para o “mundo”, como sugere Calvet de Magalhães, mas já existia 

conscientemente no Portugal do século XVIII. Senão vejamos: «Para mostrar pois com 

individuação estas utilidades, permitta-se-me huma paridade, que verse em geral neste 

Discurso, comparando o Desenho a huma frondosa arvore, cujos vigorosos ramos, viçosas 

folhas, e falutiferos fructos, se espalhaõ em beneficio de todas as Sciencias, e Artes.»47 

No que parece ter sido o primeiro discurso do género em Portugal, o escultor, algo 

reticente em realizar tamanha façanha, mas encorajado pela novidade da matéria no nosso 

país48, exalta a grande utilidade do Desenho às diversas Ciências, sejam elas exactas: a 

Matemática (com os ramos da Geometria, da Óptica e da Perspectiva), a Física, a História 

Natural, a Medicina, a Anatomia, a Botânica; sejam elas humanas: a Geografia, a História. 

                                                 
46 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 37. 
47 Machado de Castro, Discurso sôbre as utilidades do Desenho, p. 5. 
48 Idem, Prólogo. 
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O Desenho não só é frutuoso às Ciências como, pelos conhecimentos geográficos que 

produz, é de máxima utilidade do ponto de vista comercial, e até militar, sendo 

consequentemente a sua prática da maior conveniência para o Estado. Por outro lado, 

como “vivificador das Artes”
49, o Desenho contribui, também nesta área, para o Comércio e 

para o Turismo, o que resulta em benefícios de ordem económica incalculáveis.  

 

«Deixo de ponderar as immensas sommas, que só a Pintura, Escultura, e Gravatura tem 

levado para Italia, e França; tanto pelos Paineis, Estatuas, e Esrampas que daquellas Regiões 

tem sahido para outras, como pelos innumeraveis Viajantes que a ellas vaõ, attrahidos das 

maravilhas destas Artes; deixando naquelles felices climas as riquezas que vaõ tributar ao 

Desenho. E naõ he isto proveitoso áquelles Estados?»50 

 

Machado de Castro, neste discurso em que se mostra tão modesto, mas se revela tão 

eloquente, intencionalmente ou não, utiliza uma estratégia interessante: escolhe enumerar, 

em primeiro lugar, as utilidades do Desenho menos óbvias, mas mais directamente 

relacionadas com questões de ordem económica e de interesse do estado; para, no final, 

referir sumariamente a utilidade do Desenho, mais vulgarmente conhecida, para as Artes, e 

mostrar que até esta área (possivelmente a menos valorizada, logo considerada menos útil, 

não tanto pela audiência, mas pelo público português, em geral) é proveitosa, pois pode 

produzir riqueza. E, para terminar, no topo deste vasto leque de benefícios, que tão 

diferentes áreas podem fruir pelo Desenho, Machado de Castro coloca o bem maior: 

concorrer para a expansão da área mais sublime, aquela que vai além do material e a todos 

toca, a Religião51.  

Não era possível começar e acabar de melhor forma: primeiro as utilidades inerentes 

às ciências exactas, primazia decorrente do espírito positivista próprio deste “século das 

luzes”, em seguida as ciências humanas, a arte, e, por último, mas em destaque, a relação 

do Desenho com a religião, que, racionalismos e literacias aparte, era o que continuava a 

falar mais alto, num Portugal de obscurantismo. Se durante o seu discurso já conquistara 

toda uma audiência de ilustrados, com este “golpe de misericórdia” colhia como adeptos 

todos os demais, a religião era algo universal, a que todos se quedavam rendidos. Tudo 

                                                 
49 Machado de Castro, Discurso sôbre as utilidades do Desenho, p. 10. 
50 Idem, ibidem. 
51 Idem, p. 11. 
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isto, num equilíbrio paradoxal (entre ciência e religião), gerado pelo mesmo bom senso que 

dita que “no meio é que está a virtude”, possibilitando “agradar a gregos e a troianos”.    

Para lá do interesse que todo o texto (quer pelo próprio contexto nacional que o 

originou, quer pelas concepções que estabelecem uma hierarquia de valores entre os 

diferentes ramos desta árvore frutuosa que é o Desenho, reveladoras do espírito da época) 

nos desperta, e recuperando a linha de pensamento que nos trouxe até aqui, é de salientar 

uma utilidade, que poderá passar despercebida entre as demais, que é aquela respeitante 

às manufacturas.  

Neste discurso encontrava-se já a semente, que suscitaria o desenvolvimento do 

ensino do Desenho, quase um século depois: a consciência de que o ensino do Desenho 

estaria na origem da perfeição dos artefactos, e consequente eficácia do seu comércio: 

 

«Sendo pois o Desenho de tanta utilidade para os Professores de Sciencias, que 

proveitos, que interesses naõ resultaõ delle ás Artes, e a todas as manufacturas? Estas 

qualidades o fazem (como disse) preciso em qualquer Estado onde há civilidade. (...) E de que 

procede esta perfeiçaõ em todo o genero de artefactos das outras Nações? Seraõ os Italianos, 

os Francezes, mais homens que os Portuguezes? Seraõ seus corpos de outra massa, suas 

Almas alguns Espiritos differentes? Naõ Senhores; certamente naõ. Procede isto, só de se ter 

entre elles propagado mais o Desenho: e esta propagaçaõ he causa de que neste particular 

façaõ hum Commercio muito mais activo que o nosso.»52 

 

No discurso de Francisco Vieira Portuense, aquando da abertura da Academia de 

Desenho e de Pintura do Porto, em 1803, também é latente uma valorização do carácter 

utilitário do Desenho, associado à indústria e a um certo apuramento do gosto: “O Desenho, e 

Pintura são huma das mais solidas, e nutritivas bases de muitas bellas idéas. Dellas 

depende a apuração do bom gosto, resulta a perfeição das Fabricas, e Manufacturas.”53
 

De acordo com as disciplinas, ou ciências, às quais podia ser aplicado este Desenho, 

segundo Machado de Castro, podemos aferir, desde logo, que se tratava de um Desenho 

eminentemente técnico.  

Embora seja referido um outro Desenho, para o qual as faculdades da “alma” serão 

necessárias, um Desenho que requer conhecimentos tanto de filosofia como de 

                                                 
52 Machado de Castro, Discurso sôbre as utilidades do Desenho, p. 9. 
53 Francisco Vieira (Vieira Portuense) (1765-1805) cit. por José Silvestre Ribeiro, Historia dos estabilicimentos scientificos 

litterarios e artisticos de Portugal nos successsivos reinados da monarchia, tomo III, p. 24. 
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fisionomia54, a que poderemos chamar de artístico, não é este Desenho que será 

desenvolvido na Universidade, e que o Liceu irá importar, aquando da introdução do 

Desenho como disciplina no seu currículo. O desenho técnico, esse sim, um desenho 

profundamente ligado às profissões que se irão exercer, às demais ciências, às indústrias, 

um desenho útil às actividades desenvolvidas pelo comum dos mortais.  

Assim, desde o início do seu ensino em Portugal, o Desenho envereda pela via que 

mais se adequava ao valor prático e utilitário da disciplina, e que permitia uma articulação 

da mesma com as demais disciplinas ou ciências (dada a sua utilidade para todas elas), o 

que se pode constatar pelos conteúdos dos sucessivos programas que marcaram o seu 

começo atribulado, e nos seguintes, como iremos ver, uma vez que este conceito, na prática 

escolar, perdurou pelo século XX adentro. Como refere Betâmio de Almeida (1960), no seu 

artigo sobre o ensino do Desenho: 

 

«Precisamente a meio do século, o Desenho tornou-se uma disciplina importante, não 

pelo lado educativo e formativo como é hoje visto, mas sim pelo aspecto prático e utilitário, 

particularmente por contribuir para o aperfeiçoamento da indústria, por ser um meio prático de 

ligar a ciência à técnica.»55 

 

No entanto, se o Desenho, no ensino público, começou por adoptar esta função 

utilitária, anteriormente à sua introdução na escolaridade normal, este já era praticado a 

nível particular, sendo que, de acordo com Machado Castro (1787), «os grandes 

[mandavam] instruir os filhos nesta faculdade, [fazendo-os] reviver o Edicto da Grécia»56, 

cientes de que a natureza é a verdadeira mestra, pelo que deve ser copiada com a mais 

precisa exactidão, mas também de que a beleza, que obedece às leis da natureza, deve ser 

composta de maneira ideal, conforme o bom gosto dos antigos gregos e romanos.  

 

«A razaõ he esta: aquelles grandes Homens, naõ se valíaõ de hum só exemplar natural, 

mas sim de muitos, copiando de cada hum, a parte que lhe achavaõ mais bella, para compor 

hum todo perfeito. E eis-aqui o Bom-Gosto na imitaçaõ das formas, ou do material da Natureza: 

a que Mengs chama de Belleza ideal, e Cochin de Belleza de reuniaõ.»57 

                                                 
54 Machado de Castro, Discurso sôbre as utilidades do Desenho, p. 15. 
55 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 37. 
56 Machado de Castro, Discurso sôbre as utilidades do Desenho, p. 13. 
57 Idem, p. 21. 
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Neste sentido, tudo leva a crer que, a nível particular, o ensino do Desenho, nesse 

tempo, enquadrava-se no mesmo espírito, de carácter mimético idealizado, que viria a 

enformar a disciplina aquando da criação das Academias de Belas-Artes. 

No âmbito do ensino doméstico, não podemos deixar de salientar o contributo de 

Almeida Garrett58, que faleceu antes do Desenho ser elevado a disciplina autónoma no 

ensino regular, mas que, já em 1829, desenvolveu toda uma reflexão em torno Da 

Educação, na obra com este nome, na qual propunha um ensino do Desenho assente 

simultaneamente na cópia de boas estampas e na cópia do natural.  

Na Undécima Carta, apesar de definir o Desenho, a par da Música e da Dança, como 

um ornamento da Educação, que tornará o pupilo prendado, Almeida Garrett defende que, 

seja qual for a condição daquele, ele não deve ser privado de uma educação que o desperte 

para o sentimento do belo, a seu ver essencial, uma vez que «as Belas-Artes preparam 

para a velhice, para a doença, para os revezes da sorte.»59  E, no que concerne ao método 

de ensino do Desenho mostra-se avançado, relativamente ao contexto do Portugal de 

então, considerando que se o método utilizado por Rousseau com o seu Emílio é pouco 

proveitoso para o aluno, que apenas desenha seguindo um instinto natural, um método 

centrado nas estampas, o mais vulgar, «é o meio mais seguro de ele nunca saber nada 

senão copiar»60, e apenas dá azo a «tristes copistas amaneirados»61. Pelo que, para que ao 

evitar-se um erro não se caia no contrário, sugere um método híbrido, no qual se combine a 

arte com a natureza, e dá um exemplo, a nosso ver bastante pedagógico, porque demonstra 

uma enorme sensibilidade para com a criança, e uma forma de a educar consentânea com 

as suas necessidades, geradora de motivação, essencial à aprendizagem.  

                                                 
58 Almeida Garrett, de nascimento João Baptista da Silva Leitão, mais tarde: de Almeida Garrett, para além de ter sido um 

escritor de prosa, romance e drama, também se debruçou sobre questões da Educação. Após ter participado na 

Revolução Liberal de 1820, e abolida a Constituição de 1822, viu-se obrigado a exilar-se em Inglaterra, de onde só 

regressou em 1826, sendo que em 1828 conhece novo exílio, mais uma vez em Inglaterra, onde escreve Da Educação, 

em 1929, um tratado, em forma de cartas, supostamente escritas por uma senhora ilustre, encarregada da educação de 

uma jovem soberana. Almeida Garrett acreditava que os pais deviam ser os educadores dos seus filhos durante a 

infância e a “puericia” (idade que medeia a infância e a adolescência), e refere várias vezes que a mãe deve ser a 

principal educadora da criança, e na falta dela uma tutora. 
59 Almeida Garrett, Da Educação, Carta Undécima, p. 226. 
60 Idem, p. 229. 
61 Idem, p. 230. 
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«Eu colheria, por exemplo, uma flor bella, simples, e de que soubesse que elle gostava. 

Far-lh’a-hia admirar, desejar: o que não é diffícil com crianças. “Pois toma-a; dou-t’a: mas d’aqui 

a meia hora tem’-la desbotada e murcha.” – “Que pena!” – “Depois desfolha-se, e acabou.” (...) 

Mas nós podíamos conservá-la (continua o meu dialogo) para sempre... se tu quizesses.” – “Eu! 

Oh se quero!” – “Está na tua mão.” E agora é elle quem me importuna para lhe ensinar a 

conservar a florzinha tam bonita para sempre. Tenho-me prevenido com uma boa estampa, 

bem collorida, bem exactamente desenhada da mesma flor: mostro-lh’a, e explico-lhe como por 

este modo se conserva em retracto fiel o que é sujeito a perecer e queremos salvar da 

destruição quanto em nós cabe. É natural que me peça elle a minha estampa, e lhe pareça 

mais simples dar-lh’a eu do que ter elle o trabalho de copiar a flor, coisa que nunca fez. Mas 

alêm de lh’o negar positivamente (e o meu pupilo ésta certo que quando lhe nego alguma coisa, 

é irrevogavelmente porque nunca o faço senão com razão e justiça,) far-lhe-ei conceber a 

utilidade que lhe resulta de poder elle fazer o mesmo a qualquer outra coisa do seu gosto. (...) 

Assim conseguirei que seja elle que combine a arte com a natureza, e que copiando, ao mesmo 

tempo, do vivo e do pintado, simultaneamente  aprenda uma pela outra, observando na cópia 

como por ella se imita o original, e no original como o imita a cópia.»62 

 

Almeida Garrett, segundo o próprio63, opõe-se, por um lado a Rousseau, que 

advogava que se começasse a desenhar imediatamente a partir do natural, e, por outro 

lado, a Madame de Genlis, que defendia que só imitando imitações se pode chegar a imitar 

originais, propondo que se revele à criança a relação entre estes e aquelas. Apesar de 

demonstrar uma associação da Arte ao mimetismo, este é relacionado com o desejo de 

eternizar algo, derivado do nosso sentimento por esse algo, e, de toda esta dinâmica, 

resulta uma aprendizagem, que advém de processos cognitivos de comparação, e não de 

uma cópia cega. 

DA UTILIDADE À RAZÃO OU DO VALOR PRAGMÁTICO AO EDUCATIVO INTELECTUAL 

A inexistência de programas até 187164, associada a um contexto nacional adverso, 

leva a crer que até esta data, tal como nas posteriores reformas do final do século XIX, o 

Desenho, que consistia em Desenho Linear, permanecia um ramo da Matemática. 

                                                 
62 Almeida Garrett, Da Educação, Carta Undécima, pp. 231-233. 
63 Idem, p. 232. 
64 Ano da reforma do Bispo de Viseu, no qual foram publicados os programas de todas as disciplinas. O Programa de 

Desenho saiu no Diário do Governo de 4 de Janeiro. 
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A subordinação do Desenho às restantes ciências, e consequente reduzida autonomia 

da disciplina, neste período, relaciona-se, muito provavelmente, com as habilitações do 

corpo docente que a leccionava.  

Do mesmo modo que os programas foram elaborados tendo por base as disciplinas 

de Desenho já existentes, a nível universitário – sendo, inclusivamente, definidos pelos 

professores que ensinavam Desenho nas Faculdades de Matemática, de Medicina e de 

Filosofia, como explica Betâmio de Almeida65; a leccionação da disciplina de Desenho dos 

liceus também teve de se sujeitar, inicialmente, ao corpo docente efectivo, aquele que, já 

então, trabalhava nas escolas.  

A crítica que Souza Holstein (1838-1878), em 1875, tece à situação do ensino 

português de Desenho, nos liceus, relacionando a ineficácia deste ensino com a ausência 

de uma “inspecção artística”, da qual poderia resultar uma maior uniformidade de métodos e 

melhor escolha de modelos, fruto da também apontada não obrigatoriedade da frequência 

de escolas artísticas para o exercício da profissão de professor de Desenho dos liceus 

(então assumido por homens muito competentes na sua área, mas ignorantes no ensino da 

arte, como explica o marquês), confirma a hipótese acima apontada. 

 

«Estas cadeiras dependem hoje exclusivamente dos conselhos dos lyceus, nos quaes há 

homens competentissimos nas disciplinas que constituem o curso geral na instrucção 

secundaria, mas de quem se não podem esperar os conhecimentos especiaes que requer o 

ensino da arte.»66 

 

No ano seguinte, num outro documento, o relatório elaborado pela comissão nomeada 

a 10 de Novembro de 1875 para propor a reforma do ensino artístico, Souza Holstein, 

presidente da comissão, reforça esta posição, sugerindo a acção “indirecta mas eficaz das 

autoridades a quem directamente competir a superintendencia do ensino artístico”, nos 

liceus. Segundo o vice-inspector da Academia Real de Belas-Artes de Lisboa: «Isto se 

conseguirá provendo as cadeiras de desenho dos liceus tão sómente em individuos 

habilitados com estudos especiaes, e ouvindo-se aquellas auctoridades [leia-se Belas-Artes] 

ácerca dos programmas de ensino e da escolha dos modelos.»67 

                                                 
65 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 37. 
66 Souza Holstein e outros, Observações sobre o actual estado do ensino das Artes em Portugal, p. 9. 
67 
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Joaquim de Vasconcelos, em 1879, a propósito de uma correcta leitura e aplicação 

prática dos manuais de Desenho dos liceus, também não expressa uma opinião muito 

favorável acerca dos professores de Desenho das escolas comuns. Após analisar, um a um, 

todos os compêndios, chega à conclusão que o único capaz seria o de desenho linear para 

o segundo ano dos liceus68, de Teodoro da Motta, e que a conversão deste para o ensino 

elementar69 era infeliz, sobretudo pelos cortes que havida sofrido, e pela falta de coerência 

na sequência dos problemas, realidade que se agravava tanto mais, quanto maior fosse o 

grau de ignorância do professor de Desenho em Portugal, considerado por ele bastante 

elevado. 

 

«O mestre de desenho portuguez, é porém ignorante, em geral; nem supprirá as lacunas 

do compendio com exemplos proprios, nem estabelecerá a ordem logica dos problemas alli 

salteados. Elles nada sabem, em geral, da methodologia do desenho e o que o snr Motta e 

Ghira lhes dizem a esse respeito na introducção não é exacto (1); o que lhes dizem sobre o 

lado pratico das instruccções para o uso do compendio não é o indispensavel (2).»70 

 

Quer pela análise dos manuais de Desenho, na qual Joaquim de Vasconcelos conclui, 

como referimos, que apenas temos um bom compêndio de desenho linear, e que nos faltam 

compêndios que aprofundem dignamente outros géneros de desenho: «Falta-nos um 

tratado de desenho de ornato, de desenho de figura, de desenho architectonico, de 

perspectiva, de theoria das sombras e de theoria das côres – esse pouco!»71 Quer pela 

descrição do ensino do Desenho em Portugal, realizada por um especialista estrangeiro, 

que Joaquim de Vasconcelos transcreve72, na qual o panorama deste ensino é apresentado 

como bastante medíocre, podemos aferir que se resumia praticamente ao ensino do 

desenho geométrico, bastante desenvolvido entre nós.    

Aliás, no programa da reforma de 1886, que perdurou até 1895, o 2º ano de Desenho, 

é composto, só e exclusivamente, por Desenho Geométrico, aproveitando-se as aulas de 

Desenho para executar todas as figuras dos programas de Matemática, dos quatro 

                                                                                                                                           -��-�� � ��7��#� �� �'"�'� ���8"��&� � � ����'�9�:/� �� "��2�:� ��" #!"�!"� #�'!#�'��" )�"����&�" � ��&)������� ;<��#���� <����= ��������� � <��> �&��"� ?@
 6. 

68 Actual 6º ano. 
69 Actual 1º ciclo do ensino básico, anteriormente denominado ensino primário. 
70 Joaquim de Vasconcelos, A reforma do ensino de Bellas Artes III: Reforma do ensino de desenho, pp. 140-141. 
71 Idem, p. 141. 
72 Idem, p. 143-146. 
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primeiros anos do curso dos Liceus, o que demonstra, uma vez mais, a dificuldade de o 

Desenho se afirmar como disciplina e a sua subserviência às demais.  

Para além de assentar quase exclusivamente no ensino do desenho geométrico, a 

verdade é que, durante este período, o ensino do Desenho não funcionava em plenitude: os 

programas ora inexistentes, ora pouco consistentes e inadequados – uma vez que quem os 

elaborava não era um especialista na matéria, mas frequentemente em outras áreas bem 

diversas, quanto muito em áreas para as quais o Desenho era uma mera aplicação 

(Desenho aplicado à Matemática, por exemplo), a prática de ensino era precária, sendo 

que, não só não fazia parte de todas as escolas, como quando integrava os planos de 

estudos era leccionado segundo métodos ultrapassados ou até mesmo “sem método”, pois 

quem leccionava a disciplina encaixava-se no mesmo perfil de quem elaborava os 

programas.  

Por último, resta ressalvar que durante este período, este ensino, como o restante, 

ainda abrangia uma parcela muito reduzida da população, numa época em que raros eram 

os que estudavam, e o analfabetismo era grande. Só para termos uma noção, os primeiros 

dados estatísticos credíveis sobre o ensino liceal público, que datam do ano lectivo de 

1849/1850, vêm confirmar a sua baixa frequência, com apenas 2.780 alunos e, no final do 

período a que nos referimos, em 1895, o número de alunos nos liceus públicos continuava a 

ser muito reduzido, apenas 3.658.73  

E era esta a situação do ensino em Portugal, no final do século XIX, uma situação 

precária, difícil, mas não impossível, de reverter. Como acentua Betâmio de Almeida: “O 

xadrez político nacional, por estes tempos, como o internacional aliás, decorre de 

sucessivos recuos e avanços de determinados ideais políticos mas a causa da instrução 

pública, por entre as lutas e os discursos das câmaras, desenvolvia-se progressivamente.”74 

No meio destes “recuos e avanços”, estamos convencidos de que o ensino do 

Desenho só ganhou maior expressão a partir da reforma de 1918 (após as sucessivas 

reformas e contra-reformas educativas que marcaram o final da Monarquia e o início da 1ª 

República), não só pela panorâmica educativa apresentada, mas sobretudo porque no 

contexto político e social nacional, tornava-se difícil uma sistematização deste (e de 

qualquer) ensino, o que impossibilitava a sua implementação efectiva e sustentada.  

                                                 
73 Rómulo de Carvalho, História do Ensino em Portugal, p. 581.  
74 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 40. 
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No entanto, ainda no último terço do século XIX, começou a germinar uma nova 

concepção de Desenho, que não se traduziu de imediato (de modo algum) em novas 

práticas e abordagens educativas, mas que contribuiu para a dignificação da disciplina 

(associada ao desenvolvimento de capacidades intelectuais) e começaria a surtir algum 

efeito a partir do início do século XX, ajustada porém às diversas circunstâncias políticas e 

sociais (de início à 1ª República e posteriormente à Ditadura), mas sempre inscrita no 

espírito positivista característico deste século. Já em 1870, D. António da Costa (ABCDEABFCG
incluía o Desenho no ensino intelectual, que não deveria resumir-se, a seu ver, ao ler, 

escrever e contar: “O ensino intellectual emfim, alem da instrucção do ler, escrever e contar, 

deve comprehender a geographia applicada, o desenho, os elementos dos tres reinos da 

natureza, da chimica e physica...”75 Também Joaquim de Vasconcelos, em 1879, ao 

debruçar-se sobre a reforma necessária ao ensino do Desenho, mostra-se preocupado com 

as limitações inerentes a um ensino meramente tecnicista, prática comum na época, 

advogando a utilização de um outro método, mais racional: o estimográfico. 

 

«Longe de banir o ensino do desenho, desejamos vel-o generalisado na maior escala, 

diffundido até á escola de primeiras letras, mas para isso é mister libertal-o dos maus tratos da 

regua e do compasso e começar pelo a b c, como em tudo, por um a b c racional, n’este caso 

pelo methodo stigmographico.»76
 

 

Um compêndio que, apesar das suas limitações, contribui para a difusão deste 

método estimográfico em Portugal, é o Teodoro da Motta, já referido. Esta nova concepção 

de Desenho consubstancia-se em 1895, através da reforma de Jaime Moniz, como refere 

Betâmio de Almeida, e marca o início do período a que denominamos racional. 

 

«A reforma de Jaime Moniz, a primeira que se fez em Portugal com carácter científico, 

altera o conceito que se tinha da disciplina de Desenho. Para além do valor educativo da 

motricidade começa-se a falar do valor educativo desta disciplina, sob o ponto de vista 

intelectual. Afirma-se então que o Desenho desenvolve os poderes de análise e de síntese do 

espírito.»77 

                                                 
75 D. António da Costa, A instrução nacional, p. 172.  
76 Joaquim de Vasconcelos, A reforma do ensino de Bellas Artes III: Reforma do ensino de desenho, p. 39. 
77 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 45. 
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O valor do Desenho como actividade intelectual, insere-se numa nova atitude face ao 

ensino em geral, assente na esperança que este fim de século depositava na educação, 

pela razão, como força regeneradora, motriz do progresso, que só se efectuaria através do 

auto-governo, ideal que, segundo António Nóvoa, se adaptou bem às diversas 

circunstâncias históricas e políticas em Portugal (quer na Primeira República, quer, 

posteriormente, na Ditadura). 78 

Nas primeiras décadas do século XX é de destacar a acção singular de Fernando 

Palyart Pinto Ferreira79, que, a par do conhecimento educativo mais recente a nível 

internacional, nomeadamente no âmbito da Psicologia Experimental, foi um divulgador do 

Movimento da Escola Nova em Portugal, constituindo as suas principais referências, John 

Dewey, Édouard Claparède (1873-1940)80, Ovide Decroly (1871-1932)81 e Maria Montessori 

(1870-1952)82.  

                                                 
78 António Nóvoa, Evidentemente, p. 81. 
79 Fernando Alfredo Palyart Pinto Ferreira, pedagogo e publicista, nasce em Lisboa na freguesia da Ajuda. Em 1898, 

matricula-se na Escola Normal de Lisboa. Inicia a sua actividade como professor em Alhandra, na Escola 31 de Janeiro, 

onde organiza a primeira cantina escolar e uma publicação intitulada A Escola. Em 1907, introduz o ensino dos Trabalhos 

Manuais na escola paroquial de Belém. Por convite de António Aurélio da Costa Ferreira ensina, a partir de 1911, 

Trabalhos Manuais da Casa Pia de Lisboa. Em 1917, durante os meses de Janeiro a Março, por determinação de Aurélio 

da Costa Ferreira, realiza uma visita a várias escolas de Paris, Bordéus e Genebra. Nessa altura, decide ir à Suiça, para 

conhecer o pedagogo Édouard Claparède, visitar o Instituto Rousseau, e contactar com Mlle Descoudres, a célebre 

professora de anormais. Palyart Pinto Ferreira assume deliberadamente, na pedagogia, uma atitude experimental. 

Conforme João Pedro Fróis, Dicionário de Educadores Portugueses, in António Nóvoa, Evidentemente, Entrada 329. 
80 Édouard Claparéde é outra das figuras principais do foyer genevois da Educação Nova. Médico de formação, entrou no 

MEN em 1905, com a obra Psychologie de l´enfant et pédagogie expérimentale, contrapondo á educação tradiciional a 

necessidade de fundar a educação na objectividade científica e cunhando o termo “psicopedagogia”. Em 1912, fundou o 

Institut Jean-Jacques Rousseau (que está na origem da actual Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade de Genebra) cuja divisa era: Discat a puero Magister (aprenda o mestre com a criança). A sua visão da 

educação é biologista e funcionalista. Conforme Reis Monteiro, História da Educação: uma perspectiva, pp. 92-93.    
81 Jean-Ovide Decroly formou-se em Medicina e, em 1898, assumiu a direcção do departamento de crianças com 

anomalias patológicas e perturbações da fala na Policlínica de Bruxelas. Nas suas duas escolas experimentais, Decroly 

utilizou, preferencialmente, o método psicogenético de observação longitudinal das crianças, para melhor apreender a 

dinâmica do seu crescimento global, designadamente o funcionamento global do seu pensamento até aos 6/7 anos. Os 

resultados das suas investigações sobre o desenvolvimento da criança evidenciaram a irracionalidade e violência da 

escola que sobrestima o mental em prejuízo do afectivo e a linguagem verbal em relação às outras formas de expressão, 

confundido inteligência e linguagem e favorecendo assim as crianças provenientes de meios sociais já favorecidos. Para 

corresponder à natureza global do pensamento da criança, as aprendizagens escolares devem utilizar uma metodologia 

global, organizando-se em centros de interesse geradores de projectos. O contrário, portanto, da lógica individualista, 

intelectualista e disciplinar vigente. Conforme Reis Monteiro, História da Educação: uma perspectiva, pp. 103-104.    
82 Maria Montessori, médica e pedagoga italiana, é uma das figuras mais conhecidas e universais do Movimento Escola 

Nova, e das mais claramente influenciadas por Rousseau. Foi a primeira mulher italiana a formar-se em Medicina. 

Durante dois anos trabalhou na Clínica de Pediatria da Universidade de Roma, onde estudou o comportamento de um 
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João Pedro Fróis, na biografia que elaborou, em 2003, sobre este pedagogo, salienta 

a actualidade do seu pensamento, perfeitamente consciente dos desenvolvimentos além 

fronteiras. De acordo com Fróis, Palyart Pinto Ferreira defendeu a introdução dos 

conhecimentos pedológicos na Pedagogia, pois considerava necessário transformá-la numa 

ciência experimental, para que fosse possível superar a ignorância do mestre-escola. 

Assim, defendia «o método intuitivo como a mais perfeita das aplicações da pedagogia 

experimental à didáctica», uma vez que considerava que «o conhecimento deveria ser 

construído pelo próprio sujeito da aprendizagem». Com o objectivo de concorrer para uma 

mudança no ensino português, que considerava “atávico”, «dirigiu-se, várias vezes (1914, 

1916, 1924, 1938) aos seus colegas, comentando a bibliografia pedagógica mais actual 

para a época», contribuindo para o debate em torno da Nova Pedagogia, em Portugal. 

 

«Segundo Palyart Pinto Ferreira, a "Nova Pedagogia" deveria assentar em princípios que 

defendessem a criança. Ao chegar pela primeira vez à escola, trazia experiência social e 

individual importante para as aprendizagens que esta proporcionava. Neste sentido, o professor 

seria sempre um orientador activo das aprendizagens (...) A disciplina na sala de aula deveria 

ser oposta à escravatura, inspiradora da pedagogia praticada até ali por muitos. (...) Em 

oposição ao ensino dogmático e directivo propõe uma educação pelo interesse (...) A arte, o 

seu ensino, o desenho e os trabalhos manuais desempenham um papel determinante nos 

planos de ensino propostos por Palyart Pinto Ferreira. Quando foi responsável pela Repartição 

Pedagógica no Ministério da Instrução Pública, fez publicar as denominadas Instruções sobre o 

ensino do desenho no ensino primário. Segundo ele, as aprendizagens realizam-se sempre 

pela prática no aprender fazendo.»83 

 

De facto, nos textos que analisámos – Algumas Notas Pedagógicas (1916) e Arte na 

Escola: O Trabalho Manual na Educação Artística (1916) – este ilustre professor, revela um 

pensamento pedagógico avançado, resultante da conjugação de uma compreensão 

                                                                                                                                           
grupo de jovens com atrasos mentais. Leccionou Psicopedagogia na Universidade de Roma. Em 1907, funda a Casa dei 

Bambini em San Lorenzo, um bairro pobre desta cidade. Casas semelhantes foram fundadas nos anos seguintes, 

algumas das quais se tornaram lugares de peregrinação pedagógica. Tinha um verdadeiro culto pela criança. Acreditava 

na bondade da sua natureza e nas possibilidades de uma criança em quem se confia. Por isso, o mais importante é criar 

um ambiente favorável ao seu livre desenvolvimento. Esta é a pedra angular do seu pensamento pedagógico. Conforme 

Reis Monteiro, História da Educação: uma perspectiva, pp. 102-103.    
83 João Pedro Fróis, Dicionário de Educadores Portugueses, in António Nóvoa, Evidentemente, Entrada 329. 
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admirável, para a época, dos conhecimentos mais recentes, a nível internacional, com uma, 

igualmente pouco comum, reflexão sobre a prática. 

No livro onde reúne Algumas Notas Pedagógicas
84, podemos encontrar uma forte 

crítica ao sistema educativo português de então: ao ensino dogmático prestado em quase 

todas as escolas; à disciplina coerciva, baseada no prémio e no castigo, que deveria, a seu 

ver, ser substituída por uma disciplina “consciente”, na qual à “máxima liberdade” 

correspondesse a “máxima responsabilidade”; e à aplicação de processos antiquados como 

a memorização por repetição de noções “brutas”, supostamente assimiladas à posteriori, em 

vez de processos mais ajustados à criança, que conduzissem a uma verdadeira 

compreensão, assentes na “pedagogia genética”.  

Palyart, descontente com o atraso da Educação em Portugal, salienta a difícil 

penetração dos estudos de John Dewey, Edmond Desmoulins (1852-1907)85, Maria 

Montessori, entre outros, no nosso país, apelando com urgência a uma actualização da 

escola, na qual o professor deveria assumir um outro papel, fazendo uso dos 

conhecimentos psicológicos e pedagógicos mais modernos, despertando o interesse da 

criança (propulsor das tendências naturais), utilizando métodos mais pragmáticos, como o 

intuitivo dinâmico, enunciado por Dewey; utilizando como meio, se possível, a Natureza; e 

não sendo este o meio, mas a sala de aula, tornando-a atractiva e propícia à imaginação; e 

estabelecendo com o aluno uma relação íntima, de pai e filho, como a descrita por 

Desmoulins. Mas, a realidade do país era outra:  

 

«A escola portuguesa arrasta-se vagarosamente, olhando ainda de soslaio para a 

cartilha do padre Inácio, atávica, eivada dos mais estupidos preconceitos. E os mestres-escolas 

modernos que tanto podiam se quizessem, veêm, observam, comparam – e passam e sorriem-

se, como dizia o presbítero. (...) Os trabalhos de Dewey, Desmoulins, Montessori, etc., etc., 

chegam até nós, é verdade, mas todos falam nêles e raros aplicam os seus preceitos, ainda 

mais que não fôsse, a título de experiência. Chegam, mas passam, escorregam, deslizam, 

como há pouco disse um escritor francês (glissent) sem deixar, sequer, vestígios da sua 

passagem.»86 

                                                 
84 Palyart Pinto Ferreira, Algumas Notas Pedagógicas, Lisboa, Casa Portuguesa, 1916. 
85 Edmond Desmoulins, sociólogo francês, fundou em 1899 a École dês Roches, a primeira “Escola Nova” em França e 

uma das primeiras na Europa, onde se desenvolveram métodos activos de ensino. 
86 Palyart Pinto Ferreira, Algumas Notas Pedagógicas, p. 15. 
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Quanto ao ensino do Desenho e dos Trabalhos Manuais, Palyart também tece duras 

críticas, lamentado a ausência de interesse manifestada nas escolas portuguesas quanto ao 

primeiro, que apelida de “atávico”, e a interpretação mecanizada do segundo, que não fazia 

ainda parte das disciplinas liceais na altura, mas já era praticado nas suas aulas, e por 

alguns dos seus colegas, que seguiam porém métodos de cariz mais técnico.  

A crescente valorização dos Trabalhos Manuais pode ser também aqui encontrada, 

quando Palyart os define como um dos mais poderosos factores de “educação integral”. 

Este culto professor, conhecedor dos mais recentes sistemas de ensino da sua época, 

citando Omer Buyse (1865-1945)87, defende que, para que os Trabalhos Manuais sejam 

considerados do mesmo modo que a Matemática, o Desenho, as Ciências, enfim, as outras 

disciplinas, como um meio de cultura geral, de prática da atenção, da percepção exacta, e 

do raciocínio, concorrendo para o desenvolvimento harmonioso de todas as faculdades, 

estes devem ser leccionados segundo o sistema “pedagógico”, assentes no slöyd
88, por ser 

este aquele que mais se adequa à criança.   

Sempre atento à criança, preocupado em desenvolver actividades nas quais esta 

encontrasse significado, uma vez que, como já referimos, acreditava no interesse, como 

motor que punha em andamento as tendências naturais através do esforço voluntário (lição 

que aprendera com Dewey), Palyart Pinto Ferreira encarna na perfeição o conceito de 

professor defendido por Claparède, definição que aliás cita: «O professor deve ordenar, 

dirigir as lições, os ensinamentos, por tal forma que as matérias apresentadas venham por 

si próprias engrenar-se, enfileirar-se neste cortejo de necessidades, desejos e interêsses 

que é a alma da criança.»89 

Assim, ignorando os programas vigentes, Palyart é o primeiro a introduzir, em 1907, a 

prática dos trabalhos manuais educativos em papel, cartão, madeira e arame, de uma 

                                                 
87 Omer Buyse, engenheiro, economista e pedagogo belga, dedicou-se à problemática do ensino técnico-profissional, e 

participou na criação da Université du Travail de Charleroi (Bélgica), em 1902, transformando-se num difusor desta 

instituição. Em 1908, publicou Methodes americaines d'education generale et technique, onde descreve cuidadosa e 

pormenorizadamente a observação de instituições de ensino norte-americanas (inclusive o ensino dos Trabalhos 

Manuais nelas praticado), e demonstra que os Estados Unidos possuíam um sistema educacional eficaz, tecendo duras 

críticas ao europeu, no qual a escola se encerra sobre si mesma, cativa dos preconceitos e da ignorância em relação aos 

progressos das Ciências da Educação. 
88 Trabalho manual doméstico escandinavo.    
89 Claparède, “Introdução”, in John Dewey, L’École et l’Enfant, p. 4, cit. por Palyart Pinto Ferreira, Algumas Notas 

Pedagógicas, p. 11. 
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maneira inovadora, harmonizando as escolas belga, italiana e americana, assente no slöyd, 

assim como a optar pela cópia do natural (iniciada aquando da reforma de 1926) ao invés 

do desenho pelo compêndio, e do desenho geométrico, comuns na época. 

 Através da descrição dos trabalhos realizados nas suas aulas, podemos imaginar o 

seu ensino como bastante progressista, sendo que quer nos Trabalhos Manuais, quer no 

Desenho, é recorrente a apologia ao desenvolvimento de trabalhos livres, ou que, mesmo 

que realizados a partir de modelo ou do natural, permitissem alguma liberdade, sendo 

resultantes do interesse do aluno e não da imposição do professor. 

Para Palyart os trabalhos deviam ser feitos em exclusivo pelo aluno e, nesta linha de 

pensamento, nem o Desenho nem os Trabalhos Manuais deviam adaptar-se ao sistema de 

Fröbel, cujas plicaturas, por exemplo, não constituem verdadeiros trabalhos, mas meros 

exercícios manuais, como já havia criticado Montessori.  

Adepto da Escola de Naäs, na qual o Trabalho Manual tem valor pelo seu carácter 

“pedagógico” (denominação deste sistema), em oposição à Escola de Moscovo, na qual 

esta disciplina tem valor pelo seu carácter “técnico” (denominação deste sistema), Palyart 

distinguia claramente o exercício do trabalho manual e, preferia trabalhos que exigissem 

reflexão e não meramente o uso das mãos, pelo que considerava que quem os devia 

ministrar era um professor e não um operário. «Nunca, de facto, para ensinar trabalhos 

manuais se deverá escolher um artífice: a todo o momento procederá como tal, tornando a 

escola em oficina, e o aluno em aprendiz.»90 E, vai mais longe ao afirmar que os Trabalhos 

Manuais devem incorporar igualmente uma expressão artística, tendo como objectivo 

despertar o gosto estético.  

Esta ligação do Trabalho Manual à Arte é também explorada na obra Arte na Escola: 

o trabalho manual na educação artística (1916), na qual Palyart Pinto Ferreira defende, uma 

vez mais, que os Trabalhos Manuais não devem cingir-se à técnica, mas incorporar 

aspectos artísticos, articulando razão e emoção, e contribuindo para o desenvolvimento do 

sentimento estético, através da prazer experimentado na obra produzida.  

No entanto, se a educação, em geral, em Portugal, se encontrava atávica (para usar 

uma expressão do autor) ou diríamos até estagnada, impermeável à mudança, o estado da 

educação artística e em específico do ensino Desenho (já disseminado), e dos Trabalhos 

                                                 
90 Palyart Pinto Ferreira, Algumas Notas Pedagógicas, p. 42. 
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Manuais (no seu começo), não era muito diferente. Palyart era um professor exemplar, a par 

das mais recentes investigações, quer no campo das ciências da educação, quer nos 

campos do ensino do desenho e dos trabalhos manuais, mas era a excepção que faz a 

regra.  

Através do relato da sua acção educativa, numa atitude de professor reflexivo, hoje 

tão actual, Palyart Pinto Ferreira, em contraponto, sugere-nos uma outra história, a mais 

geral – no sentido de generalizada –, a mais comum do ensino do Desenho e dos Trabalhos 

Manuais em Portugal, uma história feita de muitas outras, mas todas elas a contar a 

mesma, isto é, aquela que qualquer professor escreveria (se a esse trabalho se desse), que 

reflectiria as práticas mais usadas, os métodos mais comuns do ensino destas disciplinas, e 

que, ao contrário da de Palyart, que teve uma acção singular, não traria nada de novo à 

história do ensino das Artes Visuais no nosso país. 

Desse contraponto podemos retirar que tanto no ensino do Desenho, como no ensino 

dos Trabalhos Manuais (introduzidos a título experimental em algumas escolas primárias) 

reinava o adestramento. O ensino do Desenho, no Portugal de então, consistia sobretudo 

na cópia: na cópia das estampas, “más” estampas reproduzidas nos manuais, e na cópia da 

Geometria, das linhas e formas geométricas traçadas no quadro preto a giz branco, pelo 

professor, e transcritas, quase em simultâneo, pelos alunos, sentados no seu lugar, cada 

um com a sua ardósia e lápis branco; e o ensino dos Trabalhos Manuais, era um ensino que 

seguia o sistema técnico, de influência flöbeliana, composto por exercícios rapidamente 

mecanizados, dobragens, plicaturas e afins, que, a par do desenho, eram realizadas 

seguindo o exemplo do professor. Os alunos como aprendizes, o professor como mestre, os 

primeiros o espelho do segundo, adultos em miniatura diante do adulto que seriam amanhã, 

sem margem para inovação, eis a imagem a que a sua descrição nos induz.  

Palyart Pinto Ferreira, indignado com esta situação, entende que o ensino do 

Desenho deve ser «ministrado por uma forma muito diversa»91 daquela que, até então, era 

comum. E, ao referir a “imposição” da estampa, por nela incidirem os exames, defende, já 

nessa altura o “método natural”, que tornaria as crianças aptas a desenhar o quer que 

fosse, inclusivamente a copiar as «benditas» estampas: 

 

                                                 
91

 Palyart Pinto Ferreira, Algumas Notas Pedagógicas, p. 25. 
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«A cópia da estampa em desenho, as dobragens e plicaturas nos trabalhos manuais, são 

comuns, usualíssimas até; mas essas formas arcaicas, condenadas há já algum tempo, 

demonstram, quando menos, falta de leitura de quem as adopta. Dir-se há, no que toca ao 

desenho, que a cópia de estampa se impõe porque sôbre ela incide a  prova final por onde se 

aquilatam, simultâneamente, o intelecto do aluno e o trabalho do professor, isto é, o exame. 

¿Que importa que no exame se pretenda uma boa cópia de determinada estampa? ¿Não 

estará apta a fazê-la a criança que copía do natural?»92  

 

No século XIX, José Augusto Coelho (1861-1927), que fora professor de Fernando 

Palyart (1880-1946), já condenara a estampa, no capítulo sobre a “Educação technologica e 

esthetica” nos seus Princípios de Pedagogia (1893), no qual sugere para ensino do 

Desenho uma simbiose entre os métodos utilizados na Geometria, até então, e o método 

estimográfico, que começava a ganhar adeptos em Portugal. 

Apesar desta dupla professor-aluno defender concepções muito diferentes, e de ao 

olhar actual parecer oposta, ao ponto de nós havermos escrito primeiramente “Se Palyart é 

excepção Augusto Coelho é a regra”, a verdade é que ambos eram homens inteligentes, 

que desenvolveram reflexões sobre o assunto, a partir do seu contexto singular, decorrente 

das duas décadas que os separaram no tempo (Palyart nasceu dezanove anos depois de 

Augusto Coelho e viveram ambos sessenta e seis anos).  

Se Augusto Coelho é de um racionalismo contundente, mostra um desconhecimento 

sobre a psicologia da criança, concebendo possível e indicada, na infância, uma 

aprendizagem da Geometria idêntica à de um adulto, partindo de uma representação 

geométrica (pontos, rectas, planos) para, e só no fim, chegar a uma representação do 

natural, isto é, caminha do abstracto, desconhecido, para o figurativo e familiar, esse é 

apenas o reflexo da época em que viveu, que também influiu no modo como designa as 

ardósias, os paus de giz, os lápis e as folhas de papel, como matéria prima, e os resultados 

obtidos, como produto.  

Em 1893, quando escreveu a obra que, de seguida, iremos analisar, que nos permitirá 

imaginar com nitidez como seria o ensino do Desenho a partir da reforma de 1895, e pelo 

século XX adentro, até à adopção do Método Natural, em 1926, ainda não era vulgar, em 

Portugal, o dinamismo em torno das questões da Psicologia, que viria a caracterizar a 

                                                 
92 Palyart Pinto Ferreira, Algumas Notas Pedagógicas, p. 38. 
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Educação durante a Primeira República. E, nesta altura, o método estimográfico, 

matemático, rigoroso, que estabelecia limites, e obedecia a toda uma construção racional, 

apresentava-se-lhe como o mais correcto, em substituição da mera cópia de estampas, 

baseada em tentativas-erro. 

No capítulo que dedica a este tema, com quase sessenta páginas, é nítida a apologia 

a Fröbel, a quem coube «a gloria de haver apresentado uma primeira systematisação 

racional do ensino, tendo por objecto tão importantes operações93 (as operações 

tecnológicas: «constructivas e plasticas e texteis e graphicas», que havia citado 

anteriormente), e que fixou: «com admiravel sagacidade, a idéa-mãe do ensino technologico 

nas primeiras phases da evolução educativa, sendo tão solido e rigoroso o principio 

fundamental da sua grande creação que á posteridade só cumpre seguir-lhe na esteira.»94 

Augusto Coelho, fiel seguidor de Fröbel introduz, porém, ao método preconizado por 

este, algumas «modificações essenciaes, que uma mais larga concepção pedagogica 

[impunha]»95, apresentando-nos aquilo a que denomina “método tecnológico”, que, no 

fundo, constitui um ajustamento forçado dos procedimentos “fröbelianos” à prática do 

Desenho, que havia de ser criticado, posteriormente, por Palyart: 

 

«As dobragens e plicaturas preconizava-as Fröbel, mas para os seus jardins, e nós 

estamos adoptando-as nas escolas primárias. É tempo de enveredarmos pelo verdadeiro 

caminho, caminho já nítidamente marcado pela moderna pedagogia, – e lembremo-nos que vão 

longe os tempos das experiências de Oberlin, Pestalozzi, e Fröbel.»96 

 

Chega a ser quase caricata a vassalagem que Augusto Coelho presta a esta figura, 

que tem em tanta estima, e a maneira como se utiliza da mesma para justificar a 

manutenção dos mais arcaicos (mas ainda hoje comuns) preconceitos relativos à prática 

plástica em sala de aula. «Respeitando o princípio spenceriano», este educador arquitecta 

toda uma metodologia “industrial”, uma verdadeira linha de montagem, composta por dez 

fases, e recorre a Fröbel para fugir ao que o próprio Spencer defendia – a iniciação ao 

desenho através da utilização de tintas e pincéis, para Augusto Coelho «chinezisses»:  

                                                 
93 Augusto Coelho, Princípios da Pedagogia, p. 398. 
94

 Idem, p. 402. 
95 Idem, ibidem. 
96 Palyart Pinto Ferreira, Algumas Notas Pedagógicas, p. 38. 
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«Reflectindo um pouco sobre a idéa de H. Spencer, salta, porém, desde logo á vista ser 

ella praticamente irrealisavel; de pincel e tintas na mão as creanças em breve empregariam tal 

material em usos bem diversos, ennodando-se e conspurcando os vestidos.»97 

 

Mas, passemos a uma explicação sumária do método rigoroso que propõe. Na 1ª fase 

o aluno executava um desenho simples sobre uma ardósia quadriculada, a partir de hastes 

de madeira (com que anteriormente se havia familiarizado), e em seguida, com um lápis 

branco, apoiado nas hastes, transpunha esse desenho para a quadrícula, realizando-se 

assim a transição entre «a linha já preparada» (haste de madeira) e a «linha preparada pelo 

aluno» (traço na ardósia). O aluno combinava linhas rectas verticais e horizontais, traçadas 

sobre o traço da quadrícula, seguindo à risca, no sentido literário, as operações realizadas 

pela professora. Na 2ª fase, o aluno, para além de traçar linhas rectas horizontais e 

verticais, começa a utilizar também a linha recta oblíqua, sendo que a ardósia pode ser 

substituída pelo papel quadriculado, e o lápis branco pelo preto. As formas a copiar podem 

ser ampliadas ou reduzidas, e do desenho que correspondia a uma simples transposição, 

passará a realizar o desenho de memória, com tempo variável ou determinado, e o desenho 

ditado. Na 3ª fase, o papel de quadrícula é substituído por papel com simples estigmas nos 

vértices do quadrado, que pouco a pouco se dispersam, e o aluno realiza linhas quebradas, 

com comprimento cada vez menor, para que na fase seguinte alcance a linha curva. Na 4ª 

fase, os estigmas distanciam-se até desaparecem por completo, e o aluno desenha, 

finalmente, linhas curvas. As formas gráficas são de contorno rectilíneo e curvilíneo mas 

ainda representam superfícies, isto é: a bidimensão. Até esta fase «o alumno traduzirá, por 

meio de fórmas graphicas, outras fórmas igualmente graphicas que o professor lhe 

apresentar ou dictar.»98 A 5ª fase constituía a realização plena do que aprendeu nas fases 

anteriores, para que assim que se mostre capaz, inicie o «verdadeiro desenho», o do 

«real», sendo a melhor maneira de introduzir o aluno no desenho do real, segundo Augusto 

Coelho (que condena as estampas, geradoras de equívocos e maus hábitos) por meio da 

perspectiva. 

                                                 
97 Augusto Coelho, Princípios da Pedagogia, p. 424. 
98 Idem, p. 438. 
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«Desde que o alumno sabe traduzir, por meio do desenho, fórmas graphicas 

“superficiaes” e, portanto, fórmas em que não se torna necessária a perspectiva, é, desde logo, 

o desenho do real que se deve tentar; todas as operações anteriores devem, com effeito, ser 

consideradas apenas como uma “introducção” destinada a preparar o advento do desenho do 

real, isto é, do verdadeiro desenho.»99 

 

Após uma verdadeira lição de Geometria (a representação do ponto, da recta, e 

finalmente de objectos no espaço), descrita ao pormenor, Augusto Coelho defina a 6ª fase, 

como aquela onde o aluno, depois de aprender a representar um ponto gráfico a partir de 

um ponto real existente no espaço, vai «tentar o desenho do real». A transição do simples 

desenho de formas bidimensionais para esta operação complexa deve ser o mais suave 

possível, caso contrário seria «antipedagógico».  

 

«Para isso o alumno começará por perspectivar simples pontos e linhas e superficies – 

apenas traçadas no quadro preto. Ora, a fim de realisar uma tal operação, supponnha-se: a) 

Que o quadro preto está quadriculado e que n’elle o caixilho vertical á esquerda e o caixilho 

horisontal ao fundo servem de eixos coordernados; b) Que o alumno tem, deante de si, um 

papel de desenho, quadriculado, e com os dous eixos coordenados que anteriormente 

suppozemos.»100 

 

Na 7ª fase, o ponto no quadro a giz é substituído por uma pequena esfera de marfim 

(«ponto real»), e de seguida o aluno representará um fio de arame («recta real»), quer 

paralelo ao quadro, quer inclinado sobre o quadro, em diferentes posições. Por último, 

representará segmentos dos mesmos fios, e superfícies constituídas por esses segmentos, 

quer paralelas quer inclinadas sobre o quadro. Na 8ª fase, as linhas ou superfícies, 

compostas por fios de ferro, podem ser mostradas ao aluno pairando no espaço, sendo que 

os objectos que as rodeiam podem funcionar como eixos de referência, em substituição do 

fundo do quadro. Na 9ª fase, o desenho realiza-se a partir de sólidos poliedricos de arame, 

que constituem simples contornos dos verdadeiros sólidos. Aos sólidos de arame sucediam-

se os sólidos de madeira (a superfície contínua), na 10ª e última fase. Inicialmente, eram 

representados os sólidos poliedricos, e só depois os redondos. Por último, e depois de 

                                                 
99 Augusto Coelho, Princípios da Pedagogia, p. 440. 
100 Idem, p. 446. 
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maturadas cada uma destas fases, o aluno poder-se-ia iniciar «o desenho de objectos d’uso 

commum [que constituía] a mais alta floração a que [podia] attingir, na instrucção 

primária.»101 

Os princípios racionais adjacentes a este método são a evolução do simples para o 

complexo (matemático), do mais auxiliado para o menos (como no circo, primeiro com rede, 

depois quando a prática é muita para não “cair”, sem ela). Segundo Calvet de Magalhães, 

Fröbel, «com as suas formas matemáticas fundamentais (cubo, cilindro e esfera), não se 

libertou do encadeamento da Geometria e absorveu completamente a didáctica do ensino 

de desenho primário, liceal e técnico português.»102   

De facto, assim aconteceu, e julgámos importante descrever o método do ensino do 

Desenho de Augusto Coelho, embuído do espírito “fröbeliano”, porque encontramos 

semelhanças significativas entre o mesmo e o ensino do Desenho implementado com o 

programa de 1895, e que se prolongou para lá de 1926, quando se começou, timidamente, 

a ensaiar um desenho do natural.  

A título de exemplo, comparemos o ensino do Desenho emergente das reformas de 

1895 e 1918. Na reforma de 1895, o 1º ano consistia num «ensino oral descritivo» (teórico, 

desde as figuras geométricas aos sólidos) e num «ensino gráfico», sendo que o último se 

subdivida em «desenho rigoroso» e «desenho à vista» (cópia de linhas). Do desenho 

rigoroso faziam parte traçados (complemento do ensino oral descritivo e preparação para o 

desenho à vista), realizados sob várias modalidades: desenho de memória, ditado, de 

redução, de objectos (sólidos), à voz, com tempo marcado, de invenção ou livre (leia-se 

conjugando as formas geométricas ensinadas), e desenho de prova. Na reforma de 1918, o 

mesmo ano, dividia-se em «desenho geométrico», que continuava a consistir nos traçados 

elementares e construção de figuras geométricas próprios do anteriormente denominado 

«desenho rigoroso», e «desenho à vista», que consistia em exercícios de combinações 

simples de segmentos de recta – hastes de madeira ou fios de arame, e de arcos de 

circunferência, numa rede estimográfica, variando os intervalos e as distâncias dos 

estigmas. No 3º ano, realizava-se a cópia de modelos de formas geométricas planas em 

                                                 
101 Augusto Coelho, Princípios da Pedagogia, p. 448. 
102 Calvet de Magalhães, “O ensino do desenho”, Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. 1, n.º 2, p. 384. 
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arame de ferro, assim como sólidos definidos pelas suas arestas de arame de ferro, na 

rubrica de “desenho à vista”.  

Assim, apesar de, em teoria, ser valorizada a dimensão intelectual do Desenho 

duvidamos que esta disciplina, na maioria dos casos, e salvo raras excepções, durante o 

este período, contribuísse para o desenvolvimento intelectual dos escolares, restringida que 

estava pelos métodos utilizados, que na reforma que mudou o seu conceito (1895), bem 

como nas que se seguiram (1905, 1918), permaneceram na essência os mesmos. 

A submissão do Desenho às outras disciplinas, ou ciências, própria de uma 

valorização desta disciplina pelo seu carácter prático e utilitário, comum no século XIX (e 

inerente ao período que anteriormente estudámos) continua ainda a ser uma constante no 

ensino do Desenho em Portugal, no século XX, como podemos verificar nos conteúdos 

programáticos da reforma de 1918, praticados até 1926, onde do Desenho à vista, do 3º ao 

5º anos, faz parte o Desenho esquemático de aparelhos simples de Física e Química, e o 

Desenho à vista, do 6º e 7º anos, que consiste em Desenho esquemático de preparações 

de Zoologia e de Botânica e em Desenho Topográfico; e da reforma  de 1929, na qual no 7º 

ano o Desenho de imitação à mão livre volta a consistir em Desenho esquemático de 

preparações de Zoologia e de Botânica e em Desenho Topográfico. Só a partir de 1930 

(pela redução da disciplina para 5 anos) e, definitivamente, em 1936, este “Desenho 

esquemático” é suprimido dos programas. Isto, apesar de, na teoria, a disciplina de 

Desenho ter adquirido um valor educativo intelectual, cerca de 40 anos antes, aquando da 

reforma de 1895. 

Aliás, é de salientar que a distinção entre este período e o anterior acontece mais em 

teoria do que na prática, pois apenas na reforma de 1936 viria a ser decretado 

definitivamente o “novo” desenho, o natural, e abolidas, finalmente, as cópias das estampas, 

apesar de ter persistido o desenho geométrico, e dos métodos inerentes a este desenho 

terem sido transpostos para todas as outras modalidades, como veremos.  

O Desenho e, posteriormente, os Trabalhos Manuais Educativos (introduzidos na 

reforma de 1918), tal como o nome do segundo indica, prestavam-se a assumir com 

seriedade este papel de educadores do espírito, de formadores do intelecto, de 

disciplinadores da vontade, de geradores de seres racionais. Os métodos utilizados, desde 

o geométrico (preconizado por Pestalozzi, e continuado por Fröbel), ao natural (apenas 
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praticado em Portugal após a reforma de 1936, com trinta e seis anos de atraso 

relativamente ao panorama internacional) exigiam concentração, rigor, e controlo, o 

desenvolvimento de um espírito analítico e sintético aguçado, aspectos a cultivar quando o 

racionalismo imperava, numa modernidade que se acreditava objectiva. 

A disciplina de Desenho, tal como o resto da educação, baseava-se na cópia, quer 

fosse de linhas (pelos métodos estimográfico e/ou geométrico), de estampas (pelo método 

do mesmo nome, já abandonado por toda a Europa) ou do natural, que, no fundo, ia beber 

do geométrico, e assentava numa concepção unívoca da realidade e, como tal, com apenas 

uma representação possível e aceitável. A pequena brecha parecia surgir no desenho de 

ornamentação, ou “poético” (que já se realizava, embora pouco, no fim do século XIX), 

posteriormente denominado de composição decorativa. No entanto, também este obedecia 

a regras, e a ligeira “liberdade” que oferecia, era sempre constrangida por certos limites.   

Dos alunos, esperava-se que fossem ordeiros, cumpridores, zelosos, futuros cidadãos 

trabalhadores acríticos, o que para quem toda a vida se habituara a “copiar”, a seguir 

regras, a receber o conhecimento sem o digerir, não se apresentava tarefa difícil. Dos 

professores, esperava-se que ensinassem, isto é, que professassem a matéria, na qual 

eram especialistas, como meros técnicos, pois se nos finais do século XIX a formação 

pedagógica dos professores era algo que florescia, ainda antes desta se ter sedimentado, 

foi abafada por uma ditadura à qual não convinha a melhoria do ensino, a valorização do 

professorado, e por conseguinte gerações futuras mais cultas e informadas.  

É interessante estabelecer um paralelo entre a situação a nível do ensino do Desenho 

nas escolas comuns, e o ensino artístico na mesma época, bem como a arte que se fazia no 

Portugal de então, e concluir que, do mesmo modo que o ensino superior artístico, e a arte 

portuguesa, em geral, pareciam ter ficado presos a um naturalismo, que satisfazia o gosto 

nacional, mas que se afastava, cada vez mais, das “revoluções” que se davam lá fora 

(sobretudo em Paris, para onde viajavam os nossos bolseiros, o que de pouco ou nada lhes 

servia, uma vez que a maioria não transportava essa experiência para o seu trabalho 

quando chegava à terra natal), também no ensino comum as reformas que se faziam no 

estrangeiro tardavam a chegar ao nosso país. 

Como esclarece Lígia Penim, na sua dissertação sobre o ensino do Desenho e dos 

Trabalhos Manuais, datada de 2001:  
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«[Enquanto] as construções de desenho geométrico implicariam traçados 

inquestionáveis, explicitados nos programas, executados pelo professor no quadro negro e 

registados pelos alunos nos seus cadernos, as outras expressões desenvolveram-se num 

espaço curricular mais ambíguo, variável e dependente de concepções estéticas e opções 

pedagógicas dos professores que as geririam na sala de aula.»103 

 

A brecha possibilitada pelo desenho decorativo, o único onde havia «ensejo a um 

pronuncio de imaginação»104, leva Elisabete Oliveira a classificar o período que media as 

reformas de 1936 e 1947-48 de Período da Pró-Imaginação. Mesmo assim, a educadora 

reconhece que este raramente ultrapassava o denotativo, sendo apenas possível uma 

limitada “invenção”. 

Para Lígia Penim, mesmo após a reforma de 1936, tanto o desenho decorativo, como 

o desenho à vista, o primeiro subordinado a leis de uma gramática rigorosa, e o segundo 

submetido à perspectiva linear, assentavam nas «tradições metodológicas [do desenho 

geométrico], que eram mantidas vivas nas práticas dos professores, atravessando as outras 

expressões»105. O desenho decorativo consistia no preenchimento dos espaços vazios das 

composições geométricas, previamente traçadas, com elementos estereotipados, também 

eles preestabelecidos, e conjugados em “harmonias” que obedeciam a regras. E o desenho 

à vista ou à mão “livre” realizava-se, de modo rigoroso, através da perspectiva linear, a 

partir dos modelos de arame, utilizados desde o final do século anterior, seguindo uma 

ordem de execução precisa, e obedecendo a regras de representação naturalistas. 

«Estávamos perante uma visão selectiva e única, e deste modo o cérebro orientava a mão 

que ficava “livre para executar aquilo que era determinado por esta visão unívoca da 

realidade.»106  

A utilização exclusiva de utensílios de trabalho próprios do desenho geométrico, 

prescrita nos manuais e descrita nos relatórios de professores, que foram analisados por 

Lígia Penim, vem confirmar o predomínio desta prática sobre as outras, que não resultava, 

propriamente, de «intenções explícitas», mas antes da «orgânica em que cada modalidade 

                                                 
103 Lígia Penim, Da disciplina do Traço à Irreverência do Borrão, p. 88. 
104 Elisabete Oliveira, O Desenvolvimento Estético dos Adolescentes em Educação Visual e a Concepção Pedagógica 

dos Professores (Tese de Doutoramento), p. 84. 
105 Lígia Penim, Da disciplina do Traço à Irreverência do Borrão, p. 89. 
106 Idem, ibidem. 
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aparecia inscrita»107, sobremaneira determinada pela orientação dos professores que, como 

já referimos, ainda reflectia o espírito racionalista que marcara, desde o início, o ensino do 

Desenho em Portugal.  

DA RAZÃO À EMOÇÃO OU DO VALOR EDUCATIVO INTELECTUAL AO EDUCATIVO EXPRESSIVO  

Se o ensino das Artes Visuais, em Portugal, se limitara durante quase um século a 

pouco mais a processos e metodologias extremamente lógicas e racionais, que seguiam 

uma linha pedagógica baseada no positivismo e no evolucionismo, mas distantes da esfera 

mais íntima, emocional e expressiva do ser humano, que longe de o compreenderem como 

ser único e, como tal, com necessidades e formas de expressão próprias, o categorizaram, 

e pretenderam restringir a exercícios uniformes, de solução única, realizados em massa, a 

partir da reforma de 1948 este ensino assume uma nova tendência, sendo introduzida, pela 

primeira vez, a rubrica Desenho Livre nos programas oficiais. 

 

«Nesta reforma o plano de estudos liceais ficou dividido em três ciclos. No 1º ciclo, o 

Desenho lecciona-se em três tempos semanais, com as modalidades seguintes: Desenho Livre, 

Composição Decorativa e Desenho Geométrico. Foi neste ciclo, na modalidade nova, 

denominada Desenho Livre, que apareceu o mais recente método da didáctica do Desenho, 

método baseado na expressão livre dos alunos e no reconhecimento do valor educativo que 

tem o desenho como meio de desenvolver o poder criador, a ainda na confiança de que este 

poder criador influirá benèficamente no futuro.»108 

 

Tanto Betâmio de Almeida como Calvet de Magalhães referem, no que respeita a esta 

época, a inspiração britânica, nas reformas do ensino do Desenho liceal e técnico, 

respectivamente. Calvet de Magalhães reivindica que foi, primeiramente, no ensino técnico, 

na reforma de 1945 a 1948, que se promoveram «as novas ideias da educação pela arte, os 

processos de Cizek e a adaptação da Metodologia dos Guias Didácticos do Ministério 

Inglês»109, e Betâmio de Almeida esclarece que, quando se organizou a reforma do 

Desenho no ensino liceal, em 1948, tomaram-se em linha de conta «as práticas seguidas 

                                                 
107 Lígia Penim, Da disciplina do Traço à Irreverência do Borrão, p. 89. 
108 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 55.  
109 Calvet de Magalhães, “O Ensino de Desenho”, Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. 1, n.º 2, p. 396. 
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em escolas inglesas»110, sendo que o programa se baseou métodos e livros britânicos, 

nomeadamente em Child Art  (1936) de Wilhelm Viola, no qual tomaram conhecimento de 

Franz Cizek, como aquele que insistiu, pela primeira vez, na capacidade criativa da criança, 

dignificando a arte infantil no contexto educacional.  

De facto, para Franz Cizek cada criança tem um potencial criativo próprio, e 

desenvolve a actividade artística de acordo com o seu grau de desenvolvimento, pelo que, 

do mesmo modo que existe uma expressão artística na idade adulta, existe uma expressão 

artística na infância. Assim, este artista, que fundou a sua própria escola no final do século 

XIX, insurgiu-se relativamente à metodologia do ensino das Artes, no sistema educativo 

austríaco, que então assentava na cópia e no treino de destrezas manuais, impondo à 

criança a visão do adulto, tal como ainda acontecia em Portugal nesta época, já bem por 

dentro do século XX. 

No entanto, se esta consciência e valorização da actividade artística infantil é, 

normalmente, associada a Cizek, Betâmio de Almeida considera que é injusto não nomear 

alguns pensadores que contribuíram para o desenvolvimento de uma educação assente 

nesse princípio, nomeadamente Rousseau, John Ruskin, Herbert Spencer e Ebenezer 

Cooke (c. 1837-1913), os últimos dos quais «defenderam o ensino do Desenho baseado na 

Psicologia da Criança e notaram o valor do uso da cor neste ensino.»111 A comprová-lo 

Betâmio de Almeida lembra que, ainda a meio do século XIX, Spencer defendia a utilização 

de tintas e pincéis pela criança, de modo livre (facto criticado por José Augusto Coelho, 

como já referimos), na pintura das figuras quotidianas, como pessoas e animais, que, ao 

contrário do desenho rigoroso, estivessem associadas aos seus prazeres, valorizando o 

desenvolvimento das faculdades cognitivas e emocionais. Enquanto, Cooke, professor 

inglês, inspirado nas reflexões de Ruskin, nos artigos que escrevera em 1885-1886 sobre 

“O ensino da arte e a natureza da criança”, que Calvet de Magalhães também considera 

que constituem «notáveis antecipações às teorias subsequentes»112, defendera 

explicitamente, pela primeira vez, a imaginação como base do ensino do Desenho. «Afirma 

Cooke que nenhuma linha se pode desenhar sem imaginação.» 113 

                                                 
110 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 56. 
111 Idem, ibidem. 
112 Calvet de Magalhães, “O Ensino de Desenho”, Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. 1, n.º 2, p. 386. 
113 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 56. 
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  Em Portugal esta concepção de Desenho, agora oficializada, não era completamente 

nova. Apesar de, só em 1960, ter sido aprovado um programa do ensino primário que 

incluía o desenho livre114, já em 1916, Palyart Pinto Ferreira, sugeria a prática desta 

modalidade neste nível de ensino, salientando a sua importância no desenvolvimento da 

faculdade da imaginação, como forma de linguagem e até como benéfica para o cultivo da 

atenção voluntária. «O desenho livre, espontâneo, cultiva a atenção voluntaria, e deve ser a 

primeira forma que deve revestir o ensino do desenho.»115  

Embora, contextualmente, o conceito de livre, aplicado ao Desenho e aos Trabalhos 

Manuais no início do século XX, não correspondesse exactamente ao conceito introduzido 

nos programas do ensino liceal e técnico de 1947-1948, a verdade é que há que reconhecer 

que no primeiro, já se encontrava a semente do segundo. A vontade de transpor um ensino 

demasiadamente rígido, de ceder liberdade ao aluno, para que este pudesse desenvolver 

trabalhos onde revelasse a sua autonomia, encontra-se já presente nos textos de Palyart 

Pinto Ferreira, que defende que o papel do professor é apenas «despertar o interesse» e 

«levar a criar a forma», e, já em 1916, reconhecia que tanto o ensino do Desenho, como o 

dos Trabalhos Manuais, não deviam consistir meramente no “fazer”, concorrendo assim 

para o «adestramento da célula», mas antes possibilitar o desenvolvimento de faculdades 

intelectuais e emocionais, essenciais ao «sentimento estético», algo que só seria possível 

através da arte.116  

Apesar do trabalho livre ser visto, por vezes, como aquele que só é possível realizar 

quando o aluno já «concluiu a série de modelos adoptados», e não como aquele que se 

realiza, à partida, como expressão do mundo interior da criança, característico a partir das 

reformas de 1947-1948, nas palavras de Palyart já é patente a condenação ao mimetismo 

(«a arte assenta em muitas convenções, ela é mais alguma cousa do que a simples 

imitação da Natureza»117), e um elogio à liberdade e à criatividade, uma vez que o trabalho 

livre é, para este educador, a actividade «que mais contribui para a educação artística da 

criança»118.  

                                                 
114 Calvet de Magalhães, “O Ensino de Desenho”, Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. 1, n.º 2, p. 396. 
115 Palyart Pinto Ferreira, Algumas Notas Pedagógicas, p. 53. 
116 Idem, p. 8. 
117 Palyart Pinto Ferreira, Arte na Escola: O Trabalho Manual na Educação Artística, p. 5. 
118 Idem, p.12. 
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Betâmio de Almeida e Calvet de Magalhães mencionam a grande atenção dedicada 

aos desenhos infantis, no fim do século XIX, e os estudos científicos sobre a metodologia e 

a pedagogia do Desenho que se encetaram a partir de então, como um enorme contributo 

para a «evolução do ensino do desenho», isto é, para «o abandono do desenho 

impressionista», e consequente «adopção do desenho expressionista»119. Dos vários 

autores, destacam os estudos levados a cabo por Georg Kerschensteiner (1854-1932)120, 

que «observou milhares de desenhos infantis e fez várias experiências no sentido de aclarar 

o que é o desenho livre e informar sobre o seu espírito»121.   

É interessante notar, uma vez mais, a actualidade de Palyart que, revelando-se 

conhecedor dos estudos de Kerschensteiner, que, em 1905, publicou A aprendizagem do 

Desenho, produto da sua investigação, assim como de outros autores, na mesma linha 

conceptual, como Édouard Claparède, Georges-Henri Luquet (1876-1965), Ephraïm 

Ivanoff122, e George Rouma123, em 1916, mostrava-se consciente do desajustamento do 

ensino do Desenho à Psicologia Infantil, e reclamava uma reforma urgente deste ensino. «O 

ensino do desenho deve ser imediatamente remodelado, banindo-se a cópia de estampa, 

adoptando-se a cópia do natural, o desenho de ilustração e interpretação, e o desenho 

livre.»124  

                                                 
119 Calvet de Magalhães, “O Ensino de Desenho”, Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. 1, n.º 2, p. 395. 
120 Georg Kerschensteiner professor e pedagogo alemão, foi um militante da educação popular, profissional e cívica, 

muito influenciado por Pestalozzi e Dewey. Foi professor no ensino primário, secundário e superior (a partir de 1919), 

deputado de Reichstag (de 1912 a 1918) e conselheiro escolar da cidade München (Alemanha). No exercício desta última 

função (entre 1895 e 1919), reorganizou o ensino primário e instituiu a escola profissional, reforma que teve eco 

internacional. Foi convidado para fazer conferências nos Estados Unidos da América, no Outono de 1910, tendo-se 

encontrado com John Dewey na Universidade da Columbia (New York), a 29 de Novembro. O lugar de Kerschensteiner 

no Movimento da Escola Nova está associado a esta expressão: Arbeitsschule, traduzida por “escola activa”. A sua 

primeira grande intuição é a da existência de uma inteligência manual. A segunda é a ideia da escola activa como 

princípio metodológico. Vê a educação como um meio e não como um fim, A sua finalidade essencial é o 

desenvolvimento da personalidade, e o seu objectivo mútuo é a edificação de um Estado de Direito fundado na cultura 

dos cidadãos. Kerschensteiner tinha uma elevada concepção da função docente, uma concepção ética que expôs na 

obra Die Seele des Erziehers und das Problem der Lehrerbildung (A alma do Educador e o problema da formação de 

professores, 1921). Algumas das suas obras foram traduzidas em várias línguas. Conforme Reis Monteiro, História da 

Educação: uma perspectiva, p. 100.    
121 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 57. 
122 Ephraïm Ivanoff, professor suíço, desenvolveu uma tese de doutoramento intitulada Recherches expérimentales sur le 

dessin des écoliers de la Suisse romande: corrélation entre l'aptitude au dessin et les autres aptitudes, apresentada à 

Universidade de Lousanne, pela Faculdade de Letras, em 1908. 
123 George Rouma, antropólogo belga, publicou: Le langage graphique chez I'enfant, Bruxelas, Misch et Tron, 1913. 
124 Palyart Pinto Ferreira, Algumas Notas Pedagógicas, p. 55. 
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No que concerne à modelação, Palyart deixa igualmente claro que não deveria 

consistir na «maçuda e indigesta modelação de alguns tempos atrás, a cópia de gêssos», 

mas antes na cópia do natural, e em alguns exercícios livres ou espontâneos, e outros 

segundo um tema dado, que obedecessem apenas a alguma aspecto particular, mas que 

poderiam assumir uma forma final completamente livre. «O primeiro processo é o servilismo, 

a escravidão; o segundo a liberdade (...) ainda copiando as grandes linhas naturais há a 

liberdade de vê-las, de senti-las, emquanto que na cópia do gêsso é a exclusiva imitação... 

“dos imitadores” como dizia Jean Jacques.»125 

Relativamente aos Trabalhos Manuais, Palyart também considerava que, apesar de 

ser cómodo para o professor recorrer ao automatismo, a escola não fora feita para não 

cansar o professor, mas para que a criança desenvolvesse, da melhor forma, as suas 

faculdades, pelo que, citando Corbon126, «os exercícios automáticos de conjunto [deveriam] 

ser abandonados»127, uma vez que apenas contribuíam para a destreza manual, e ser 

substituídos por exercícios mais livres, que exigissem reflexão e implicassem uma 

expressão artística, visando o despertar do gosto estético. 

Cabe aqui lembrar que, para Palyart Pinto Ferreira, à semelhança dos seus autores 

de referência, e também de Franz Cizek, não deveria ser a criança a adaptar-se ao mundo 

exterior, mas o mundo, e, neste caso, a escola e o professor, a adaptar-se à criança. 

Contudo, como já vimos, e como o próprio Palyart lamenta, estas não foram as práticas 

educativas do Desenho e dos Trabalhos Manuais do seu tempo, algo que atribui em parte à 

formação dos professores. 

 

«O trabalho manual e o desenho são, sem dúvida, dois dos mais poderosos factores da 

educação. Infelizmente entre nós, e não só entre nós, mas em muitos países, ou porque 

tenham sido mal compreendidos, ou por falta de preparação de quem os ministra, os resultados 

teem sido diminutos. Papel e lápis não bastam para o desenho, como madeira, papel, cartão, 

tesoura, etc., não bastam para o trabalho manual; alguma coisa mais é necessária, e é, não 

falando nos modelos, o sentimento profundo do professor pelo que vai fazer executar, e esse 

sentimento deriva, directamente, da sua preparação.»128 

                                                 
125 Palyart Pinto Ferreira, Arte na Escola: O Trabalho Manual na Educação Artística, p. 9. 
126 Presidente da comissão de estudo do ensino dos Trabalhos Manuais nas escolas elementares de Paris, em 1880. 
127 Palyart Pinto Ferreira, Algumas Notas Pedagógicas, p. 43. 
128 Idem, pp. 37-38. 
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É interessante compararmos esta observação com a de Calvet de Magalhães que, em 

1962, passado quase meio século, continuava a defender que os Trabalhos Manuais não 

deviam restringir-se a uma educação técnica, como aquela destinada a artífices, uma vez 

que esta «[matava] nas crianças o espírito criador», reconhecendo que não só no Desenho, 

mas também na tridimensão era possível a criatividade, e traçando como principal objectivo 

dos Trabalhos Manuais «despertar na criança um impulso criador»129, que todas possuíam. 

Contudo, este professor também lamentava a situação em que se encontrava o ensino dos 

Trabalhos Manuais em Portugal, nomeadamente devido à formação dos professores.  

De acordo com Calvet de Magalhães, o ensino dos Trabalhos Manuais Educativos 

não correspondia a uma educação conveniente, sobretudo no ensino primário, devido à 

«ligeira formação do pessoal docente»130, e aos programas inadequados, sendo que no 

ensino técnico e liceal, apesar dos programas publicados, a realidade não era muito melhor. 

No ensino técnico, os responsáveis por leccionar esta disciplina sempre haviam sido 

mestres oficinais, e não professores, com uma formação «deficientíssima», que se agravara 

muito nos últimos anos, devido à falta de orientação e de «professores estudiosos pelo 

assunto»131. No ensino liceal, onde, desde 1954, os Trabalhos Manuais estavam, no seu 

entender, correctamente incluídos na disciplina de Desenho, sendo leccionados pelos 

professores desta disciplina, não dispunham, porém, de um tempo razoável para serem 

ministrados, pelo que também aí não conheciam um destino diferente. Para além disso, de 

acordo com o regime de estudos e programas do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, 

datado de 1961, os Trabalhos Manuais poderiam ser leccionados por professores que 

obtivessem uma formação profissional através de um estágio de dois anos de formação 

técnica e pedagógica, sendo que os candidatos admitidos teriam no mínimo 16 anos, e 

qualquer curso técnico profissional dos liceus ou equivalente, e os metodólogos que 

dirigiriam esse estágio podiam ser todos menos os de Religião e Moral, Educação Musical, 

Trabalhos Manuais e Educação Física, o que Calvet de Magalhães considera «estranho»132. 

Assim, concluiu que ao ensino dos Trabalhos Manuais, em Portugal, não correspondia o 

                                                 
129 Calvet de Magalhães, “O ensino dos Trabalhos Manuais Educativos”, in Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. 3, nº 1, 

p. 99. 
130 Idem, ibidem. 
131 Idem, ibidem. 
132 Idem, p. 100. 
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«grande voo», e autonomia, que experimentara na maioria dos países estrangeiros, 

situação, no seu entender, estritamente relacionada com a formação dos seus agentes de 

ensino. «São muito raros os professores com formação profissional para ensinar e orientar, 

inexistentes os desejados estímulos por se considerar todo e qualquer professor apto para 

dirigir as actividades manuais.»133 

A este propósito também escreve Lígia Penim, que salienta, por um lado, a ambígua 

função dos Trabalhos Manuais Educativos, que haviam perdido o pendor eminentemente 

técnico que os havia caracterizado a partir reforma de 1936, e se centravam agora no aluno, 

valorizando os aspectos psicopedagógicos (algo que, como já vimos, constituía o seu 

objectivo inicial), competindo deslealmente com o Desenho, que contava com a modalidade 

de desenho livre; e, por outro lado, a relação de poder desigual entre estas disciplinas, não 

só devido à carga horária diferenciada, que prejudicava os Trabalhos Manuais, mas 

também, e sobretudo, à formação destes professores.  

 

«Mais do que o Desenho, os Trabalho Manuais foram distribuídos por professores de 

diferentes formações e grupos disciplinares. (...) A primeira ligação era feita comos professores 

de Desenho que, por direito próprio, tinham os Trabalhos Manuais distribuídos pelo seu grupo 

disciplinar, o nono. Mas, os termos de funcionamento da relação fizeram-se desigualmente. Os 

professores não só dariam mais do seu esforço ao Desenho, contável em horas de trabalho, 

como esse esforço se justificou pela pressão dos exames de Desenho no final de cada ciclo 

liceal.»134   

 

Por outro lado, no que concerne ao ensino do Desenho, Calvet de Magalhães aponta, 

em 1960, a necessidade de uma adequada preparação psicológica e pedagógica, para além 

da estética, salientado que aquela, em Portugal, só há muito pouco tempo havia começado 

a realizar-se convenientemente. Apesar de no Congresso realizado em Paris, em 1900, se 

ter concluído que o ensino do Desenho não dependia de uma capacidade inata, pois se 

dependesse não faria sentido existir nas escolas, «nem haveria justificação para os seus 

programas e preceitos pedagógicos»135, segundo este professor e metodólogo:    

 

                                                 
133 Calvet de Magalhães, “O ensino dos Trabalhos Manuais Educativos”, in Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. 3, nº 1, 

p. 99. 
134 Lígia Penim, Da disciplina do traço à irreverência do borrão, p. 202. 
135 Calvet de Magalhães, “O Ensino de Desenho”, in Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. 1, n.º 2, p. 389. 
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«Em Portugal, quando já era possível organizarmo-nos didàcticamente, a nossa visão 

parcelar e desconexa dos problemas, atirou com o ensino do desenho, em qualquer dos graus 

de ensino, para as aventuras mais discutíveis e sòmente muito tarde conseguimos encontrar 

algumas linhas de acerto metodológico.»136 

 

É de salientar que, quando Betâmio de Almeida e Calvet de Magalhães reflectiram 

sobre o ensino do Desenho (ambos) e dos Trabalhos Manuais Educativos (o último), no 

início dos anos 60, ainda advogavam aquilo que denominavam de Educação pela Arte, e 

inspiravam-se na didáctica de Cizek, apesar deste autor, em si, se enquadrar num 

movimento expressionista da Educação Artística, e não tanto naquele que, em 1943, quase 

meio século depois, viria a ser impulsionado por Herbert Read, com a obra intitulada, 

precisamente, Educação pela Arte, e que, curiosamente, apenas Betâmio da Almeida 

menciona, não como uma influência aos programas de 1947-48, mas apenas como uma 

referência para explicar aquela designação.  

Calvet de Magalhães, embora reconheça progressos no ensino do Desenho em 

Portugal nos últimos anos, desde as reformas do ensino técnico e liceal de 1947-48, devido 

à orientação e aos processos de trabalho de Cizek, «especialmente o respeito, tão precioso, 

da liberdade artística de expressão da criança, a confiança ousada na actividade artística 

espontânea infantil, e sobretudo ao facto de apontar a necessidade das crianças se 

exprimirem», considerava que estas práticas no 1º ciclo liceal se encontravam limitadas 

pelos planos de estudo e correlativa carga horária, e que no ciclo preparatório do ensino 

técnico, apesar dos tempos serem aceitáveis, a verdade é que «os preconceitos» que, 

então, ainda rodeavam a educação pela arte, «tão enraizados e fortificados pelos métodos 

tradicionais de ensino», acabavam por restringir, igualmente, esta prática.137 

Betâmio de Almeida, embora situe em 1930 o início do que designa de Método Cizek, 

mostra-se um adepto fervoroso do mesmo, e ao questionar-se acerca da actualidade do 

ensino do Desenho em Portugal, no final desta sua revisão sobre o mesmo, considerava 

que os últimos programas já revelavam as novas tendências, uma vez que incluiam aquele 

método.138  E, sublinhava, logo de seguida, que «a Educação pela Arte é a feição mais 

moderna da disciplina que historiámos.»139  

                                                 
136 Calvet de Magalhães, “O Ensino de Desenho”, in Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. 1, n.º 2, p. 389. 
137 Idem, p. 400. 
138 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 62. 
139 Idem, p. 63. 
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Assim, Betâmio de Almeida, em 1960, continuava a defender a Educação pela Arte, 

por nesta corrente se valorizar a Arte não como um fim, mas como um meio, para o 

desenvolvimento de faculdades com validade futura, que, segundo o próprio, normalmente, 

se situam fora do âmbito da Arte. Neste sentido julgava de grande relevância a formação do 

professor, que deveria conhecer não só as técnicas e meios de expressão, mas também as 

características das diferentes fases psicológicas dos alunos.  

Contudo, se «nesta nova directriz está suficientemente esclarecida a didáctica para o 

período infantil (menos de 10 anos)», Betâmio de Almeida refere a dificuldade em encontrar 

didácticas para as fases seguintes, nomeadamente a pré-adolescência (10 a 12 anos) e a 

adolescência (10 a 17 anos). No primeiro caso, sugeria uma didáctica que assentasse na 

observação, que não impusesse conteúdos preestabelecidos, mas se adequasse à 

«evolução própria de cada aluno, e nunca na letra da lei, e para todos igualmente»140, e, no 

segundo caso, uma aproximação à obra de arte, que se processasse através de «encontros 

com a Arte», como visitas a museus e a exposições, que proporcionassem o 

desenvolvimento da apreciação estética, logo, uma educação do gosto. Para além disso, 

propunha que o desenho de observação, assim designado por proporcionar o 

desenvolvimento desta faculdade (anteriormente desenho à vista), caminhasse no sentido 

de uma didáctica que reconhecesse a importância da visão pessoal do aluno e do seu 

momento psicológico na representação do modelo, pelo que deveria passar a denominar-se 

“desenho de interpretação”. Deste modo, Betâmio de Almeida dilatava a concepção 

expressionista do ensino das Artes Visuais a todas as fases, não a aplicando somente à 

modalidade de desenho livre, apenas aflorada na infância e na pré-adolescência. 

 

«Cada escolar verá o modelo de certa maneira, e o seu desenho será uma interpretação 

livre em que se reconhecerá o modelo e as sensações pessoais que provocou. Caberá ao 

professor não trazer para a sala a sua visão particular e antes estimular cada aluno a interpretar 

os modelos de maneira séria e pessoal, dum modo espontâneo e aprazível tendo em vista um 

reconhecimento do mundo exterior pelo aluno e a vivência duma harmonia feita pelas suas 

próprias mãos.»141   

                                                 
140 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, pp. 63 e 64. 
141 Idem, p. 65. 
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De facto, de acordo com Elisabete Oliveira, Betâmio de Almeida sempre demonstrou 

um grande respeito pela individualidade de cada um, algo que podemos observar nesta 

pequena história que costumava contar, e que a educadora recorda:  

 

«”Na minha terra, em Benavente há o Largo do Chaveiro, o Largo da Igreja Matriz 

Principal... Agora fizeram lá uns arranjos e tudo... Mas não devia ser assim. Devia ser tudo terra 

planada. Deviam deixar as pessoas andar à vontade, olhar para elas e ver os caminhos 

principais que elas seguiam e, em função dos caminhos dominantes, que elas tomassem, assim 

faziam, depois, os canteiros e isso tudo, porque descobriam quais eram os percursos que elas 

precisavam.” Ora, isto a meu ver, mostra como Betâmio de Almeida era uma pessoa que 

respeitava o outro, via o caminho que o outro seguia, e não estava fechado a nada que fosse 

inesperado. Lá está a tal emergência de necessidades, de condições, etc. que justificassem 

que as coisas dessem uma volta.»142 

 

Esta «emergência», como a designa Elisabete Oliveira, relaciona-se com o interesse, 

de que nos fala Palyart Pinto Ferreira, segundo o qual o professor devia estar atento à 

criança, para que reconhecesse as necessidades que dela “emergiam”, e fosse ao encontro 

das mesmas, por forma a que todo o trabalho da criança resultasse do esforço voluntário 

(conceito que extraíra de Dewey), e não de uma imposição exterior.143  

Para Betâmio de Almeida, para além de uma adequação do ensino das Artes Visuais 

ao nível de desenvolvimento criativo dos alunos, havia que respeitar a singularidade de 

cada um, em cada etapa da sua vida. Por conseguinte, o professor devia estar muito atento 

à realidade de cada aluno, em cada momento, e agir de acordo as necessidades que se 

colocavam, consciente de que não existem receitas válidas para todas as ocasiões, pelo 

que «o momento [decidiria] o método»144, tal como o afirmara Cizek, citado por Betâmio, o 

que revelava já uma perspectiva do currículo como flexível, e do professor como um 

profissional reflexivo, que despontou nos anos 80, como veremos no próximo capítulo. 

Nas instruções para a classificação das primeiras provas de desenho livre realizadas 

no exame de Admissão aos Liceus, elaboradas, em 1964, por Betâmio de Almeida, é 

interessante notar que este frisava que dever-se-ia aceitar «qualquer tipo de modalidade de 

                                                 
142 Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, p. 8. 
143 Palyart Pinto Ferreira, Algumas Notas Pedagógicas, p. 11, 12 e 41. 
144 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 60. 
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representação gráfica do tema», sendo «factor de maior valorização a interpretação franca, 

pessoal e expressiva do tema proposto», e factor de penalização a presença de «elementos 

estereotipados». O sexto ponto – «A valorização do trabalho deve verificar-se através da 

representação, distribuição e situação dos elementos e não pelo acabado do conjunto e dos 

pormenores»145, revela, simultaneamente, uma clara oposição ao desenho à vista, de cariz 

mimético, que havia sido exigido nas provas até então, e uma preocupação com questões 

de carácter formal que, progressivamente, vinham a ganhar maior relevância, sendo 

implementadas nos programas da reforma seguinte.  

No entanto, à semelhança de Palyart Pinto Ferreira (1916) e de Calvet de Magalhães 

(1961 e 1962), como já mencionámos, também Betâmio de Almeida (1960) reconhecia um 

desfasamento entre as concepções presentes nos programas e as práticas educativas, 

correlacionando o desenvolvimento do ensino das Artes Visuais e a formação dos 

professores (neste caso, a contínua). Pelo que, ao terminar aquela «tentativa de perscrutar 

o futuro» deste ensino, recomendava que «seria muito útil que entre os professores de 

Desenho de Portugal se estabelecessem, de dois em dois anos, contactos leais de 

intercâmbio de ideias e métodos que garantissem neste ensino a melhoria necessária, 

progressiva e dilatada que convinha ao País»146. 

De facto, como concluiu Lígia Penim (2001), através da análise dos relatórios dos 

professores de Desenho e de Trabalhos Manuais, respeitantes a este período: 

 

«O saber e a destreza técnica não deixaram, após 1947-48, de ser vistos como 

condições básicas na aprendizagem do desenho e dos trabalhos manuais. A ideia de que a 

criatividade surgiria do contacto com os materiais, espontaneamente, era de seguida, negada 

no interior dos mesmos discursos. Defendeu-se, pois, que ao longo da escolaridade, a criação 

seria “alimentada” pela acumulação progressiva de conhecimentos técnicos e de destreza 

manual (...) De imediato, poder-se-ia concluir que, esvaziado o proclamado antagonismo das 

identidades, encontrar-nos-íamos perante uma confusão, fruto, talvez, da incorrecta formação 

científica e pedagógica dos professores que a advogaram.»147 

 

                                                 
145 Betâmio de Almeida, Instruções para classificação da prova de Desenho no Exame de Admissão ao Ensino Liceal em 

1964, cit. por Betâmio de Almeida, “Alguns aspectos formais do desenho livre no exame de admissão aos liceus no ano 

de 1964”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 23, Lisboa, Liceu Normal de Pedro Nunes, 1965, p. 128.    
146 Betâmio de Almeida, “O Desenho no Ensino Liceal”, in Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 10, p. 66. 
147 Lígia Penim, Da disciplina do Traço à Irreverência do Borrão, p. 22. 
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Assim, e colocando, uma vez mais, a tónica na formação de professores, apesar de, 

após a Reforma de 1947-48, a afirmação do rigor e da perfeição ter sido, em teoria, 

substituída pela autonomia dos alunos, «para que a sua criação espontânea e livre pudesse 

emergir da produção»148, a verdade é que a antinomia expressa nos dois enunciados que 

deram nome à sua dissertação – “a disciplina do traço” (1936 a 1947-48) e a “irreverência 

do borrão” (1948-1972) – revelou uma maior complexidade do que, à partida, seria de 

esperar, não correspondendo à simples oposição de duas correntes estéticas e 

pedagógicas antagónicas, sendo que a progressiva adesão à expressão livre não aconteceu 

em detrimento da técnica, que continuou a prevalecer.  

DA EMOÇÃO À PERCEPÇÃO-COMPREENSÃO OU DO VALOR EXPRESSIVO AO COMUNICATIVO 

Com a transformação do Desenho em Educação Visual (na reforma educativa de 

1972, reforçada pela reforma de 1975, após ao 25 de Abril) assistimos, por um lado, à 

persistência e até ao reforço de práticas educativas que se enquadram numa corrente 

expressionista-psicanalítica, como veremos mais à frente, e, por outro lado, a uma adesão a 

novos paradigmas, nomeadamente ao formalista-cognitivo, que já despontara, em Portugal, 

nos anos 60 (quando começou a ser valorizado por Betâmio de Almeida, Calvet de 

Magalhães e Rocha de Sousa (n. 1938), no ensino liceal, técnico e superior artístico, 

respectivamente) e ao pragmático-reconstruccionista, que adveio do espírito comunitário e 

interventivo que se vivia nessa altura, aliado ao crescente interesse pelo Design, que se 

revelara nos últimos anos em Portugal.  

Apesar de algumas interpretações da “educação pela arte” separarem o indivíduo do 

social, limitando-o à esfera fechada das sensações e das emoções, a verdade é que, após 

as duas grandes guerras, emergiu uma nova relação entre indivíduo e sociedade, onde 

aquele, ao invés de se sujeitar a esta, e ser por ela dominado, é visto como construtor da 

mesma, isto é, surge uma consciência do indivíduo, parte individual, mas, simultaneamente, 

significativa do todo, como autor do futuro. É o sujeito, com características particulares, que 

fazem dele único e original, que é capaz de mudança, através da criatividade. É ele o 

                                                 
148 Lígia Penim, Da disciplina do Traço à Irreverência do Borrão, p. 22. 
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escultor, que molda, e não que é moldado ou oprimido pela sociedade. Aliás, curiosamente, 

esta é a concepção de sujeito e de professor, defendida por Herbert Read: 

 

«Não podemos, na nossa abordagem dos problemas da educação, satisfazer-nos com 

uma aceitação passiva desse meio ambiente. A eficiência da nossa mediação é, até certo 

ponto, dependente da nossa capacidade de modificar o meio ambiente. A educação, na ver-

dade, é inseparável da nossa política social como um todo. (...) [Apenas se formos] conscientes 

das necessidades comuns da comunidade e dos direitos e responsabilidades que nos tocam 

como cidadãos, poderemos ser bons educadores. É duvidoso que um trabalhador de qualquer 

área (...) possa trabalhar efectivamente em isolamento. (...) Mas isto é válido, acima de tudo, 

para o professor, pois a educação, fundamentalmente, não é direccionada para o implemento 

do conhecimento no indivíduo, mas para a criação de bem-estar na comunidade.»149 

 

Nos programas de todo o ensino básico, após o 25 de Abril, tanto o professor como o 

aluno surgem como seres comprometidos com o seu tempo. A liberdade implica 

responsabilidade e os professores, bem como os artistas, são encarados como 

“transformadores do quotidiano”, tal como os apelida, em 1979, Pedro Cabrita Reis, citando 

uma expressão oriunda do Manifesto dos Escritores Novos150.  

 

«Integrando-se nos princípios básicos do Ciclo Preparatório em 1975, o programa de 

Educação Visual inscreve-se numa linha que aponta para a necessidade de educar a criança 

no sentido de esta se tornar um agente dinâmico das transformações do meio, da sociedade e 

da cultura em que se insere.»151 

 

Segundo Margarida Rocha, baseada nas orientações curriculares, definidas por Elliot 

Eisner (n. 1933), o programa de Educação Visual encontra-se entre uma orientação para a 

«relevância pessoal», e uma orientação para a «reconstrução social», próprias de um 

currículo humanista e social-reconstrucionista, respectivamente.152   

 

                                                 
149 Herbert Read, A Educação pela Arte, pp. 329 e 330. 
150 Pedro Cabrita Reis, “Questões que se põem”, in revista Arte Opinião, n.º 4, Março de 1979, p. 18. 
151 Margarida [Rocha], A Educação Visual do Ensino Básico (2º Ciclo): Os professores em início de carreira e a orientação 

dada ao programa (Dissertação de Mestrado), p. 71. 
152 Idem, ibidem. 
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«Em termos de concepção do programa, integrado numa linha de acção mais vasta do 

próprio currículo do Ciclo Preparatório, podem considerar-se dois eixos dominantes: um que 

confere relevância aos aspectos pessoais – necessidades e interesses dos alunos; e outro que 

considera os aspectos sociais – necessidades e problemas com que a sociedade se confronta.»153 

 

À «relevância pessoal» podemos fazer corresponder os exercícios mais ligados a 

actividades de estúdio, aqueles que permitem a construção de significado pessoal, a auto-    

-expressão, dando continuidade aos programas de 1947-48. À «reconstrução social» 

correspondiam os exercícios que implicavam uma acção individual ou colectiva sobre o 

meio, assentes no Método de Resolução de Problemas, próprio do Design, que já havia 

dado os primeiros passos em Portugal, ainda durante a Ditadura, e que constituía um 

fascínio para muitos, pela sua intervenção na melhoria do quotidiano (Design de 

Equipamento), ou pela sua aplicação em toda uma comunicação visual, modo de controlo 

social, que importava compreender (Design de Comunicação). Neste âmbito, é de destacar 

a influência de Bruno Munari, nomeadamente com as obras A Arte como Ofício (1966) 

Design e Comunicação Visual (1968), Artista e Designer (1971) e Das coisas nascem coisas 

(1981), que contribuíram para a compreensão deste “novo” domínio.   

Clara Brito recorda que, nessa altura, desenvolviam-se trabalhos dirigidos à 

comunidade, enquadrados numa espécie de «Design Social»154, e devido, precisamente, a 

esta relação entre o Design e a reconstrução social, Margarida Rocha conclui que, apesar 

daquelas duas orientações se encontrarem presentes no programa saído da Revolução, 

havia uma preponderância da segunda sobre a primeira, o que podemos interpretar como 

uma reacção de oposição face ao programa de 1947-48, no qual era manifesto um elogio à 

expressão, própria de programas orientados para actividades estúdio. 

 

«Os programas de “orientação-design” não se centram na pintura ou na escultura em si, 

nem em problemas de “auto-expressão”, mas antes nos aspectos formais ou de design das 

Artes Visuais, e em problemas respeitantes à forma relacionada com necessidades de carácter 

prático da sociedade. Na linha preconizada pela “orientação-design”, o programa de Educação 

Visual, tendo como meta o desenvolvimento das capacidades de compreender, criticar e 

intervir, dá ênfase às actividades de design.»155 

                                                 
153 Idem, p. 72. 
154 Clara Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, p. 3. 
155 Margarida [Rocha], A Educação Visual do Ensino Básico (2º Ciclo): Os professores em início de carreira e a orientação 

dada ao programa (Dissertação de Mestrado), p. 75. 
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Elisabete Oliveira, que viveu intensamente este período, que designa como Integrado-

Envolvimentista (1975-1990), refere que nele se consolidaram projectos sobre forma-função 

e comunicação visual, que se revelaram sensíveis ao património e às necessidades do 

contexto156, o que denota a simbiose entre as correntes de Educação Artística formalista-

cognitiva e pragmática-reconstruccionista, supracitada. 

De facto, no programa de Educação Visual podemos observar essa relação, uma vez 

que este estabelecia que as experiências visuais e o conhecimento dos elementos formais 

só adquiriam significado se derivassem de vivências concretas, experimentadas pela 

criança no seu quotidiano, o que denota uma forte influência de John Dewey, como conclui 

Margarida Rocha.157 Assim, a aprendizagem dos elementos formais não deveria consistir na 

mera exploração de técnicas de expressão visual, como o desenho, a pintura, a colagem e 

fotografia (agora concebidas como meios de comunicação), nem tão pouco numa 

abordagem «formal, abstracta e teórica» dos mesmos, «apresentados como leis ou como 

teorias de conhecimento artístico», mas resultar de «concretas experiências da vida, 

integradas em áreas de exploração ligadas às vivências da criança e à integração da escola 

numa determinada localidade ou região.»158 Consciente da importância dos elementos 

visuais na construção de uma linguagem visual, a Educação Visual centra-se na análise 

destes, e surge como uma disciplina que, a seu modo, dentro dos conhecimentos que lhe 

são próprios, contribui para uma melhor compreensão, e, consequentemente, poder de 

intervenção no meio envolvente. 

Um autor que muito contribuiu para estruturação desses conhecimentos, a nível 

formal-cognitivo, ao associar a teoria psicológica da Gestalt à estética formal, concebendo 

uma nova teoria em torno da percepção visual, foi Rudolf Arnheim, muito difundido em 

Portugal nos anos 70, como lembra Rocha de Sousa, para quem a obra Arte e Percepção 

Visual (1954), deste autor, que o inspirou na realização de manuais de Educação Visual159, 

continua, ainda hoje, a ser a “Bíblia” do ensino das Artes Visuais.  

                                                 
156 Elisabete Oliveira, O Desenvolvimento Estético dos Adolescentes em Educação Visual e a Concepção Pedagógica 

dos Professores (Tese de Doutoramento), p. 130. 
157 Programa de Educação Visual do Ciclo Preparatório, Ministério da Educação e da Investigação Científica, 1975, cit. 

por Margarida [Rocha], A Educação Visual do ensino Básico (2º ciclo): os professores em início de carreira e a orientação 

dada ao programa (Dissertação de Mestrado), p. 72. 
158 Idem, ibidem. 
159 Rocha de Sousa, Desenho (Área: Artes Plásticas), Colecção de Textos Pré-Universitários, Lisboa, Ministério da 

Educação, 1980. 



O ENSINO DAS ARTES VISUAIS EM PORTUGAL                                                                                                                                73

  

«O Arnheim andava nas nossas mãos, e serviu para muito. Eu acho que ainda serve. Eu 

acho, curiosamente, que o Arnheim nunca perdeu actualidade. (...) Eu criei uma teoria que era 

a realidade, a percepção visual e a mobilidade visual. E esse conceito de mobilidade visual, foi 

uma frase minha que, depois, se foi criando, em teoria, em bola de neve, e teve ligações aos 

conceitos de nivelamento e de acentuação, acabando por se projectar no primeiro livro 

propedêutico: “Desenho: área artes plásticas”, feito por mim.»160 

 

A própria denominação Educação Visual propõe uma mudança de paradigma na 

disciplina, ao enfatizar o Visual, para o qual é necessária uma Educação. O simples 

desenhar, actividade espontânea da criança, transforma-se num Aprender a Olhar, por a 

esta actividade estarem associados uma série de conhecimentos, inerentes à disciplina, que 

são considerados como necessários quer para ver, quer para criar, que serão úteis a 

qualquer cidadão, como fruidor e como autor, como receptor e como emissor, mas, de 

qualquer modo, como agente participante neste modo de comunicação.  

Neste sentido, de uma educação na qual a função do professor quase se havia 

anulado, uma vez que a sua interferência era entendida como “maligna” para o espírito livre 

e puro da criança, caminhou-se para uma educação onde é o professor recupera o seu 

lugar, como elo de ligação entre a criança e o mundo, como portador de um património de 

conhecimentos, que ajudará o aluno não só a solucionar os problemas com que é 

confrontado, como a ter consciência dos mesmos, e de “fruidor” a converter-se em “autor”. 

Como explica Margarida Rocha: 

   

«Não existe germinação espontânea na vida mental. Se o aluno não obtém sugestões do 

professor, ele irá obtê-las de outras pessoas ou noutros locais ou a partir do que um colega faz. 

E essas sugestões poderão ser superficiais e não contribuir para o seu desenvolvimento. O 

professor deve procurar que o aluno desenvolva competências que lhe permitam não só 

resolver problemas que lhe são apresentados, mas que possibilitem formular os próprios 

problemas. Deste modo, será facultada ao aluno a possibilidade de construir o 

conhecimento.»161
 

 

Contudo, do mesmo modo que, durante o período anterior, apesar da adesão 

conceptual ao paradigma expressivo-psicanalítico, introduzido nos programas, 

                                                 
160 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, p. 11.  
161 Margarida [Rocha], A Educação Visual do Ensino Básico (2º Ciclo): Os professores em início de carreira e a orientação 

dada ao programa (Dissertação de Mestrado), p. 55.  
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prevaleceram práticas de carácter mimético, assentes no desenvolvimento da destreza 

manual e numa racionalidade técnica que sempre caracterizara o ensino das Artes Visuais 

em Portugal, também durante este período, persistiram, e tornaram-se mesmo mais 

abrangentes, práticas educativas relacionadas com o movimento da Educação pela Arte, 

apesar de, em 1967, num projecto de um novo programa de Desenho (levado a cabo por 

um grupo de trabalho, composto pelos professores estagiários do 9º Grupo do Liceu Normal 

de Pedro Nunes162, e coordenado por Betâmio de Almeida), já ter sido reclamada a 

necessidade de aquisição de uma linguagem visual, que permitisse aos alunos 

compreender não só a Arte, mas o meio envolvente que os rodeava, e, como tal, tornarem-

se mais conscientes e com maior capacidade de intervenção. Pelo que consideramos que 

neste projecto já se encontrava a semente da Educação Visual, como podemos observar no 

seguinte excerto, no qual o grupo, após sublinhar a importância crescente da linguagem 

visual na sociedade de então, traçava, deste modo, as perspectivas educativas para o novo 

programa: 

 

«Aceita-se como necessária a educação no sentido de olhar e ver, de conseguir ver e 

apreciar. Com o primeiro destes binómios pretende-se aumentar a riqueza das percepções 

visuais, para tornar mais ampla e mais proveitosa toda a “leitura” formal. Olhar e, através da 

inteligência visual, captar as intenções simbólicas de um desenho, efectuar associações 

mentais que ampliam o conhecimento, compreender estruturas, sentir semelhanças e 

antinomias, torna-se uma imperiosa necessidade. Com o segundo, objectiva-se a felicidade de 

não ficar indiferente perante o encanto da natureza, a beleza das obras de Arte e a qualidade 

dos objectos fabricados.»163 

 

Para além de uma actualização programática, que incluísse os «elementos e 

qualidades» das Artes Visuais, necessários a uma análise formal, que se afiguravam, 

naquele momento, «a matéria mais adequada», este documento sugeria que não se 

descurassem os elementos estéticos, que deveriam ser relacionados com aqueles, 

conferindo significado ao significante. Assim, cabia aos professores que orientassem esta 

disciplina, «uma viva exploração das matérias, uma relacionação dos aspectos formais e 

                                                 
162 A. Lacerda Ferreira, Fernando de Sá Dantas, Elisabete da Silva Oliveira, Maria Eugénia Sampaio Viola, Maria Luísa 

Abelha, Pedro Danilo Sobral e Sílvia de Sá Dantas. 
163 Betâmio de Almeida, e outros, Curso Básico de Arte ou um Novo Desenho dos Liceus – Perspectivas Educativas e 

Programáticas, in Separata de Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 31, 1967, p. 32.  
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respectivos conteúdos estéticos», com o objectivo de «tornar mais ampla a cultura estética 

dos alunos, com maior receptividade à Arte e seus reflexos na vida quotidiana».164 

Por conseguinte, e ao contrário do que defendia Arno Stern (1954), como veremos em 

breve, para Betâmio de Almeida (1976) o professor deveria «possuir cultura e técnicas de 

arte para dar seguras orientações», uma vez que a sua autoridade residia, principalmente, 

nos seus «méritos comprovados»165, sendo interessante observar que, em 1979, três anos 

depois, Betâmio de Almeida, num artigo sobre “O professor de Desenho e a sua função”, 

publicado na revista Arte Opinião da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, alertava, 

precisamente, para a necessidade deste professor desenvolver, sistematicamente, por um 

lado, «uma prática de organização de formas com sentido», e por outro, «uma prática de 

recepção dessas ou outras formas visuais», defendendo para a sua «bagagem científica e 

estética», «um estudo aprofundado da percepção visual»166.  

Mesmo assim, como já mencionámos, durante este período prevaleceram práticas de 

auto-expressão, como depreendemos pelas entrevistas realizadas a alguns docentes das 

Escolas Superiores de Educação167 e a Margarida Calado168, que lembra que um dos 

autores que mais influenciou os alunos da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, pelos 

menos aqueles que realizaram os primeiros trabalhos, direccionados para questões 

educacionais, na disciplina de Estudos de Arte (criada na reforma de 1974), foi, 

precisamente, Arno Stern, de origem alemã, residente em França desde os nove anos, que 

criou, em 1949, um atelier de educação pela arte, em Paris, no qual ainda hoje trabalha 

como educador, seguindo o mesmo método de ensino. 

Se, por um lado, os professores de Educação Visual poderiam reconhecer em Arno 

Stern uma oposição aos modelos miméticos que, no fundo, haviam persistido no ensino das 

Artes Visuais em Portugal, mesmo depois da reforma de 1947-48, por outro lado, as 

concepções e metodologias pedagógicas que este advogava limitavam a evolução deste 

ensino, restringindo-o à esfera emocional.   

                                                 
164 Betâmio de Almeida, e outros, Curso Básico de Arte ou um Novo Desenho dos Liceus – Perspectivas Educativas e 

Programáticas, in Separata de Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 31, 1967, pp. 35 e 36. 
165 Betâmio de Almeida, A Educação Estético-Visual no Ensino Escolar, Estudo n.º 2: Esquema de um sistema básico dos 

elementos das Artes Visuais e das suas inter-relações, p. 49. 
166 Betâmio de Almeida, “O professor de Desenho e a sua função”, in revista Arte Opinião, n.º 3, Maio/Junho 1980, p. 10. 
167 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 9; José Pedro Fernandes, “Entrevista a José 

Pedro Fernandes”, in Anexos, pp. 13 e 14; Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, pp. 3 e 4.  
168 Margarida Calado, “Entrevista a Margarida Calado”, in Anexos, p. 4. 
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Na definição de Educação Artística, que este autor esboça no início da sua pequena 

obra Aspectos e Técnicas de Pintura das Crianças (1954), publicada em Portugal em Maio 

de 1974, é visível a sua oposição à clássica lição de Desenho, um ensino imposto pelo 

adulto à criança, «no qual o mestre procurava dar ao aluno noções»169. A este propósito 

Arno Stern, questionava a sua pretensa utilidade: «Lembrar-se-ão das suas lições de 

desenho escolar? Terão necessidade de fazer o esboço do tinteiro ou um friso de triângulos 

e claves de Sol?», e concluía que a reprodução de objectos ou de arranjos decorativos com 

o propósito de que o aluno adquirisse justeza de observação e assimilasse regras que só 

eram aplicáveis ao desenho industrial, sob o pretexto de que tudo o que a criança 

aprendesse lhe seria útil um dia, apenas contribuía para, «quando muito, dar a alguns essa 

habilidade exterior que se denomina “uma boa mão”, um pouco como a habilidade de jogar 

bilhar», privando-os de um tempo precioso, no qual, através da expressão livre, cumpririam 

«actos vitais».170 

Assim, para Arno Stern, o grande objectivo da Educação Artística seria explorar as 

capacidades sensoriais e emocionais da criança, normalmente negligenciadas por um 

sistema de ensino mal concebido, assente no treino mental, no qual não eram valorizadas 

as suas reais necessidades. O melhor meio de expressão para o realizar era, no seu 

entender, a pintura livre, que contribuía para o equilíbrio emocional. «A expressão artística 

toma então na vida da criança o papel compensador indispensável.»171 

São, porém, de salientar os enganos e perigos que uma tal visão expressionista da 

Educação Artística pode conter. A Arte como auto-expressão pode conduzir ao 

entendimento da impossibilidade da sua aprendizagem, e à consequente 

desresponsabilização do professor, dada a sua não interferência, neste âmbito. «É preciso 

não “ensinar”, mas “fazer” educação artística.»172 De facto, neste contexto, o papel do 

professor era quase nulo, uma vez que este apenas deveria garantir que a expressão da 

criança se realizasse nas condições propícias, o que passava pela manutenção do 

espaço173 e pela dinamização do grupo, de forma discreta, mas positiva174. 

                                                 
169 Arno Stern, Aspectos e técnicas da Pintura de Crianças, p. 11. 
170 Idem, pp. 11 e 12. 
171 Idem, p. 12. 
172 Idem, ibidem. 
173 Idem, pp. 29-36. 
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«De uma maneira geral não se deve falar com a criança enquanto pinta; o educador 

pode dirigir-se-lhe quando está inocupada ou na mesa. Temendo a influência que pode exercer 

na criança, o educador não a interrogará quando tem algum utensílio na mão, mesmo que seja 

um pincel que ela vai arrumar no porta-pincéis; porque se arrisca a falsear a escolha da 

criança.»175 

 

Por outro lado, a prática de exercícios cujo único objectivo é a liberdade de 

expressão, através de um processo individual de catarse, obriga-nos a concordar com José 

Magalhães Godinho (1909-1994), quando, em 1971, escreveu para a revista Seara Nova 

um artigo intitulado “A liberdade de expressão só por si não é libertação do homem”.  

Uma certa interpretação da educação pela arte, assente exclusivamente na auto-        

-expressão, sem consequências, pode conduzir a uma inconsciência, a uma não crítica, e, 

consequentemente, a uma incapacidade de mudança, resultante de uma falsa liberdade, 

por ser “liberdade” meramente dos sentidos, ou antes, aprisionamento dos sentidos, uma 

vez que, neste contexto, como refere Alberto Sousa, «sendo a expressão uma emergência 

de sentimentos, é escusado procurar compreendê-la através da razão.»176
 

É quase inevitável estabelecermos um paralelo entre este sentimento, e o 

“preconizado” por Alberto Caeiro177, o poeta dos sentidos, para quem «pensar é estar 

doente dos olhos, é não compreender»178, o guardador de rebanhos cujos «pensamentos 

são todos sensações», que só crê no que sente, no que vê, no que ouve, no que cheira, no 

que tacteia, e no que saboreia. «Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la e comer um fruto é 

saber-lhe o sentido.»179 Contudo, contrário a esta ideia, já Leonardo da Vinci (1452-1519) 

afirmava: «Quando mais se conhece mais se ama».  

Se a Educação pela Arte vê o ser humano como um todo, uma certa degeneração 

deste movimento, parece ter conduzido a práticas de “laissez faire”, à catarse, ao mero 

descarregar de energias, contribuindo precisamente para o contrário, isto é, para um 

desligar entre emoção e razão.  

                                                                                                                                           
174 Arno Stern, Aspectos e técnicas da Pintura de Crianças, p. 30. 
175 Idem, p. 63. 
176 Alberto Sousa, Educação pela Arte e Artes na Educação, Vol. 1: Bases Psicopedagógicas, p. 183.  
177 Alberto Caeiro (1889-1915), heterónimo de Fernando Pessoa (1888-1935). 
178 Alberto Caeiro, O guardador de rebanhos, p. 6. 
179 Idem, p. 9.  
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A isto acresce o afastamento da Arte, enquanto objecto de aprendizagem, e a 

concepção do professor exclusivamente como um pedagogo, o que é compreensível, tendo 

em conta os objectivos da Educação Artística, segundo esta perspectiva. Na referida obra 

de Arno Stern podemos observar esta tendência, quando este se opõe ao recurso às obras 

de Arte na Educação Artística, salientando que «o seu estudo só pode falsear o poder 

criador [das crianças]»180, e quando, posteriormente, define o professor como um pedagogo, 

«uma pessoa inspirada e sensível como o artista», mas nunca um artista, pois embora este 

aprecie a arte infantil, é um «mau educador».  

 

«A educação artística pertence à pedagogia e não à estética. O que interessa não é o 

“saber” do educador, mas a sua “atitude”, a sua faculdade de se colocar ao alcance da criança 

em todas as circunstâncias. Ele inspira confiança, cria um clima no qual a criança toma 

consciência de si própria. (...) A arte infantil é tão diferente da arte adulta e a educação artística 

tão diferente do ensino artístico que nem mesmo é necessário que o educador tenha cultura 

artística.»181 

 

Este argumento que, originalmente, data de 1954, viria a ser utilizado por algumas 

Escolas Superiores de Educação como justificação para a fraca presença do conhecimento 

científico artístico nos planos de estudo dos cursos de formação de professores desta área, 

sendo que, de acordo com a análise que realizámos, houve, realmente, uma influência da 

corrente expressiva-psicanalítica, sobretudo nos cursos iniciais, cujos primeiros professores 

viriam a sair formados em 1990.  

Para agravar esta situação, não tanto as concepções educativas, mas sobretudo as 

limitações impostas, quer pela estrutura dos cursos de professores de Educação Visual e 

Tecnológica, quer pelos conteúdos programáticos que esta disciplina, em si, passou a 

incorporar, em 1992, conduziram a práticas educativas afastadas da Arte, centradas quase 

exclusivamente na resolução de problemas.  

Margarida Rocha, aquando do sua dissertação de Mestrado, ao analisar o programa 

de Educação Visual e Tecnológica, decretado em 1992, considerou que este surgia numa 

linha de continuidade com o programa de 1975, não apresentando «rupturas significativas, 

                                                 
180 Arno Stern, Aspectos e técnicas da Pintura de Crianças, pp. 11-13.  
181 Idem, pp. 27 e 28. 
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quer ao nível das linhas orientadoras, quer ao nível das metodologias»182, algo que hoje 

confirma, após mais de dez anos de observação empírica183. Efectivamente, apenas nos 

conteúdos, com a introdução de aspectos relacionados com a Educação Tecnológica 

podemos encontrar, como refere, alguma mudança, que, no seu entender, mais não foi do 

que «um ajustamento entre a disciplina de Trabalhos Manuais e a de Educação Visual»184. 

De facto, se o reconhecimento de que «a execução técnica do modelar, pintar ou 

desenhar, só por si, pode ser um acto mecânico ou um adestramento», foi um aspecto 

positivo da reforma de 1975, que, deste modo, quis demarcar claramente a Educação Visual 

do Desenho, com uma longa história de práticas educativas rígidas e impositivas, que não 

se adequavam ao desenvolvimento e aos interesses da criança, a verdade é que a 

submissão de tais práticas à «resolução de problemas visuais concretos», de cariz 

pragmático, que já então fora estabelecida, acabou por conduzir a um afastamento da 

esfera artística, que também faz parte do contexto, neste caso o cultural, que não deve ser 

ignorado pela escola, o que constituiu um retrocesso, pois, como lembra Margarida Rocha:  

 

«Nos programas de finais de sessenta, já estava presente uma abordagem à obra de 

arte, e depois ela desapareceu. Entretanto os programas centraram-se muito na comunidade, o 

que é natural, pois os currículos são também o espelho da sociedade, e havia uma dominante 

muito social, muito centrada na comunidade, nessa altura – o que eu acho importante. Mas, a 

arte também faz parte da comunidade!»185 

 

No fundo, cremos que, nesta questão, residiu uma certa confusão entre o corte com 

práticas de Educação Artística arcaicas, que haviam sido comuns ao ensino superior 

artístico da mesma época, e com a Arte, em si, cujo conceito, quer num campo quer no 

outro, carecia de actualização, e, consequente adequação a práticas contemporâneas. 

Mesmo assim, de acordo com José Alberto Saraiva (n. 1948)186, a transformação da 

Educação Visual em Educação Visual e Tecnológica não foi assim tão inócua, tendo 

                                                 
182 Margarida [Rocha], A Educação Visual do Ensino Básico (2º Ciclo): Os professores em início de carreira e a orientação 

dada ao programa (Dissertação de Mestrado), p. 81. 
183 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 21. 
184 Margarida [Rocha], A Educação Visual do Ensino Básico (2º Ciclo): Os professores em início de carreira e a orientação 

dada ao programa (Dissertação de Mestrado), p. 81. 
185 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 24. 
186 José Alberto Saraiva, licenciado em Artes Plásticas – Escultura pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (1982), 

iniciou a sua actividade no ensino como professor de Educação Visual do 2º ciclo do ensino básico (entre 1972 e 1976), 

foi professor de Educação Visual no 3º ciclo (entre 1977 e 1979), e de Geometria Descritiva e Introdução ao Design no 
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contribuído para a anulação da Arte na pretensa Educação Artística, devido tanto aos 

conteúdos, como ao par pedagógico que daí adveio, ambos de difícil conciliação.    

 

«A energia, a hortofloricultura e tudo o mais que um programa tecnológico requer, vem 

opor-se terminantemente a qualquer iniciativa artística. O que serve a uma só por mera 

coincidência serve à outra.»187 «Presentemente, na Educação Visual e Tecnológica, a formação 

em artes plásticas (educação artística) não se impõe, pior ainda, quase desaparece. O quase 

deve-se à possibilidade, como benefício da dúvida, de o docente optar pela sua abordagem, se 

assim o entender, e se a sua formação a tal o ajudar.»188 

 

Na raiz deste problema encontrava-se, uma vez mais, a formação dos professores. 

Na verdade, como esclarece Acácio de Carvalho (n. 1952), a filosofia adjacente à junção da 

Educação Visual com os Trabalhos Manuais não era de todo despropositada: 

 

«Nós pretendíamos acabar de uma vez por todas com a diferenciação entre o trabalho 

bidimensional e tridimensional. Anteriormente o trabalho tridimensional estava associado ao 

trabalho manual e trabalho bidimensional ao trabalho do pensamento, o que é completamente 

errado, é um pensamento tradicional, conservador, que separa o fazer do pensar. (...) O fazer e 

o pensar são coisas absolutamente indissociáveis, interligadas. De modo que não fazia sentido 

nenhum ter Trabalhos Manuais (até o termo é depreciativo, porque associado ao estar ali a 

fazer coisas, a serrar, a pregar, etc.), assim como não havia justificação para que a nível de 

Educação Visual se trabalhasse só bidimensionalmente, como se as coisas estivessem 

separadas, como se não fosse necessário um trabalho manual também.»189  
 

Embora, na sua origem, a disciplina de Trabalhos Manuais, denominada Trabalhos 

Manuais Educativos, como o seu próprio nome indicava, visasse uma formação integral, 

uma relação mão-cérebro, denotando uma aproximação à Escola de Naäs, que utilizava um 

                                                                                                                                           
ensino secundário (entre 1977 e 1980), onde se profissionalizou em 1980. Enveredou pela formação de professores logo 

após a realização do seu estágio, quando ingressou no ensino das Escolas do Magistério Primário, nas quais leccionou a 

disciplina de Comunicação e Expressão Visual (entre 1980 e 1983). Após realizar um mestrado na área da Educação 

Artística, em Bóston, ingressou como docente na área de formação de professores de Artes Visuais nas Escolas 

Superiores de Educação (1984-2005). 
187 José Alberto Saraiva, “Debate II”, in José Alberto Saraiva (org.), Artes Plásticas: Âmbito e Formação. Actas do 

Colóquio, p. 83. 
188 José Alberto Saraiva, “A formação dos professores de Artes Plásticas em Portugal”, in José Alberto Saraiva (org.), 

Artes Plásticas: Âmbito e Formação. Actas do Colóquio, p. 38. 
189 Acácio de Carvalho, “Entrevista a Acácio de Carvalho”, in Anexos, p. 9. 
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método “pedagógico”, e uma oposição à Escola de Moscovo, assente num método “técnico” 

(como já referimos, quando tratámos dos Trabalhos Manuais leccionados por Palyart Pinto 

Ferreira, numa altura em que ainda não existiam oficialmente, mas davam os primeiros 

passos nalgumas escolas, de modo experimental), a verdade é que, ao longo do tempo, o 

carácter técnico que esta disciplina adquiriu, sobretudo a partir da reforma de 1936, foi 

persistindo, devido, em grande parte, à formação dos seus professores, que, como já 

mencionámos eram, na maioria das vezes, mestres oficinais, algo igualmente denunciado 

por Acácio de Carvalho: «Aos professores de Trabalhos Manuais nem sequer era exigida 

habilitação! Isto é tão grave quanto isso! (...) achavam que para se ser professor de 

Trabalhos Manuais nem era preciso saber ensinar, era uma coisa de menoridade total.»190 

Esta realidade impôs-se, deste modo, como um constrangimento à concretização da 

verdadeira intenção da Educação Visual e Tecnológica: a intersecção do trabalho manual e 

do trabalho intelectual, impossibilitada pela difícil harmonização entre os modos de pensar e 

de agir completamente diferentes, e demasiado enraizados, da dupla de professores 

responsável por esta disciplina. Assim, o que à partida, em teoria, até revelava um bom 

princípio, resultou, na prática, na redução do tempo lectivo dedicado a este conhecimento, 

ou melhor, a estes conhecimentos, e numa difícil gestão da disciplina, com resultados 

aquém do esperado:  

 

«Por outro lado, há o problema: o que fazer com os professores de Trabalhos Manuais? 

Não se deu formação nenhuma. (...) a maioria nem sequer tinha formação em Belas-Artes (...) 

Isto criou uma clivagem entre os professores (...) E, depois, o que é que fazem? No meio da 

confusão fazem um pacto pedagógico e dividem: “Tu fazes o Desenho e eu continuo, na 

mesma, a martelar e a serrar”, o que está completamente errado!»191  

 

A formação inicial de professores de Educação Visual e Tecnológica nas Escolas 

Superiores de Educação, na qual, desde o princípio, estes já eram preparados para aquelas 

duas vertentes, poderá ter contribuído para uma maior conciliação entre elas, sendo que, de 

acordo com Acácio de Carvalho, os professores formados nestas Escolas já iam leccionar 

com outra mentalidade192. Contudo, a estrutura destes cursos, como enunciaremos no 

                                                 
190 Acácio de Carvalho, “Entrevista a Acácio de Carvalho”, in Anexos, p. 10. 
191 Idem, ibidem. 
192 Idem, ibidem. 
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segundo capítulo, e aprofundaremos no quarto, impediu uma adequada formação nas 

componentes artística e tecnológica, também neles, normalmente, separadas, sendo que 

um maior investimento numa se revertia na insuficiência da outra, e, no computo geral, 

ambas se revelavam escassas.  

 

«Um ano de formação na especialidade, mesmo que lhe associem algumas disciplinas ao 

longo dos três primeiros anos de formação, é insuficiente, assustadoramente absurdo. (...) As 

reformas educativas têm sido madrastas para a existência das artes plásticas no ensino básico 

e a formação inicial de professores de Educação Visual e Tecnológica para o ensino básico 

parece estar longe dos níveis desejáveis na formação específica. A investigação não encontra 

espaço nem tempo, e sem ela não pode haver profundidade e consistência no saber.»193 

 

Assim, se nalguns cursos de professores de ensino básico – variante Educação Visual 

e Tecnológica, das Escolas Superiores de Educação, foi proporcionada uma formação 

inicial educacional e pedagógica específica, o que constituiu uma mais valia, face aos 

anteriores modelos de formação dos professores desta área, nos quais esta acontecia à 

posteriori (como observaremos nos capítulos segundo e terceiro), sendo possível que tenha 

contribuído para uma maior consciencialização, que se reverteria numa actualização das 

práticas educativas, a verdade é que (como veremos no quarto capítulo), por um lado, esta 

não foi tão profunda quanto seria de esperar, centrando-se, muitas vezes, numa 

aprendizagem meramente técnica, debruçada exclusivamente no programa, e, por outro 

lado, a rivalidade entre as componentes artística e tecnológica, ambas insuficientes, 

impossibilitou, geralmente, uma abordagem consciente e profunda do conhecimento 

específico das Artes Visuais, no qual aquela formação educacional e pedagógica seria 

aplicada. 

Por outro lado, as práticas educativas dos professores de Educação Visual do 3º ciclo 

do ensino básico, normalmente oriundos das Faculdades de Belas-Artes, no início de 

carreira, sem formação pedagógica, continuaram a oscilar, a maioria das vezes, entre os 

paradigmas mimético e expressionista, derivados da sua própria experiência enquanto 

alunos (apesar dos mais novos já introduzirem, também, um conhecimento próprio de uma 

                                                 
193 José Alberto Saraiva, “A formação dos professores de Artes Plásticas em Portugal”, in José Alberto Saraiva (org.), 

Artes Plásticas : Âmbito e Formação (Actas do Colóquio), pp. 45-47. 
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abordagem formalista-cognitiva), dependendo, em grande parte, da sua maior ou menor 

capacidade de transformação do conhecimento científico artístico dos conteúdos em 

conhecimento didáctico dos conteúdos, que ocorre, quase sempre, de forma autodidacta. 

Deste modo, passados quase cento e cinquenta anos de ensino das Artes Visuais em 

Portugal, este ainda continua a caminhar em terreno movediço, entre a permanência de 

rotinas passadas e o despontar, sempre tímido, de prenúncios futuros, que procedem mais 

das práticas individuais, do modo como cada professor “dá a volta” ao programa (fazendo-

se fé de que «não há maus programas, há bons ou maus professores, que sabem ou não 

[intuitivamente] dar a volta aos programas»194), do que propriamente de uma orientação 

colectiva consciente e actualizada. 

SÍNTESE E PERSPECTIVAS DE ENSINO EMERGENTES 

O ensino das Artes Visuais – as práticas em que consiste, as metodologias que 

veiculam essas práticas, e inclusive os professores que, com uma determinada formação, 

ajudam a manter ou a modificar essas metodologias, assentes em determinados 

pressupostos –, é, como tudo, reflexo do tempo e do espaço em que tem lugar.  

Assim, o ensino das Artes Visuais, em Portugal, desde 1860 até aos nossos dias, foi, 

evidentemente, marcado pelos acontecimentos da nossa sociedade, nas respectivas 

épocas, e, por isso mesmo foi, simultaneamente, em maior ou menor grau, resultado e 

resposta face a esses acontecimentos, a determinadas necessidades, de acordo com 

determinados contextos, com um enquadramento filosófico próprio, assente em conceitos 

que se vão metamorfoseando, conforme as circunstâncias que criam as condições ideais 

para a valorização de uns aspectos, em detrimento de outros, criando novos equilíbrios.   

Em Portugal, o ensino das Artes Visuais sofreu sempre um desfasamento face às 

práticas internacionais. Podemos estabelecer duas grandes tendências, uma racionalista e 

mimética e outra humanista e expressionista.  

O ensino do Desenho (1860-1972) e, posteriormente, dos Trabalhos Manuais (1918-

1993), supostamente educativos, durante um longo período manteve-se cativo do 

                                                 
194 Conceição Salgado, “Educação Visual em debate”, in revista Arte Opinião, n.º 10, Maio de 1980, p. 28. 
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mimetismo, embora, pontualmente, durante a Primeira República, tenham lugar algumas 

práticas escolares, como as levadas a cabo por Palyart Pinto Ferreira, que deram azo à 

liberdade, e foram consentâneas com o movimento expressionista, em torno da arte infantil, 

próprio da época, que contribuiu para valorizar a expressão artística das crianças, o que se 

reflectiu na Educação.   

Posteriormente, a partir da reforma de 1947-48, o ensino das Artes Visuais aderiu 

timidamente à tendência expressionista, que viria a ganhar força, já fora de época, mas com 

toda a coerência, tendo em conta o panorama nacional, após o 25 de Abril. Sendo que, a 

par desta orientação, emergiu, na mesma altura, uma tendência pragmática-reconstruccionista, 

também consentânea com as vivências de então. 

É natural que, durante a Ditadura, numa época de repressão, quando a nível 

internacional a corrente expressionista-psicanalítica estava no auge, em Portugal ainda se 

continuassem a traçar, rigorosamente, linhas geométricas, e que, mesmo quando instituído 

o desenho livre, este não fosse totalmente livre, ou resultasse secundarizado relativamente 

a outras práticas. Também é natural que, numa época de conquista da liberdade, de 

valorização da individualidade e da diferença, e, simultaneamente, de intenso espírito 

comunitário, mesmo quando o paradigma formalista-cognitivo já havia sido introduzido nos 

programas oficiais, ganhasse maior dimensão o movimento expressionista, acompanhado 

de uma certa tendência pragmática-reconstruccionista, com vista à renovação social. 

 No entanto, como vimos, mesmo que lentamente, o conhecimento científico e a 

inovação pedagógica no âmbito do ensino das Artes Visuais, acabavam por chegar a 

Portugal, e pelo menos um pequeno grupo de professores mais informados, a que podemos 

chamar de uma certa “elite” docente, conseguia ir introduzindo “novas” práticas educativas 

neste domínio. Se, por um lado, a maioria dos professores, com fraca formação, tendia a 

acomodar-se e resistia às reformas, mesmo quando estas já se encontravam legalmente em 

vigor, contornando-as, dando a volta ao texto, valorizando as áreas e os procedimentos com 

os quais se havia familiarizado, outros havia, porém, mesmo que poucos, que, por amor à 

profissão, se iam formando, de forma autodidacta, e acabavam por introduzir as novidades 

que aprendiam pelo que liam ou quando viajavam, chegando mesmo a realizar reflexões 

pessoais, com base nesses conhecimentos, e a publicá-las, para proveito de “toda” a classe 

docente. É o caso de Palyart Pinto Ferreira, nas áreas do Desenho e dos Trabalhos 
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Manuais Educativos, inseridas no ensino primário, no princípio do século XX, ou de Betâmio 

de Almeida, já bem dentro do mesmo, nas áreas do Desenho e da Educação Visual. 

Contudo, estas acções educativas individuais ter-se-iam convertido em projectos 

colectivos, que resultariam numa renovação mais rápida, abrangente e consistente do 

ensino público das Artes Visuais, caso fossem aplicadas à formação de professores, se 

houvesse um projecto coerente, neste domínio, no nosso país. 

Pelo que podemos depreender que, para além de um desfasamento programático 

conceptual, prevaleceu, sobretudo, um desfasamento das práticas educativas, 

frequentemente relacionado com a inadequada formação dos professores de Artes Visuais 

que, como veremos no próximo capítulo, foi uma constante ao longo da história deste 

ensino em Portugal. Assim, houve uma tendência, em geral, para um “conservadorismo”, 

fruto de uma formação em Ciências da Educação generalista, desligada do ensino das Artes 

Visuais, e de uma prática pedagógica assente, normalmente, num modelo tradicional-

artesanal, isto é, numa aprendizagem realizada por mimese, seguindo o exemplo dos 

professores mais experientes, repetindo e prorrogando as suas práticas. 

Tendo em conta a história do ensino das Artes Visuais em Portugal que acabámos de 

esboçar, julgamos que, no futuro, será necessário um equilíbrio entre a «atitude receptora» 

e a «actividade criadora», a quinta antinomia da educação, apresentada, em 1995, pelo 

pedagogo e filósofo espanhol José María Quintana Cabanas (n. 1930): 

 

«A autêntica criatividade é, sem dúvida, a actividade intelectual mais ampla e complexa, 

pelo que poderemos esperá-la no final do processo educativo e como fruto do mesmo, mas não 

no seu começo, quando tudo ainda está por encontrar e fazer. Para criar, o sujeito tem de 

dispor de um rico arsenal de materiais; e dificilmente os poderá ter se, inicialmente, não os 

recebeu. Assim, a possibilidade do sujeito se encontrar a si mesmo vem condicionada pela 

posse de uns dados iniciais (que terão de lhe ser dados), os quais lhe permitirão orientar a sua 

procura.»195
 

 

 Ao não compreender esta questão, segundo o autor, a educação tem resvalado ou 

no sentido da “infra-educação”, ou no sentido da “super-educação”, considerando a criança 

como simples criança, e não como ser em desenvolvimento, que se tornará adulto, 

menosprezando-a (infra-educação), ou, pelo contrário, igualando-a ao adulto, exigindo-lhe 

                                                 
195 José María Quintana Cabanas, Teoria da Educação: Concepção antinómica da educação, pp. 236-237. 
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os mesmos comportamentos e responsabilidades, sem ter em conta que, na realidade, por 

enquanto, esta é ainda uma criança (super-educação).   

Transpondo este binómio para a história do ensino das Artes Visuais, neste caso em 

Portugal, se por um lado uma atitude de “super-educação”, própria de um tempo no qual se 

desconhecia ou ignorava toda a Psicologia do Desenvolvimento Infantil, conduziu a que se 

exigisse da criança um desenho rigoroso, de régua, compasso, tira-linhas e outros 

instrumentos castradores e inadequados, levando a que muitos se sentissem frustrados, 

devido às dificuldades que encontravam, mais que justificáveis na sua idade; por outro lado, 

uma “infra-educação” assente exclusivamente no desenho livre, sem uma estrutura na qual 

se apoiar, sem exemplos, sem a mínima orientação, ao valorizar a autenticidade da criança, 

pôde torná-la cativa num estádio, impedir que transitasse para outros, por não lhe serem 

dados os meios para evoluir. 

Assim, consideramos que no ensino das Artes Visuais em Portugal deverá ser 

encontrado um meio termo entre uma educação directiva e uma educação não directiva, 

uma educação demasiado rígida e uma educação onde a liberdade aprisiona, uma 

educação em função de factores externos, impostos de fora para dentro, e uma educação 

em função de factores internos, expressos de dentro para fora, o que só parece possível 

quando houver, antes de mais, uma consciência fundamentada do que foi, do que é e do 

que se deseja que venha a ser o ensino das Artes Visuais, assim como um reconhecimento 

de que as diferentes perspectivas que caracterizaram este ensino podem, e devem, 

coexistir no que cada uma oferece de melhor. 

Apesar de tudo, assistimos, nos últimos anos, a algum progresso no ensino das Artes 

Visuais em Portugal, pelo menos conceptualmente, a que se deve a intervenção do 

Conselho Consultivo do Currículo do Ensino Básico para a Educação Artística – Educação 

Visual, seleccionado pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa196, no documento Currículo 

Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, publicado em 2001.  

Para a realização deste documento, cujo propósito era conceber uma nova proposta 

para o currículo da Educação Artística, e especificamente para a área da Educação Visual, 

                                                 
196 Este Conselho Consultivo do Currículo do Ensino Básico para a Educação Artística – Educação Visual foi constituído 

por Virgínia Fróis (coordenadora), Clara Botelho, Elisa Marques, Ilídio Salteiro, Irene Barroca, João Pedro Fróis, Paula 

Andrade, Ana Pessanha (colaboradora) e Maria João Gamito e Rocha de Sousa (consultores). 
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que, posteriormente, resultasse numa reformulação dos programas, foi necessária, 

primeiramente, uma análise profunda das propostas antecedentes, a partir da qual, de 

seguida, foram traçadas as competências, tendo em conta, como sublinha João Pedro 

Fróis, que participou activamente na sua concepção, «a evolução das tendências 

contemporâneas no âmbito das disciplinas confluentes da área em debate»197.    

No que concerne às correntes de Educação Artística que haviam influído no ensino da 

Educação Visual nas últimas três décadas, sobre as quais incidiu a sua análise, o Conselho 

Consultivo apontou a persistência de um paradigma expressivo-psicanalítico, «fundado na 

convicção de que a apreciação e a criação artísticas eram uma questão de sentimento 

subjectivo, interior, directo e desligado do conhecimento, da compreensão ou da razão», 

que conduzira à separação entre o “cognitivo-racional” e o “afectivo-criativo”, e se reflectira 

nas práticas educativas, principalmente nos primeiros anos escolares, onde era patente o 

«entendimento do processo criativo como manifestação espontânea e auto-expressiva, com 

a valorização da livre expressão», dando origem ao sucessivo adiamento da «introdução de 

conceitos da comunicação visual», que possibilitariam «novos modos de fazer e de ver»198. 

A partir desta consciência, e fundamentado nas tendências contemporâneas da 

Educação Artística, como já referimos, assim como nas concepções oriundas das «várias 

disciplinas que mais se ocupam do Ver e do Olhar», como a História da Arte, as Teorias da 

Arte, a Psicologia, a Semiótica e a Cultura Visual, mais recente199, este Conselho Consultivo 

sublinhou que as práticas de cariz expressionista têm vindo a ser preteridas, e a ceder lugar 

a «acções educativas estruturadas, de acordo com modelos pedagógicos abertos e 

flexíveis, originando uma ruptura epistemológica, centrada num novo entendimento sobre o 

papel das artes visuais no desenvolvimento humano, integrando três dimensões essenciais: 

sentir, agir e conhecer»200.  

Assim, tendo em conta que à Educação Visual corresponde «uma estrutura 

conceptual própria, um campo de conhecimentos que permite desenvolver capacidades, 

destrezas e saberes próprios»201, a proposta deste grupo reafirmava as intenções já 

                                                 
197 João Pedro Fróis, As Artes Visuais na Educação: Perspectiva Histórica (Tese de Doutoramento), p. 220. 
198 Virgínia Fróis (coord.) e outros, “Educação Visual”, in Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais, p. 156. 
199 João Pedro Fróis, As Artes Visuais na Educação: Perspectiva Histórica (Tese de Doutoramento), p. 220. 
200 Virgínia Fróis (coord.) e outros, “Educação Visual”, in Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais, p. 156. 
201 João Pedro Fróis, As Artes Visuais na Educação: Perspectiva Histórica (Tese de Doutoramento), p. 221. 
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delineadas no ponto 1.1. da Fundamentação Pedagógica do Programa de Educação Visual 

de 1975, que, como vimos, na prática, ficaram aquém do projectado, nomeadamente porque 

limitadas pela metodologia estabelecida. 

 

«A introdução da disciplina de Educação Visual no currículo do Ensino Preparatório, 

fundamenta-se na necessidade de ensinar a criança a compreender e aprender a utilizar a 

comunicação visual como instrumento de formação pessoal e social.»202 

 

«Este conhecimento evolui com a capacidade que o sujeito tem de utilização de 

ferramentas, disponibilizadas pela educação, na realização plástica e na percepção estético-

visual. (...) As opções pedagógicas consideradas na elaboração das planificações devem 

explorar conceitos associados à compreensão da comunicação visual e dos elementos da 

forma, desenvolvendo os domínios afectivo, cognitivo e social.»203  

 

De facto, se em 1975, e em 1992, as orientações já se encontravam imbuídas numa 

corrente formalista-cognitiva da Educação Artística, a verdade é que o método de resolução 

de problemas, relacionado com a vertente pragmática-reconstruccionista, que também 

caracterizou esses programas, se revelou redutor, tendo contribuído para o alheamento da 

Educação Visual relativamente à Arte, tal como lamentou José Alberto Saraiva em 1998, e 

foi reconhecido, em 2001, pelo Conselho Consultivo que elaborou o documento Currículo 

Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, no que concerne à Educação 

Artística, e a este domínio específico.    

 

«As directivas de apoio aos programas indicam que o ensino deve incidir no método de 

resolução de problemas, esquecendo-se de fazer referência à especificidade da Arte. Nesse 

cumprimento, é frequente depararmo-nos com a função do professor cerceada, até submetida a 

exigências tantas vezes despropositadas e inibidoras dos processos cognitivo e criador. Se não 

for aplicado em respeito pela concepção plástica, o método em causa constitui um verdadeiro 

obstáculo ao progresso do aluno no seu percurso em Educação Artística.»204  

 

                                                 
202 Programa de Educação Visual do Ciclo Preparatório, Ministério da Educação e da Investigação Científica, 1975, cit. 

por Margarida [Rocha], A Educação Visual do ensino Básico (2º ciclo): os professores em início de carreira e a orientação 

dada ao programa (Dissertação de Mestrado), p. 72. 
203 Virgínia Fróis (coord.) e outros, “Educação Visual”, in Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais, pp. 156 e 161. 
204 José Alberto Saraiva, “A formação dos professores de Artes Plásticas em Portugal”, in José Alberto Saraiva (org.), 

Artes Plásticas : Âmbito e Formação (Actas do Colóquio), p. 32. 
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«O recurso ao método de resolução de problemas, como metodologia para a educação 

visual, tem propiciado a valorização de soluções utilitárias imediatas, negligenciando-se, por 

vezes, a dimensão estética das propostas. Apesar da importância desta metodologia fundamen-

tada em diferentes momentos de decisão, pesquisa, experimentação e realização, destaca-se, 

neste contexto, a actividade estética nas artes visuais como constitutiva do conhecimento do 

Universo Visual, relacionando a percepção estética com a produção de objectos plásticos.»205 

 

Algo verdadeiramente positivo neste documento é, precisamente, o posicionamento 

da Arte, e do conhecimento a ela inerente, no centro da aprendizagem da Educação Visual. 

Se nos programas de 1975 já se defendia a aquisição de um conhecimento formalista-

cognitivo, este só acontecia, como já referimos, em função do meio, e a Arte, geralmente, 

não era contemplada como fazendo parte dele, incidindo as práticas educativas, quase 

exclusivamente, em análises e abordagens criativas, a partir de imagens e objectos do 

quotidiano, muito ligadas ao Design. 

Assim, à semelhança do que Margarida Rocha frisou, possivelmente inspirada neste 

documento, é sublinhado que «a Arte não está separada da vida comunitária, faz parte 

integrante dela», sendo que a aprendizagem da linguagem visual associada à fruição do 

património artístico e cultural, ambas concebidas como essenciais à compreensão dos 

valores culturais, e, como tal, promotoras de «uma relação dialógica entre dois mundos: o 

do Sujeito e o da Arte, como expressão da Cultura»206. 

Esta ideia é reforçada um pouco mais adiante, quando se relaciona «o entendimento 

e intervenção numa realidade cultural à qual a escola não deve ser alheia», com a produção 

plástica e a fruição estética, e a Arte é definida como uma maneira de «apreender o 

Mundo», de fomentar a atitude crítica, a criatividade e a sensibilidade, assim como a 

exploração e a transmissão de «novos valores», pois constituindo-se como a «expressão de 

cada cultura», a Arte contribui para o entendimento das diferenças culturais.207 Por 

conseguinte, é proposto que o desenvolvimento afectivo, cognitivo e social do sujeito, se 

processe a partir de três dimensões: a “fruição-contemplação”, relacionada com práticas 

educativas que promovam o conhecimento do património artístico e cultural, e contribuam 

                                                 
205 Virgínia Fróis (coord.) e outros, “Educação Visual”, in Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais, pp. 156 e 161. 
206 Idem, p. 155. 
207 Idem, p. 156. 
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para identificar, relacionar e valorizar formas artísticas de diferentes culturas; a “produção-

criação”, que incide na utilização dos meios expressivos de representação na produção 

plástica, aplicando os elementos da comunicação e da forma visual, assim como na 

capacidade de interpretar os significados expressivos das Artes Visuais, inerentes à sua 

criação; e a “reflexão-interpretação”, que visa o desenvolvimento do sentido de apreciação 

estética e artística, através da vivência de experiências no domínio das Artes Visuais, nas 

quais se articulem conceitos próprios desta área, e que resultem na compreensão das 

mensagens visuais, em diversos códigos.208  

Deste modo, estas orientações, assentes, sobretudo, numa corrente formalista-           

-cognitiva da Educação Visual, conjugaram os diferentes paradigmas das Artes Visuais, 

inclusive o mais recente, o cultural, procurando contribuir para o desenvolvimento estético-

visual dos sujeitos, «condição necessária para alcançar um nível cultural mais elevado, 

prevenindo novas formas de iliteracia»209. Como refere João Pedro Fróis, a propósito deste 

documento:  

 

«Para além da aquisição de uma “gramática” específica da Arte e do enriquecimento de 

formas de comunicação visual, certamente que o entendimento da diversidade cultural ajudará 

à comparação e à clarificação das circunstancias históricas, das convenções e das ideologias, 

dos valores e das atitudes. Compreender o Mundo através da Arte, revela-se um objectivo 

essencial à Educação em geral, pelo facto de implicar processos cooperativos como resposta 

às mudanças que se vão operando culturalmente.»210 

 

Esta concepção vem, precisamente, ao encontro da defendida por Arthur Efland, em 

1995, quando considerou que, se a Arte e a Educação Artística na Modernidade, assentes 

na ideia de progresso, rejeitaram constantemente os modelos anteriores, a pluralidade da 

Arte pós-moderna, sugere um currículo de Educação Artística ecléctico, que «não dispensa 

práticas e teorias modernistas ou pré-modernistas», no qual as estéticas mimética, 

pragmática, expressiva e formalista têm o seu lugar, mais que não seja ao contribuírem para 

a compreensão crítica da Arte, pois ajudam a clarificar os significados e valores a que 

corresponderam os seus diversos géneros, ao longo da história. «Um currículo não ecléctico 

                                                 
208 Virgínia Fróis (coord.) e outros, “Educação Visual”, in Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais, p. 155. 
209 Idem, p. 161. 
210 João Pedro Fróis, As Artes Visuais na Educação: Perspectiva Histórica (Tese de Doutoramento), p. 223. 
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apenas é possível quando um modelo de ensino de arte é privilegiado como verdadeiro, 

uma situação que não pode existir enquanto o presente pluralismo for a característica do 

mundo da arte.»211 

Esta focagem na reflexão sobre o contexto remete-nos para uma outra questão: será 

que estamos ainda na Modernidade, numa outra fase, de convulsão da anterior, ou será que 

nos encontramos perante a emergência de um outro paradigma, o Reflexivo, que não só 

tolera, como depende e é construído na simultaneidade de todos os outros, que é próprio já 

da Pós-Modernidade, sendo comum a diferentes áreas, e encontrando-se também presente 

na Educação Artística? 

Elisabete Oliveira, apoiando-se nas tendências educativas mais recentes neste 

domínio antevê que, no futuro próximo, tenha lugar o Período Interaccional. 

 

«Devido às experiências trans-culturais/globais que despontam; à abolição de fronteiras 

com outros âmbitos, como o do corporal/teatral e dos multimédia; aos processos de 

desconstrução, encontrando correspondências insólitas e recriando, em soluções de 

interpretação/uso múltiplo ou aberto, requerendo a participação do receptor – diremos que o 

período próximo será, provavelmente, de carácter interaccional.»212 

 

Assim, de um paradigma Comunicacional, assente na percepção visual, 

caminharemos para um paradigma Cultural Reflexivo, no qual as Artes Visuais constituem 

um meio de expressão/comunicação do sujeito e entre-sujeitos, sendo os seus conteúdos a 

Forma, a História, a Psicologia, a Sociologia, a Crítica, etc., inerentes às Artes Visuais, e o 

seu fim a Cultura, necessária ao desenvolvimento do sujeito, criador e fruidor. 

Acreditamos que o recente documento sobre as Competências Essências da 

Educação Artística, e em especial da Educação Visual, constitui uma proposta coerente e 

actualizada que, nos últimos anos, tem beneficiado este ensino, devido à sua adopção em 

lugar do programa, considerado por alguns como obsoleto, pelo que a sua conversão num 

programa consentâneo com as novas concepções e práticas educativas neste domínio, a 

nível internacional, afigura-se como o caminho a seguir. 

                                                 
211 Arthur Efland, “Change in the Conceptions of Art Teaching”, in Context content and community in Art education: 

beyond post modernism, pp. 38-39 (tradução livre da autora).  
212 Elisabete Oliveira, O Desenvolvimento Estético dos Adolescentes em Educação Visual e a Concepção Pedagógica 

dos Professores (Tese de Doutoramento), p. 160. 
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Contudo, como observámos ao longo deste capítulo, o ensino das Artes Visuais foi, 

desde o seu início, relacionado com a formação dos professores por ele responsáveis, 

constantemente apontada como a causa de práticas inadequadas e como a força motriz 

necessária à transposição dessas práticas e adesão a novos paradigmas. Como alertou 

Betâmio de Almeida, em 1965, «pouco valem os programas sem os professores (...) o êxito 

dum programa actualizado residirá, principalmente, em cursos de renovação pedagógica 

para todos os professores.»213 E, como, dois anos mais tarde, defendeu o grupo de 

estagiários por si orientado, no projecto para um novo ensino do Desenho nos liceus, que 

mencionámos, no qual também participou: «para que um programa consiga eficiência, é 

razão fundamental a consciente actualização dos seus orientadores.»214 

Assim, e porque julgamos verdadeiramente fundamental uma adequada formação dos 

professores de Artes Visuais para o desenvolvimento de novas práticas educativas neste 

campo, em Portugal, nos próximos capítulos, debruçamo-nos sobre a formação 

psicopedagógica destes professores ao longo da história do ensino que acabámos de 

analisar (segundo capítulo), e sobre a sua formação, especificamente, nas Academias, 

Escolas, Escolas Superiores e Faculdades de Belas-Artes (terceiro capítulo) e nas Escolas 

Superiores de Educação (quarto capítulo). Por fim, reflectimos sobre os possíveis perfis e 

paradigmas de formação de professores de Artes Visuais, sugeridos nas entrevistas que 

realizámos a docentes responsáveis por aqueles dois géneros de formação, e 

apresentamos a nossa própria proposta (quinto capítulo).  

                                                 
213 Betâmio de Almeida, “Mais algumas considerações inerentes a um programa de Desenho”, in Palestra: Revista de 

Pedagogia e Cultura, n.º 19, 1965, p. 61 
214 Betâmio de Almeida, e outros, Curso Básico de Arte ou um Novo Desenho dos Liceus – Perspectivas Educativas e 

Programáticas, in Separata de Palestra: Revista de Pedagogia e Cultura, n.º 31, 1967, p. 36. 
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CAPÍTULO 2 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS EM PORTUGAL 

«A formação de professores é uma tarefa que em muitos 

países desenvolvidos é cometida às Universidades. Também 

em Portugal tem cabido às Universidades uma importante 

intervenção neste domínio. (...) No entanto, há que reconhecer 

que, em diversas Universidades, não houve preocupações em 

criar uma organização adequada à realização desta formação 

nos domínios de ciências e letras e que, só com raras 

excepções, se considerou seriamente a questão da formação 

de professores para outras áreas — de que é exemplo 

flagrante o caso da educação artística.» (CRUP, 19971)  

INTRODUÇÃO 

OBJECTO E OBJECTIVO 

O objecto deste capítulo é a formação de professores de Artes Visuais no nosso país, 

isto é, as diferentes modalidades de formação que habilitaram os professores de Artes 

Visuais à docência das disciplinas neste domínio, e o seu principal objectivo é proporcionar 

uma retrospectiva histórica sobre esta formação, que possibilite compreender a sua 

evolução, enquadrá-la no presente, e perspectivá-la no futuro, algo para o qual concorre o 

quinto e último capítulo – “Para uma formação dos professores de Artes Visuais geradora de 

novas práticas educativas”. 

Para além disso, e uma vez que a formação de professores de Artes Visuais oriundos 

das sucessivamente designadas Escolas de Belas-Artes, Escolas Superiores de Belas-Artes 

e Faculdades de Belas-Artes nunca foi assegurada individualmente por estas instituições, o 

que levou a que os seus alunos recorressem aos complementos de formação pedagógica 

garantidos pelo Ministério da Educação (à semelhança do que aconteceu com todas as 

                                                 
1 Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (Cândido Varela de Freitas, Isabel Alarcão, João Pedro da Ponte, 

Jorge Alarcão e Maria José Tavares), A formação de professores no Portugal de hoje, p. 2. 
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áreas de ensino até 1971, e ainda hoje persiste em algumas áreas) este capítulo procura 

complementar o próximo – “A formação dos professores de Artes Visuais nas Academias, 

Escolas, Escolas Superiores e Faculdades de Belas-Artes” – que se debruça, quase 

exclusivamente, sobre a formação científica/artística naquelas instituições, e aborda a 

problemática da introdução da formação psicopedagógica no seu seio. 

PRINCIPAIS FONTES DE REFERÊNCIA 

SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM PORTUGAL 

Para compreendermos, de um modo geral, o percurso histórico da formação de 

professores do ensino secundário em Portugal, desde 1902 a 1974, foi importante a leitura 

de “Três modelos de formação de professores do ensino secundário”, capítulo inserido na 

obra Para a História da Educação em Portugal (1995), de Joaquim Ferreira Gomes (1928-   

-2002)2. Esta retrospectiva foi aprofundada e completada com a leitura de Políticas de 

Formação de Profissionais de Ensino em Escolas Autónomas (2002), de Bártolo Paiva 

Campos (n. 1942), e do capítulo sobre “Formação de Professores: das concepções às 

realidades”, de Manuela Esteves (n. 1949)3, integrado no recente documento, produzido 

pela Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, intitulado A Educação em Portugal 

(1986-2006): alguns contributos de investigação (Dezembro de 2006), duas abordagens 

que, ao incidir sobre a actualidade, aludem, simultaneamente, ao passado recente da 

formação de professores em Portugal. 

 Relativamente a reflexões contemporâneas sobre esta temática, salientamos os 

documentos A Formação de Professores no Portugal de Hoje (1997), realizado pelo 

Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, A Formação Inicial de Professores 

na Universidade de Lisboa (1999), preparado por um Grupo de Trabalho4 eleito pelo então 

                                                 
2 Joaquim Ferreira Gomes, Professor Jubilado da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra, da qual foi um dos fundadores, foi o primeiro doutor em Pedagogia em Portugal. 
3 Manuela Esteves é professora na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e faz 

parte da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, que elaborou recentemente um documentou sobre a 

Educação em Portugal nos últimos vinte anos, que incluiu uma reflexão sobre a formação de professores em Portugal, da 

sua autoria. 
4 Deste Grupo de Trabalho fizeram parte os professores António Pedro Ferreira Marques e Matilde Marçal (Faculdade de 

Belas-Artes), Graça Fialho e João Pedro da Ponte (Faculdade de Ciências), Fernando Lemos e Isabel Rocheta 
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Reitor, Barata Moura, e A Formação de Professores e o Processo de Bolonha (2004), 

encomendado pelo Ministério da Educação no âmbito da Implementação do Processo de 

Bolonha, organizado por João Pedro da Ponte (n. 1953). Por fim, também não podemos 

deixar de referir O Processo de Bolonha e a Formação dos Educadores e Professores 

Portugueses
5
, uma colectânea de textos e artigos (os últimos, publicados no jornal Página 

da Educação), produzidos por um conjunto significativo de individualidades6 que têm vindo a 

debruçar-se sobre esta problemática nos últimos anos.  

SOBRE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE ARTES VISUAIS EM PORTUGAL 

Apesar desta dissertação constituir o primeiro estudo científico, de carácter histórico, 

especificamente centrado na formação dos professores de Artes Visuais em Portugal, o 

debate sobre esta questão não é propriamente novo.  

Já em 1971, o Colóquio sobre o Projecto de Reforma do Ensino Artístico, que teve 

lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, nos dias 21 e 22 de Abril, fechava com o tema: 

“Formação do professorado para os diferentes graus de ensino”, aflorado por João Martins 

da Costa – diplomado pela Escola de Belas-Artes do Porto, professor de Desenho desde 

1946 e professor metodólogo do Ensino Técnico Profissional desde 1955 –, que relaciona o 

bom desempenho do professor de artes com qualidades inatas, tanto no campo das artes 

como no da educação, salientando que, para além de ser artista e da necessária 

preparação pedagógica, este deverá «possuir a arte de ensinar», sendo difícil o seu 

recrutamento, «uma vez que são postas em causa qualidades congénitas.»7 José-Augusto 

                                                                                                                                           
(Faculdade de Letras), Manuela Esteves e Teresa Estrela (Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação), e em 

momentos diversos também participaram Ângela Rodrigues e António Nóvoa (Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação) e Leonel Ribeiro dos Santos, Luísa Leal de Faria e Maria Helena Mira Mateus (Faculdade de Letras). 
5 José Paulo Serralheiro (org.), O Processo de Bolonha e a Formação dos Educadores e Professores Portugueses, Porto: 

Profedições, 2005. 
6 Adalberto Dias de Carvalho, Agostinho Santos Silva, Alberto Amaral, Ana Maria Seixas, António Brotas, António Sousa 

Fernandes, António Teodoro, Bártolo de Paiva Campos, Carlos Cardoso, Fernando Ilídio Ferreira, Fernando dos Santos 

Neves, João Formosinho, João Pedro da Ponte, João Teixeira Lopes, José António Caride Gomez, Manuela Esteves, 

Manuel Pereira dos Santos, Ricardo Vieira, Rui Namorado Rosa e Rui Vieira de Castro. 
7 João Martins da Costa, “Comunicação destinada ao Colóquio sobre o Projecto do Ensino Artístico realizado na 

Fundação Calouste Gulbenkian nos dias 21 e 22 de Abril de 1971: tema 2”, p. 1, in Actas do Colóquio sobre o Projecto de 

Reforma do Ensino Artístico (org. Madalena de Azeredo Perdigão), Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1971. 
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França, que preparou uma comunicação para este colóquio, apesar de não a ter 

apresentado pessoalmente, por se encontrar ausente do país em trabalho profissional, 

defendia a criação de um curso de pedagogos de formação artística que actuasse nos três 

níveis de escolaridade (primária, secundária e superior), que, a seu ver, deveria ser 

integrado no ensino superior artístico, de modo universitário, «separado porém da parte 

directamente interessada na criação»8, estabelecendo, desde logo, uma cisão entre a 

formação de artistas e a formação de professores de artes.    

No ano de 1979, a formação de professores de Artes Visuais voltou a ganhar 

relevância, sendo que, nessa altura, multiplicaram-se os artigos a focar esta problemática, 

publicados na Arte Opinião, revista da autoria dos alunos da Escola Superior de Belas-Artes 

de Lisboa. Uma posição bem diferente daquela expressa por José-Augusto França, em 

1971, foi defendida por Pedro Cabrita Reis (n. 1956), no artigo “Questões que se põem”, 

onde o então estudante da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa sugeria que estas 

instituições adquirissem uma flexibilidade que permitisse o funcionamento simultâneo das 

duas formações – artística e pedagógica –, no seu entender complementares, não dando 

origem a artistas ou a professores, exclusivamente centrados na Arte ou na Educação, 

como se estas esferas fossem isoladas, mas antes a profissionais conscientes e 

interventivos.    

No ano seguinte, o tema não é esquecido e, se na Arte Opinião é abordado aquando 

de uma reflexão sobre a disciplina de Educação Visual9, num Seminário sobre a formação 

de professores, organizado pelo Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, é a vez de 

Rocha de Sousa, docente na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, se pronunciar sobre 

ele, com a comunicação: “Formação de professores para as disciplinas de índole artística: 

aspectos do ser e do fazer”.10  

                                                 
8 José-Augusto França, “Colóquio sobre o Projecto da Reforma do Ensino Artístico: 3ª sessão, tema 1”, p. 2/3, in Actas do 

Colóquio sobre o Projecto de Reforma do Ensino Artístico (org. Madalena de Azeredo Perdigão), Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1971.  
9 Carlos Amado, Manuel Cabral, Ana Isabel Canto e Castro, José Pedro Croft de Moura, Filipe Dinis, Dalila Mendes, José 

Mouga, Conceição Salgado e Isabel Teixeira, “Educação Visual em debate”, in revista Arte Opinião, nº 10, p. 29.  
10 Rocha de Sousa, “Formação de professores para as disciplinas de índole artística: aspectos do ser e do fazer”, in 

Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (org.), Seminário sobre Formação de Professores, pp. 69-79. 
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Neste artigo, que constitui, muito provavelmente, a primeira abordagem profunda 

sobre o tema, não só ao nível da realidade contemporânea, mas também da história, Rocha 

de Sousa critica os projectos que remontavam à Reforma de Veiga Simão, que advogavam 

a formação de professores numa instituição especificamente para tal vocacionada (isto é, no 

caso das Artes Visuais, uma formação desligada da criação artística), e que se 

concretizariam, mais tarde, com a criação das Escolas Superiores de Educação. Para além 

disso, defende as Escolas Superiores de Belas-Artes como as instituições onde, de direito, 

se deverá realizar essa formação, sugerindo a articulação de dois ciclos, «um que consolida 

uma base profissional e os meios para a investigação e outro que aponta sobretudo neste 

último sentido», sendo que o último integraria conhecimentos de duas esferas 

complementares – a Arte e a Educação –, tal como Pedro Cabrita Reis já as definira.      

No âmbito da reflexão recente sobre formação de professores de Artes Visuais, 

destacamos a acção de José Alberto Saraiva, que, em 1998, na Escola Superior de 

Educação de Santarém, onde leccionava, organizou um colóquio intitulado Artes Plásticas: 

Âmbito e Formação, onde reuniu várias personalidades para debater este tema. As actas 

desse colóquio11 constituíram um bom ponto de partida para a nossa abordagem, quer ao 

nível geral da formação dos professores em Portugal neste domínio, com a publicação das 

comunicações de José Alberto Saraiva – “A formação dos Professores de Artes Plásticas 

em Portugal” – e de Francisco Rúbio (n. 1954), docente na Escola Superior de Educação de 

Coimbra – “Modelos de Formação em Artes Visuais: Desafios para o futuro” –, quer ao nível 

particular da formação prestada nas Belas-Artes e nas Escolas Superiores de Educação, 

nomeadamente com as comunicações de Maria João Gamito (n. 1956), então Presidente do 

Conselho Directivo da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa – “O papel das Faculdades de 

Belas-Artes na formação de professores” – e de Maria do Pilar Falcão, nessa altura ainda 

docente na Escola Superior de Educação do Porto – “Educação Visual e Tecnológica nas 

Escolas Superiores de Educação: análise comparativa dos cursos em vigor (1997-98)”. 

No que concerne a produção científica sobre esta problemática, destacamos também 

a realizada por José Alberto Saraiva, em 2000, no âmbito do seu doutoramento, que incidiu 

                                                 
11 José Alberto Saraiva (org.), Artes Plásticas : Âmbito e Formação: Actas do Colóquio, Santarém: Escola Superior de 

Educação de Santarém, 1998. 
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sobre a formação dos professores de Artes Plásticas na Europa12, na qual consubstanciou a 

sua experiência ao visitar instituições de formação europeias, e que constituiu o primeiro 

estudo comparado a nível europeu sobre esta formação. 

Por outro lado, queremos igualmente evocar investigações que, embora debruçadas 

sobre o ensino básico, secundário e/ou superior das Artes no nosso país – já referimos 

algumas delas aquando da introdução do primeiro capítulo –, acabaram por ampliar o nosso 

conhecimento acerca da formação dos professores responsáveis por esse ensino. Destas 

salientamos as levadas a cabo por Margarida Rocha, no âmbito do seu mestrado13 e do seu 

doutoramento14, que exploraram os conceitos de educação em arte e da sua relação com a 

formação dos professores, que revelam aqueles conceitos nas suas práticas educativas; a 

tese de Elisabete Oliveira15 que, ao descrever a Educação Estética Visual no ensino 

português, acabou por tecer algumas considerações sobre a formação dos professores de 

Artes Visuais em Portugal; a dissertação de Lígia Penim16 e a tese de Maria Helena 

Lisboa17, que abordam, ainda que superficialmente, esta problemática, sendo que a primeira 

se revelou mais útil para o nosso trabalho, uma vez que incide sobre o ensino público do 

Desenho e dos Trabalhos Manuais, enquanto a segunda se centra no ensino superior 

artístico e, nesse contexto, desenvolve acerca do recrutamento de docentes, algo que 

poderá constituir um ponto de partida para trabalhos posteriores. 

                                                 
12 José Alberto Saraiva, Étude de La Formation des Enseignants d’Arts Plastiques em Europe. Tese de doutoramento na 

área de Arte e Ciências da Arte, orientada por Dominique Chateau, e apresentada à Université Paris I, Panthéon, 

Sorbonne, em 2000. 
13 Margarida [Rocha], A Educação Visual no Ensino Básico (2º ciclo): Os Professores em Início de Carreira e a 

Orientação dada ao Programa. Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, orientada por Isabel Cottinelli Telmo, 

e apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em 1993. 
14 Margarida Rocha, A Educação Visual no Ensino Básico (2º ciclo): Os Professores em Início de Carreira e a Orientação 

dada ao Programa. Tese de Doutoramento em Ciências da Educação, orientada por Isabel Cottinelli Telmo, e 

apresentada à Universidade Nova de Lisboa pela Faculdade de Ciências e Tecnologia, em 2005. 
15 Elisabete Oliveira, O Desenvolvimento Estético dos Adolescentes em Educação Visual e a Concepção Pedagógica dos 

Professores. Tese de Doutoramento na área de Desenvolvimento Curricular e Avaliação em Educação, orientada por 

Sara Baía, apresentada à Universidade de Lisboa pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, em 2004. 
16 Lígia Penim, Da disciplina do Traço à Irreverência do Borrão. Dissertação de Mestrado na área de História da 

Educação, orientada por António Nóvoa, e apresentada à Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade de Lisboa, em 2001. 
17 Maria Helena Lisboa, As Academias e Escolas de Belas-Artes e o Ensino Artístico (1836-1910). Tese de Doutoramento 

na área de História da Arte, orientada por Margarida Acciaiuoli de Brito, e aprensentada à Universidade Nova de Lisboa, 

pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, em 2006. 
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As entrevistas que realizámos a vinte e oito docentes, que contribuem ou 

contribuíram, directa ou indirectamente, para a formação dos professores de Artes Visuais 

em Portugal (catorze das Escolas Superiores de Educação: Grupo ESE, e catorze das 

Faculdades de Belas-Artes ou responsáveis pela formação pedagógica dos professores 

oriundos das Belas-Artes: Grupo BA), ao conterem uma primeira parte que incidia, 

exclusivamente, sobre a formação dos próprios docentes, inclusive sobre a formação 

pedagógica, foram também muito úteis para nos aproximarmos da história da formação dos 

professores de Artes Visuais de um modo mais íntimo, e, posteriormente, ilustrarmos os 

diferentes modelos de formação com base nas experiências daqueles professores.  

No entanto, é de ressalvar que entendemos estas entrevistas como um complemento, 

muito enriquecedor, ao estudo científico que realizámos, que lhes subjaz e confere 

sustentabilidade, sendo que, apesar das citações que transcrevemos reflectirem a 

experiência de pessoas relevantes neste domínio, temos consciência de que se reportam a 

casos particulares que, de modo algum, temos intenção de generalizar, mas antes 

utilizamos para reforçar ou conferir uma outra perspectiva, a dos professores de Artes 

Visuais, às teorias em torno da formação de professores em Portugal.  

Só a título de curiosidade, e sem nenhum propósito estatístico, podemos referir que 

do grupo de docentes das Escolas Superiores de Educação que entrevistámos, apenas dois 

não haviam realizado formação pedagógica, sendo que dos restantes (12/14), quase 

metade (5/12) realizou a denominada Profissionalização em Exercício
18, um terço (4/12) 

realizou o Estágio Pedagógico
19, e um quarto (3/12) a Profissionalização em Serviço

20. No 

Grupo BA – como seria de esperar, uma vez que a formação pedagógica não é exigida para 

leccionar no ensino superior –, pouco mais de metade (8/14) experimentaram esta 

formação, sendo que, destes, a grande maioria (7/8) foi também professor no ensino básico 

e/ou secundário, onde aquela formação é requerida, metade (4/8) realizou o Curso de 

Ciências Pedagógicas
21, apesar de apenas dois terem prosseguido com o Estágio

22, quase 

                                                 
18 Acácio Carvalho, Ana Bela Mendes, Clara Brito, Luís Canotilho e Sidónio Garcia. 
19 Graça Carvalho, José Alberto Saraiva, Luís Calheiros e Margarida Rocha. 
20 Conceição Cordeiro, Francisco Rúbio e Prudência Coimbra. 
21 Elisabete Oliveira, Isabel Cottinelli Telmo Pardal Monteiro, João Manuel Rocha de Sousa e Margarida Calado. 
22 Elisabete Oliveira e Isabel Cottinelli Telmo Pardal Monteiro. 
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metade (3/8) realizou o Estágio Pedagógico

23, e apenas um fez a Profissionalização em 

Exercício
24. É de salientar que, se apenas contarmos com os docentes nas Faculdades de 

Belas-Artes, isto é, se excluirmos as duas educadoras responsáveis pelos complementos de 

formação, podemos afirmar que metade dos entrevistados não realizou formação 

pedagógica. 

No total, foram mencionadas as experiências de formação pedagógica de vinte 

docentes: quatro dos quais realizaram o Curso de Ciências Pedagógicas, ao qual se seguia 

um Estágio, antes do 25 de Abril, quando esta formação ainda acontecia nas Faculdades de 

Letras; sete dos quais fizeram o Estágio Pedagógico, que teve início em 1974 e terminou 

em 1980; seis dos quais foram profissionalizados em Exercício, modelo que se seguiu, e 

que terminou em 1986; e três dos quais fizeram a Profissionalização em Serviço, que até 

este último ano lectivo perdurou, de modo residual. No entanto, porque nem todas estas 

experiências foram descritas ou objecto de reflexão, resolvemos apenas aludir àquelas que 

se revestiram da profundidade e/ou do interesse necessários à nossa investigação (17/20). 

 Grupo ESE Grupo BA Total 

Curso de Ciências Pedagógicas (seguido de um Estágio) 0 4 (2) 4 

Estágio Pedagógico 4 3 7 

Formação em Exercício 5 1 6 

Formação em Serviço 3 0 3 

Total por grupo de docentes 12 8 20 

Quadro 4 – Quantidade de experiências pedagógicas, por modelos de formação,  

vividas pelos docentes do Grupo ESE e do Grupo BA 

Para além destas experiências, que se situam do ponto de vista da formação 

pedagógica recebida, também contámos com aquelas respeitantes à formação prestada, 

sendo que no Grupo BA foram-nos muito úteis as colaborações de Isabel Cottinelli Telmo, 

no que concerne à Formação em Exercício, e de Elisabete Oliveira, no que respeita à 

                                                 
23 António Pedro Ferreira Marques, Fernando António Baptista Pereira e Isabel Sabino.  
24 José Paiva e Silva. 
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“Formação em Serviço”, e no Grupo ESE a reflexão sobre a componente pedagógica dos 

Cursos de Formação Inicial de Professores do Ensino Básico modelo variante, algo que 

aprofundamos no quarto capítulo – “A Formação de Professores de Artes Visuais nas 

Escolas Superiores de Educação”.  

ESTRUTURA    

Do mesmo modo que no capítulo anterior estruturámos a história do ensino das Artes 

Visuais em Portugal tomando por referência as correntes de Educação Artística definidas 

por Arthur Efland, e as perspectivas já traçadas por alguns educadores no contexto 

nacional, neste capítulo organizámos a história da formação de professores de Artes Visuais 

em Portugal tendo em conta os paradigmas e orientações estabelecidos por autores 

relevantes neste domínio, nomeadamente por Kenneth Zeichner, que, em 1983, publicou 

um artigo25 que marcaria para sempre a investigação em torno da formação de professores, 

e por Carlos Marcelo García, que, em 1995, escreveu uma obra na qual reuniu as 

concepções de formação estabelecidas pelos principais investigadores a nível internacional, 

para, de seguida, propor um novo modo de pensar e praticar a formação de professores, 

contribuindo, assim, “para uma mudança educativa” 26.  

Para além disso, também levámos em consideração os modelos de profissionalidade 

docente e os perfis de professor a estes inerentes, apresentados por José Carlos Morgado, 

no livro onde relaciona Currículo e Profissionalidade Docente
27, que servem de 

complemento à esquematização das orientações de formação de professores realizada por 

Carlos Marcelo García, na qual os integramos. 

OS PARADIGMAS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES SEGUNDO ZEICHNER  

Por paradigma de formação de professores Zeichner entende «uma matriz de crenças 

e pressupostos acerca da natureza e propósitos da escola, do ensino, dos professores, e da 

                                                 
25 Kenneth Zeichner, “Alternative paradigms of teacher education”, in Journal of Teacher Education, vol. 34, n.º 3, 

Maio/Junho de 1983, pp. 3-9. 
26 Carlos Marcelo García, Formação de Professores: para uma mudança educativa, Porto: Porto Editora, 1999. Original: 

Carlos Marcelo García, Formación del profesorado para el cambio educativo, Barcelona: EUB, 1995. 
27 José Carlos Morgado, Currículo e Profissionalidade Docente, Porto: Porto Editora, 2005. 
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sua formação, que dão características específicas à formação de professores»28. Segundo 

este educador, ao longo da história da formação de professores são detectáveis quatro 

paradigmas: o tradicional-artesanal, o behaviorista, o personalista, e o reflexivo.  

No paradigma tradicional-artesanal a Educação é entendida como um ofício e o 

professor como um artífice, consistindo a formação dos futuros professores, vistos como 

aprendizes, num processo de aprendizagem assente em tentativas e erro, que apenas é 

facilitado com a ajuda dos professores mais experientes, considerados como mestres. 

Segundo Zeichner, e na sequência do que já defendera Dewey, a crença de que as 

experiências práticas de formação de professores nas escolas contribuem necessariamente 

para formar melhores professores, e de que quanto mais tempo o futuro professor dedicar a 

estas práticas melhor será, é um mito, uma vez que depende muito do contexto em que 

estas acontecem, o que no caso do paradigma tradicional-artesanal, assente na mimese, 

acrítico e promotor da manutenção dos modos de ensinar vigentes, constitui um equívoco.   

No paradigma behaviorista a Educação é entendida como uma ciência aplicada e o 

professor como um técnico que executa leis e princípios de ensino eficazes, previamente 

concebidos e validados por especialistas, e regulados pelo Estado. A sua formação, assente 

numa epistemologia positivista e na psicologia behaviorista, consiste num conjunto de 

técnicas que o professor deve adquirir e aplicar de forma a garantir o sucesso do ensino.  

No lado oposto, enquadrados numa corrente humanística da Educação, encontram-se 

os paradigmas personalista e reflexivo de Formação de Professores.  

No paradigma personalista a concepção de formação deriva de uma epistemologia 

fenomenológica, da psicologia do desenvolvimento, mas também de princípios humanistas. 

Os programas são concebidos à medida das necessidades e interesses dos  formandos, 

centrando-se na formação pessoal e na construção de uma identidade profissional própria. 

Neste paradigma, ao contrário dos anteriores, os conhecimentos e as competências a 

desenvolver não são previamente definidos, embora esteja  implícita a conformidade a um 

determinado modelo de maturidade psicológica. A crítica normalmente apontada a este 

género de formação deriva do facto dela ignorar a dimensão sociológica da Educação, 

                                                 
28 Kenneth Zeichner, “Alternative paradigms of teacher education” In Journal of Teacher Education, vol. 34, n.º 3, p. 3 

(tradução livre da autora). 
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acabando por negligenciar os contextos educativos e por desprezar a função do professor 

como agente de mudança. 

O paradigma orientado para a indagação ou reflexivo surge como uma reacção de 

oposição aos paradigmas anteriores e parte do reconhecimento de que não há receitas 

válidas para qualquer situação. Cada professor e contexto educativo é único e irrepetível. A 

formação de professores, ao contrário de fornecer receitas, deve contribuir para o 

desenvolvimento de capacidades dos futuros professores, que lhes permitam analisar as 

consequências da sua acção educativa junto dos alunos, das escolas e da sociedade. O 

pressuposto desta teoria é que, quanto maior for a consciência de um professor acerca das 

origens e dos efeitos das suas acções, assim como das realidades que as constrangem, 

maior é a possibilidade do professor controlar e modificar quer as acções, quer os 

constrangimentos. O objectivo principal da formação de professores é, deste modo, 

desenvolver as competências dos futuros professores para a acção reflexiva, isto é, o 

espírito crítico sobre a sua prática e o contexto social e educativo em que ocorre.  

Zeichner estabelece ainda que as formações de professores resultantes destes 

paradigmas podem organizar-se segundo dois eixos: o eixo “apriorístico versus reflexivo”, 

que se relaciona com o modo como o currículo da formação é concebido, e o eixo “certo 

versus problemático”, no que concerne à forma como é entendido o contexto educativo. 

Assim, formações de professores assentes nos paradigmas tradicional-artesal ou 

behaviorista apresentam um currículo previamente definido, que não sofre oscilações, isto 

é, aquilo que o professor aprende é estável, enquanto que formações baseadas nos 

paradigmas personalista ou reflexivo encaram o currículo como algo passível de ser 

transformado, em permanente mutação, que depende e se adapta, em cada momento, 

àquilo que cada professor necessita de aprender de forma a alcançar um modo pessoal de 

ensinar (personalista), ou aos diversos contextos intra e extrapessoais, inclusive os de 

ensino (reflexivo).  

Por outro lado, formações de professores que tomam como referência os paradigmas 

tradicional-artesanal ou personalista entendem o contexto educativo como certo, isto é, 

como uno, homogéneo e repetível, enquanto formações de professores de orientação 

comportamentalista ou reflexiva compreendem o contexto educativo como problemático, isto 

é, como singular, heterogéneo e variável, sendo que, se na primeira os conhecimentos 

técnicos que o professor adquire, sobretudo no âmbito da Psicologia do Desenvolvimento, 
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devem ter em conta as características diferenciadas do seu público, na segunda é 

valorizado um conhecimento holístico, tanto no campo da Psicologia como da Sociologia, da 

Política e da Ética, que possibilite ao professor não só adaptar o seu ensino aos diferentes 

contextos, mas também questioná-lo, agir e levar os seus alunos à acção, assim como 

reflectir antes, durante e após a acção.  

     CERTO 

 

                     TRADICIONAL-ARTESANAL        PERSONALISTA  

    APRIORÍSTICO                                          REFLEXIVO 

                                                               BEHAVIORISTA           ORIENTADO PARA A INDAGAÇÃO 
     

    PROBLEMÁTICO 

Figura 1 – Paradigmas de formação de professores (Zeichner, 198329) 

Resta ressalvar que o paradigma académico é considerado por Zeichner como aparte 

destes quatro paradigmas por si definidos, uma vez que numa perspectiva académica o 

importante é a formação científica numa ou em várias especialidades do conhecimento e 

não a formação de professores em si, geralmente criticada pelos adeptos daquele 

paradigma. Por fim, de acordo com Zeichner, e como veremos no caso português, os 

diferentes paradigmas que, conceptualmente, estabeleceu, na realidade, costumam 

sobrepor-se, sendo muito frequentes os paradigmas híbridos. 

AS ORIENTAÇÕES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PROPOSTAS POR CARLOS MARCELO GARCÍA 

Após Kenneth Zeichner ter definido, em 1983, os paradigmas da formação de 

professores que acabámos de analisar, Feiman-Nemser, em 1990, baseado naquela e na 

classificação de outros sete autores, propôs cinco orientações conceptuais alternativas: a 

                                                 
29 Kenneth Zeichner, “Alternative paradigms of teacher education”, in Journal of Teacher Education, vol. 34, n.º 3, p. 5. 
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crítica/social, a pessoal, a tecnológica, a prática e a académica30, que Carlos Marcelo 

García31, por sua vez, cinco anos mais tarde, completou32, incluindo na tabela elaborada por 

aquele investigador, a perspectiva apresentada, em 1992, por Pérez Gómez33.  

 Crítica/Social Pessoal Tecnológica Prática Académica 

Joyce 
(1975) 

Progressista Personalista Competências Tradicional Académica 

Hertnett e 
Naich (1980) 

Crítica  Tecnológica Artesanal  

Zeichner 
(1983) 

Indagação Personalista Behaviorista Artesanal Académica 

Kirk 
(1986) 

Radicalismo  Racionalismo   

Zimpher e 
Howey (1987) 

Crítica Pessoal Técnica Crítica  

Kennedy 
(1987) 

  

Aplicação de 

competências,  

princípios e teorias. 

Acção 

deliberativa; 

Análise crítica. 

 

Pérez Gómez 
(1992) 

Duas abordagens: 

crítica e  

reconstrução social; 

investigação-acção 

 

Dois modelos: 

de treino;  

de adopção de 

decisões. 

Duas abordagens: 

tradicional;  

reflexiva sobre  

a prática. 

Duas abordagens: 

enciclopédica; 

compreensiva. 

Quadro 5 – Classificação de orientações conceptuais sobre a formação de professores                                          

segundo diferentes autores (Carlos Marcelo García, 199534) 

Carlos Marcelo García caracteriza a orientação académica da formação de 

professores como aquela que entende o professor como um especialista na matéria a 

leccionar, sendo o principal objectivo da sua formação o domínio do conteúdo. No que 

concerne à forma como é compreendido o conhecimento deste conteúdo, citando Pérez 

                                                 
30 Feiman-Nemser, “Teacher preparation: structural and conceptual alternatives”, in W. R. Houston (org.), Handbook of 

Research on Teacher Education, Nova Iorque: Macmillan, 1990, p. 220.  
31 Carlos Marcelo Garcia é doutor em Ciências da Educação pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Educação da 

Universidade de Sevilha, onde desde 1988 é responsável pelas disciplinas da área da “Formação de Professores”, sendo 

catedrático de “Didáctica e Organização Escolar. A sua investigação centra-se na formação de professores, 

nomeadamente no período de iniciação ao ensino, e na avaliação de actividades realizadas nesse mesmo período. 
32 Carlos Marcelo García, Formação de Professores: para uma mudança educativa, p. 33. 
33 Pérez Gómez, “La función y formación del professor/a en la enseñanza”, in Gimeno Sacristán, Comprender y 

transformar la enseñanza, pp. 398-429. 
34 Carlos Marcelo García, Formação de Professores: para uma mudança educativa, p. 33. 
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Gómez35, distingue duas abordagens: a enciclopédica, na qual o conhecimento do conteúdo 

é valorizado face aos demais; e a compreensiva, na qual o professor não é visto como uma 

enciclopédia, mas antes como um intelectual, que não só compreende a estrutura da 

matéria que ensina, como a sua história e epistemologia, e ainda os modos de ensinar essa 

matéria. «A formação de professores, de acordo com esta abordagem, não só deve 

procurar que os professores sejam conhecedores especialistas do conteúdo que têm de 

ensinar, mas sujeitos capazes de transformar esse conhecimento do conteúdo em 

conhecimento de como ensinar.»36  

De acordo com Marcelo García, a orientação académica é a que predomina no 

contexto espanhol, sendo que a formação dos professores do ensino secundário se 

caracteriza, em geral, por «uma forte formação científica, claramente diferenciada de uma 

escassa, incompleta e breve formação pedagógica»37, algo que também reconhecemos 

como uma realidade no nosso país. Aliás, como salienta Bártolo Paiva Campos, em 2002, o 

modelo académico é característico da formação dos professores do 3º ciclo do ensino 

básico e do ensino secundário em Portugal, e resulta de uma valorização do conhecimento 

teórico das diversas disciplinas académicas, «considerado suficiente para o professor 

responder às exigências do desempenho profissional», e consequente secundarização da 

teoria educacional e da metodologia e prática de ensino38.   

A orientação tecnológica (paradigma behaviorista segundo Zeichner), também 

designada racionalidade tecnológica, considera o ensino como uma ciência aplicada e o 

professor como um profissional que domina e aplica um conjunto de técnicas, legitimadas 

pelo avanço do conhecimento científico, produzido por especialistas. Segundo esta 

orientação, a formação de professores centra-se na aquisição de capacidades, destrezas 

observáveis e regras de acção predeterminadas, derivadas daquele conhecimento, e 

consideradas imprescindíveis para o sucesso da aprendizagem dos alunos.  

                                                 
35 Pérez Gómez, “La función y formación del professor/a en la enseñanza”, in Gimeno Sacristán, Comprender y 

transformar la enseñanza, p. 398. 
36 Carlos Marcelo García, Formação de Professores: para uma mudança educativa, p. 34. 
37 Idem, p. 33. 
38 Bártolo Paiva Campos, Políticas de Formação de Profissionais de Ensino em Escolas Autónomas, p. 74. 
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Segundo Donald Schön, este modelo, que influenciou fortemente a formação de 

professores no século XX, é uma “herança do positivismo”39, movimento que surgiu no 

século XIX, como resultado do desenvolvimento científico e tecnológico então emergente, e 

que, assente num discurso pragmático, idealizava, através da aplicação dos conhecimentos 

decorrentes daquele desenvolvimento, contribuir para o bem-estar da Humanidade.  

Neste modelo enquadram-se tanto os programas de formação de professores 

assentes na pedagogia experimental do início do século XX, como aqueles centrados na 

pedagogia por objectivos ou por competências, que emergiram, a nível internacional, nos 

anos 60, e contribuíram para o seu prestígio. 

O professor como alguém capaz de tomar decisões e resolver problemas é, 

normalmente, a metáfora utilizada pelos defensores desta racionalidade tecnológica, 

modelo que foi aplicado não só na formação de professores, mas também na dos mais 

variados profissionais, como dentistas, enfermeiros, engenheiros, administradores, 

especialistas em karaté e directores de restaurantes. No entanto, é de sublinhar que, 

implícito à tomada de decisões e à resolução de problemas, supostamente autónomas, 

encontra-se o já mencionado pacote preestabelecido de regras de sucesso, sendo que, 

nesta perspectiva, os formandos são vistos como receptores passivos de princípios e leis 

científicas que devem aplicar, que resultam da investigação centrada na procura de 

processos que contribuam para a maior produtividade possível.  

Logo, como refere José Carlos Morgado, em 2005, no que concerne à autonomia 

curricular, pode dizer-se que a racionalidade tecnológica veicula uma «autonomia 

falaciosa», uma vez que se trata de «uma visão tradicionalista de ensino, onde a 

componente burocrática se alia à componente técnica, imperando uma legitimidade 

normativa, isto é, prevalecendo o currículo que é prescrito a nível oficial», e limitando os 

formandos a «práticas meramente reprodutivas».40 Neste sentido, tanto os formandos como 

os contextos educacionais, onde desenvolverão a sua actividade, são entendidos como 

homogéneos e estáveis, sendo os primeiros propulsores de idêntica homogeneidade e 

estabilidade nos alunos, na escola, e por último, na sociedade.  

Contudo, Carlos Marcelo García, relativamente ao contexto português, considera que 

o projecto de formação de professores por competências desenvolvido por Albano Estrela 

                                                 
39 Donald Schön, El profesional reflexivo. Cómo piensam los profesionales cuando actúan, p. 31.  
40 José Carlos Morgado, Currículo e Profissionalidade Docente, pp. 36-38. 
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(n. 1933) revela uma definição mais ampla do termo, uma vez que competência, para este 

educador, para além do “saber-fazer”, inclui um conjunto de conhecimentos e atitudes que 

devem ser desenvolvidos pelo professor em situação de ensino.41 

Se a orientação tecnológica sofre influências da psicologia behaviorista, a orientação 

personalista, cujo centro é a pessoa do professor, «com todos os seus limites e 

possibilidades»42, vai beber da psicologia cognitiva, do humanismo e da fenomenologia. 

Segundo esta perspectiva, ensinar, mais do que uma técnica adquirida de fora para dentro, 

é uma revelação de si mesmo, constituindo o principal recurso do professor a sua própria 

pessoa. Assim, a recorrência a estratégias que tornem possível a aproximação à pessoa 

que o professor é, como a exploração do autoconceito, é frequente em programas de 

formação de professores que seguem esta orientação, uma vez que se acredita que «o 

comportamento de uma pessoa depende do modo como ela se percebe a si própria, de 

como entende a situação em que está inserida e da inter-relação destas duas 

percepções».43 Quanto mais aprofundado for o conhecimento que o professor tem de si 

próprio, melhor poderá recorrer às suas potencialidades, é a ideia que subjaz a esta 

orientação que toma como único cada ser humano, e, logo, considera inconcebível a 

restrição a um só método de ensino, supostamente eficaz, e vulgarizado, indistintamente, 

por todos os professores, quando a sua formação assenta num modelo tecnológico. «O 

paradigma personalista da Formação de Professores enfatiza o carácter pessoal do ensino, 

no sentido em que cada sujeito desenvolve as suas estratégias peculiares de aproximação 

e percepção do fenómeno educativo.»44  

Deste modo, o eixo central dos programas personalistas de Formação de Professores 

é o desenvolvimento pessoal, intelectual e afectivo dos professores, que a partir da 

maturidade psicológica possibilitada pela formação, se tornam capazes de criar modos 

pessoais de ensinar. Aliás, é esse mesmo o objectivo desta orientação, «já que não se trata 

de ensinar o método mais eficaz a todos os professores em formação, mas o método mais 

eficaz em função das características pessoais de cada professor em formação»45. Esta 

                                                 
41 Carlos Marcelo García, Formação de Professores: para uma mudança educativa, pp. 35-36. 
42

 Idem, p. 37. 
43 Idem, ibidem. 

44 Idem, p. 38. 
45 Idem, ibidem. 
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mudança de paradigma desloca, assim, o conceito de professor, de um técnico eficaz, para 

uma pessoa única, que se compreende a si própria e às relações que estabelece com o 

mundo de modo positivo, e que funciona como um facilitador, demonstrando, por sua vez, 

aptidão para identificar as características especiais dos seus próprios alunos, criando 

condições que os conduzam à aprendizagem. 

De acordo com Carlos Marcelo García, raros são os programas de formação de 

professores orientados para o desenvolvimento pessoal, pelo que o autor apenas refere o 

exemplo de Frances Fuller, que na Universidade do Texas realizou o denominado Programa 

de Formação Personalizada. Em Portugal, no domínio das políticas de Formação de 

Professores esta orientação também nunca foi plenamente implementada, algo que poderá 

justificar-se pela mercadorização da formação de professores, que implicou a preferência 

por modelos baseados na racionalidade tecnológica, geradores de uma desejada 

normalização, tanto da formação como do ensino, algo que tem sido uma constante no 

nosso país, e tem contribuído para uma abordagem racionalista e positivista do currículo, 

como refere José Carlos Morgado46, em 2005. No entanto, e apesar deste não ter sido 

aplicado especificamente à formação de professores de Artes Visuais, não podemos 

esquecer o programa de José Ferreira-Alves e Óscar Gonçalves, inspirado na psicoterapia 

cognitiva narrativa desenvolvida pelo último, do qual resultou a obra Educação Narrativa do 

Professor (2001), por nós já mencionada na introdução47, uma vez que as “Teorias da 

Narratividade” constituíram uma motivação para esta dissertação.  

A par da orientação académica, a mais característica em Espanha, segundo Marcelo 

García, é a orientação prática (denominada tradicional-artesanal por Zeichner), para a qual 

a aprendizagem dos futuros professores assenta na experiência e na observação dos 

mestres ou na reflexão sobre a sua própria prática, consoante se trate de uma orientação 

prática de abordagem tradicional, ou de uma abordagem reflexiva sobre a prática, de acordo 

com Pérez Gómez48.  

                                                 
46 José Carlos Morgado, Currículo e Profissionalidade Docente, p. 111.  
47 Vide pp. 13-14. 
48 Pérez Gómez, “La función y formación del professor/a en la enseñanza”, in Gimeno Sacristán, Comprender y 

transformar la enseñanza,  pp. 398-429. 
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Na orientação prática de abordagem tradicional existe uma clara divisão entre teoria e 

prática, uma vez que se entende que aprender a ser professor reside apenas na capacidade 

de exercer uma prática, frequentemente desligada do que se aprendeu (ou não) em teoria. 

Ao considerar-se que ensinar é o mesmo que exercer um ofício, acredita-se que aprender a 

ensinar consiste na observação e imitação daqueles considerados como os melhores 

praticantes desse ofício, os “melhores professores”, que servem de exemplo. Pressupondo- 

-se existir uma relação intrínseca, directamente proporcional, entre o período de observação 

e de assimilação prática do método ensinado pelos “melhores professores” e a posterior 

eficácia de ensino dos “novatos”, advoga-se que esta se prolongue o maior tempo possível. 

No entanto, como esclarece García, já em 1938, John Dewey49 se mostrava crítico 

quanto a esta questão, ao frisar que experiência não significa necessariamente qualidade 

de experiência, sendo que esta depende não só do grau de satisfação imediata do sujeito 

que a vive, mas sobretudo das repercussões que tem em aprendizagens futuras. Nós 

recordamos que foi Dewey que, pela primeira vez, defendeu que um ano ou trinta anos de 

experiência de ensino podem significar o mesmo, uma vez que durante esses trinta anos o 

professor pode manter as mesmas práticas, estagnar, isto é, não promover a mudança. 

Para além disso, Marcelo García lembra que, implícita a esta abordagem tradicional 

da orientação prática, encontra-se a crença de que qualquer docente pode desempenhar 

funções de formador ou orientador de estágio sem que para isso tenha desenvolvido 

quaisquer competências, pressupondo-se que só o facto de ser professor, de “saber-fazer”, 

é bastante para “saber ensinar”, algo que considera extremamente grave, pois tem 

conduzido a uma despreocupação relativamente à formação dos professores supervisores, 

e, consequentemente, a uma fraca formação por estes prestada.    

Outra perspectiva sobre a orientação prática, como já referimos, reside na abordagem 

reflexiva sobre a prática, directamente relacionada com o conceito de reflexão. Segundo 

Marcelo Garcia, esta abordagem é tão popular, hoje em dia, que «é difícil não encontrar 

referências escritas sobre propostas de formação de professores que não [a] incluam, de 

uma ou de outra forma, como elemento estruturador dos programas de formação de 

professores»50, algo que também constatamos em Portugal.  

                                                 
49 John Dewey, Logic, the Theory of Inquiry, p. 27, cit. por Carlos Marcelo García, Formação de Professores: para uma 

mudança educativa, p. 40. 
50 Carlos Marcelo García, Formação de Professores: para uma mudança educativa, p. 41. 
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A origem desta abordagem encontra-se em John Dewey, que já em 1933 sugeria um 

ensino reflexivo, no qual fosse comum a análise activa, constante e meticulosa das crenças 

ou formas de conhecimento, a partir dos fundamentos que lhe estivessem subjacentes, 

assim como das conclusões em que resultasse51, de onde decorreu a necessidade de 

formar professores que fossem capazes de reflectir sobre as suas próprias práticas, algo 

que viria a ser aprofundado e amplamente difundido por Donald Shön, que, a partir do início 

dos anos 80, defendeu o conceito de reflexão na acção.   

Shön (1983, 1987)52, ao constatar, como já referimos, que os currículos dos cursos de 

formação de professores são normativos, apresentando em primeiro lugar a ciência de 

base, em segundo a ciência aplicada e, por último, o estágio (o que revela uma hierarquia 

de conhecimentos, na qual o básico, teórico e declarativo é privilegiado), propõe um outro 

modelo de formação, inspirado no processo de aprendizagem dos artistas. Segundo Isabel 

Alarcão (1996), Shön colocou em causa a forma como, até então, se realizara a formação 

de professores, por considerar que esta advinha do pressuposto de que «a verdade é 

objectiva, única, reside nos factos e dispensa a interpretação pessoal que destes fazem os 

sujeitos envolvidos em situações reais que, acentua, são questões problemáticas»53, pelo 

que subentendemos, neste autor, uma compreensão pós-moderna de realidade e 

conhecimento, como multifacetados. Ao analisar o processo de aprendizagem próprio das 

Artes Plásticas, da Música e da Dança, Shön reparou que, nestes casos, os alunos, 

orientados por um prático, «aprendem a fazer fazendo e reflectindo sobre os problemas, 

vendo-os sob diferentes pontos de vista, construindo soluções para cada caso, verificando a 

validade das soluções construídas»54. 

                                                 
51 John Dewey, Logic, the Theory of Inquiry, p. 25, cit. por Carlos Marcelo García, Formação de Professores: para uma 

mudança educativa, p. 41. 
52 Donald Shön, The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, New York: Basic Books, 1983; Donald 

Shön, Educating the Reflective Practitioner. Toward a Design for Teaching and Learning in the Professions, San 

Francisco: Jossey Bass, 1987.   
53 Isabel Alarcão, “Reflexão Crítica sobre o Pensamento de D. Shön e os Programas de Formação dos Professores”, in 

Isabel Alarcão (org.), Formação Reflexiva de Professores: Estratégias de Supervisão, p. 22. 
54 Idem, ibidem. 
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Apoiado no conceito de epistemologia da prática, Shön defende a introdução de uma 

substancial componente prática nos cursos de formação de professores, e salienta que esta 

deverá ocorrer numa situação de reflective practicum, isto é, deve possibilitar o “aprender 

fazendo”, através de uma aproximação ao mundo real.  

 

«Num estágio deste tipo os alunos aprenderão a reflectir na acção e verão que a simples 

aplicação da regra é insuficiente, desenvolverão novos raciocínios, novas maneiras de pensar, 

de compreender, de agir e de equacionar os problemas. Os formadores chamarão a atenção 

para zonas de indefinição e para a necessidade de se proceder à caracterização da situação. 

Os formandos desenvolverão os seus esquemas de conhecimento e de acção de uma forma 

pessoalizada. Será uma estratégia formativa, construtiva, flexível, pessoal.»55 

 

Apesar de popular, esta perspectiva foi criticada, precisamente, devido a esta 

tendência personalista, por ignorar que o acto educativo se enquadra num contexto social 

mais abrangente, e por secundarizar a ciência aplicada. Contudo, como explica Isabel 

Alarcão56, Shön não rejeita o valor desta forma de conhecimento, mas antes salienta que a 

sua validade depende da articulação com a prática profissional, realizada em situações que 

integrem a acção e a reflexão na acção, uma vez que estas constituem verdadeiras fontes 

de um conhecimento que é produzido na própria acção. Assim, o seu grande contributo é o 

reconhecimento de que existe um conhecimento na acção (knowing-in-action).   

Esta centralidade na acção também foi alvo de crítica por autores como Weis e 

Louden (1989), que defenderam que o pensamento reflexivo e a acção podem acontecer 

simultaneamente, como na reflexão-na-acção difundida por Shön, mas também 

separadamente, e identificaram quatro formas de reflexão, em função desta relação: a 

introspecção, o exame, a indagação e a espontaneidade57. A introspecção consiste numa 

reflexão interiorizada, pessoal, na qual o professor reconsidera os pensamentos e 

sentimentos que acompanharam a sua actividade profissional diária a partir de um 

distanciamento, correspondendo àquela comum nas entrevistas em profundidade e 

biográficas assim como nos diários. Esta introspecção acontece, não só durante, mas 

                                                 
55 Isabel Alarcão, “Reflexão Crítica sobre o Pensamento de D. Shön e os Programas de Formação dos Professores”, in 

Isabel Alarcão (org.), Formação Reflexiva de Professores: Estratégias de Supervisão, p. 25. 
56 Idem, pp. 22-23. 
57 Weis e Louden, “Images of Reflection”, Texto apresentado na Conferência Anual da American Educational Research 

Association, 1989, cit. por Carlos Marcelo García, Formação de Professores: para uma mudança educativa, p. 42. 
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também após a acção. O exame requer a referência do professor a acontecimentos ou 

acções que ocorreram no passado ou que, possivelmente, venham a suceder no futuro, e 

pode ser realizado através de entrevistas, notas de campo, diários, cartas, escritos auto-

biográficos, e até desenhos e metáforas. A indagação está intimamente ligada com o 

conceito de investigação-acção, pressupondo para além de uma análise sobre a prática, a 

identificação de estratégias para a melhorar. Neste género de reflexão é incluída, deste 

modo, uma possibilidade de mudança, algo para o qual os anteriores não concorrem tão 

claramente. Quando a análise reflexiva ultrapassa os processos de aprendizagem dos 

alunos e recorre a questões sociais, éticas e políticas, a indagação chega mesmo a 

corresponder a uma perspectiva socio-crítica de investigação-acção. Por último, a 

espontaneidade aproxima-se da reflexão-na-acção proposta por Shön, e relaciona-se com 

os pensamentos que acompanham os professores durante a sua acção educativa, que lhes 

permitem improvisar, resolver problemas e abordar situações divergentes na aula, que 

podem ser agilizados através de processos de auto-análise, supervisão clínica, coaching ou 

entrevistas de estimulação de memória.   

A orientação social-reconstruccionista relaciona-se conceptualmente com a 

abordagem reflexiva da orientação prática, nomeadamente com a indagação, 

correspondendo mesmo à orientação para a indagação, defendida por Zeichner. «Do ponto 

de vista social-reconstruccionista, a reflexão não pode ser concebida como uma mera 

actividade de análise técnica ou prática, mas incorpora um compromisso ético e social de 

procura de práticas educativas mais justas e democráticas.»58 Assim, apesar de também 

assentar numa atitude reflexiva sobre a prática, ao ultrapassar a passividade do simples 

pensamento, e expressar uma clara disposição para a acção, a orientação social-

reconstruccionista afasta-se dos outros géneros de reflexão – introspecção, exame e 

espontaneidade –, anteriormente enunciados.  

Nesta linha formativa, os professores são entendidos como activistas, pessoas 

comprometidas com o seu tempo e responsáveis pelo futuro da sociedade, determinado 

pelas suas acções. Deste modo, os conteúdos dos programas de formação orientados para 

a indagação incluem, normalmente, conceitos como sociedade, hegemonia, poder, 

construção social do conhecimento e reprodução cultural, que servem de estrutura para o 

questionamento dos processos educativos assumidos como válidos. A partir de uma 

                                                 
58 Carlos Marcelo García, Formação de Professores: para uma mudança educativa, p. 44. 
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reconceptualização das suas crenças, resultante de um constante olhar crítico sobre as 

práticas que as revelam, o professor que segue esta orientação irá modificar a sua acção 

educativa, que continuará sempre a ser objecto de reflexão e, consequente, reconstrução.   

Se nos programas assentes num modelo de racionalidade tecnológica há uma 

subordinação da prática à teoria, e naqueles que seguem uma orientação prática de 

abordagem tradicional há uma exclusiva atenção sobre a prática, na orientação social-            

-reconstruccionista à teoria e à prática é atribuída a mesma relevância, sendo que de nada 

vale uma teoria, mesmo que crítica sobre a prática, se não coexistir uma acção educativa 

que a materialize, apresentando novas soluções para aquela prática, assim como de nada 

vale uma prática que não seja constantemente posta em causa por uma teoria crítica que 

impulsione a sua reconstrução. É, precisamente, desta dinâmica, assente no 

reconhecimento do valor da teoria crítica, por um lado, e do conhecimento tácito que advém 

da prática, por outro, assim como da indispensabilidade de ambos, que advém o poder 

transformador normalmente associado a esta orientação, que se opõe à racionalidade 

tecnológica e à abordagem prática tradicional, ambas ao serviço da normalização e 

perpetuação das práticas de ensino vigentes. 

Neste sentido, como refere Marcelo García, a orientação social-reconstruccionista na 

Formação de Professores valoriza, simultaneamente, «a teoria crítica aplicada ao currículo 

ou ao ensino – que estimula e desenvolve a capacidade de análise dos professores59 –, e a 

componente prática da formação – que «não é concebida como uma actividade 

assistemática, acrítica, de aplicação de princípios teóricos, mas é entendida como uma 

oportunidade para se adquirir conhecimento e nisso reside o seu valor»60. 

Contudo, de acordo com Feiman-Nemser (1990), esta orientação restringe-se, muitas 

vezes, à teoria crítica, o que pode justificar-se por ser «mais fácil visualizar o tipo de ensino 

que se recusa do que aquele que se procura»61, pelo que o autor sugere uma articulação 

teoria-prática que possibilite alcançar objectivos reais, opinião partilhada por Liston e 

Zeichner (1991) que propõem o desenvolvimento de «propostas concretas de programas 

que sejam sensíveis às realidades culturais e sociais da formação de professores»62.  

                                                 
59 Carlos Marcelo García, Formação de Professores: para uma mudança educativa, p. 44. 
60 Idem, p. 46. 
61 Feiman-Nemser, “Teacher preparation: structural and conceptual alternatives”, in W. R. Houston (org.), Handbook of 

Research on Teacher Education, Nova Iorque: Macmillan, 1990, p. 226, cit. por Carlos Marcelo García, Formação de 

Professores: para uma mudança educativa, p. 46. 
62 Liston e Zeichner, Formación del Profesorado y Condiciones Sociales de la Escolarización, Madrid, Morata, 1993,  p. 

189, cit. por Carlos Marcelo García, Formação de Professores: para uma mudança educativa, p. 46. 



� �������� �	 
���	����	� �	���	� ������ 	� ��������

 

���
A história da formação de professores do ensino de Artes Visuais em Portugal 

acompanha a história geral da formação de professores do ensino secundário63, iniciada em 

1902, até 1970. Se até então os professores de todas as áreas, excepto Educação Física, 

haviam seguido modelos comuns de formação de professores, a partir dessa altura as 

Faculdades de Ciências (197164), e, posteriormente, as Faculdades de Letras (198765), 

assim como as “Universidades Novas” (criadas nos finais da década de 80) tendem a 

desenvolver uma formação específica de professores, integrada nos cursos superiores 

universitários, o que, no campo das Artes Visuais, nunca chegou acontecer, entre outros 

motivos devido à tardia integração das Escolas Superiores de Belas-Artes nas 

Universidades, e a uma indefinição destas e, posteriormente, das Faculdades de Belas-             

-Artes, face a esta questão, consequência de uma divisão interna quanto às legítimas 

funções do ensino superior artístico e ao papel do artista na sociedade. 

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, num documento intitulado A 

formação de professores no Portugal de Hoje, elaborado em 1997, defende que esta 

formação tenha lugar no seio universitário, e denuncia o desprezo pela formação de 

professores que levou algumas universidades a descurar a criação de uma organização 

adequada à sua implementação, sublinhando que «só com raras excepções, se considerou 

seriamente a questão de formação de professores para outras áreas – de que é exemplo 

flagrante o caso da educação artística.»66
 Há que explicar que, como “raras excepções”, se 

referiam a uma Licenciatura em Ensino da Música, criada na Universidade de Aveiro em 

1988, sendo que, na área específica das Artes Visuais, os únicos exemplos que temos, a 

nível universitário, até hoje, são a Licenciatura em Artes Plásticas – ramo ensino, da 

Universidade da Madeira (que confere habilitação profissional para o 2º ciclo do ensino 

básico), e a Licenciatura em Artes Visuais – ramo ensino, da Universidade de Évora (que 

confere habilitação profissional para o 3º ciclo do ensino básico e para o ensino secundário), 

ambas iniciadas no ano lectivo de 1998-99, posteriormente à elaboração daquele 

documento. 

                                                 
63 Por ensino secundário entendia-se, nessa altura, todo o ensino que sucedia o primário e antecedia o superior. 
64 Decreto n.º 443, de 23 de Outubro de 1971. 
65 Portaria n.º 852, de 4 de Novembro de 1987. 
66 Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (Cândido Varela de Freitas, Isabel Alarcão, João Pedro da 

Ponte, Jorge Alarcão e Maria José Tavares), A formação de professores no Portugal de hoje, p. 1. 
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Através de uma análise longitudinal chegamos à conclusão que a formação 

psicopedagógica dos professores do ensino secundário, e posteriormente do 2º ciclo do 

ensino básico, e do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, em Portugal, levou 

praticamente os primeiros três quartos do século XX a consolidar-se, de um ponto de vista 

generalista, só conseguindo adquirir uma especificidade maior, adequada a cada área do 

conhecimento, no último quartel do século XX. 

Realizada, inicialmente, no Curso Superior de Letras de Lisboa (1902-1915), 

posteriormente nos cursos de habilitação ao magistério secundário das Escolas Normais 

Superiores (anexas às Faculdades de Letras e de Ciências de Lisboa e de Coimbra), com 

prática pedagógica em Liceus destas cidades, e por fim no Curso de Ciências Pedagógicas 

ministrado nas Secções de Ciências Pedagógicas das Faculdades de Letras de Lisboa e de 

Coimbra, seguido de um Estágio que decorria nos Liceus Normais de Lisboa e Coimbra 

(1930-1974), a formação dos professores em Portugal, embora a partir de 1915 contemple 

uma iniciação à prática de ensino, na qual seria abordada a sua metodologia, apresenta-se 

como uma formação sequencial generalista em Psicologia, Pedagogia e História da 

Educação, desde 1902 a 1974.67  

Até à criação dos cursos de formação de professores do ciclo preparatório68 nas 

Escolas Superiores de Educação, em 1986, podemos dividir a história da formação de 

professores de Artes Visuais em Portugal em três períodos principais, que se subdividem 

em seis modalidades de formação, que nem sempre correspondem a modelos de formação 

diferentes, e que nalgumas épocas se sobrepõem.  

O primeiro período – Da Prática Tradicional Artesanal à Racionalidade Tecnológica 

(1860-1930) – é composto por três modalidades de formação de professores: a primeira 

corresponde ao período de tempo, que medeia a criação da disciplina de Desenho, de modo 

autónomo, e o início do primeiro curso de habilitação ao magistério secundário (1860-1902), 

quando esta componente ainda não era explorada a nível académico, mas, evidentemente, 

já se processava de modo tradicional-artesanal; e as seguintes – o Curso de Habilitação 

para o Magistério Secundário de Matemáticas, Ciências Físico-Químicas, Histórico-Naturais 

e Desenho (1902-1915) e o Curso de Habilitação a Professores de Desenho dos Liceus nas 

                                                 
67 Com excepção das Faculdades de Ciências que iniciam licenciaturas com vertente ensino em 1971.  
68 Actualmente 2º ciclo do ensino básico. 



� �������� �	 
���	����	� �	���	� ������ 	� ��������

 

���
Escolas Normais Superiores (1915-1930) –, foram aquelas onde foi, gradualmente, 

desenvolvida toda uma racionalidade tecnológica que os professores, como técnicos, 

deveriam aplicar ao ensino, sendo ambas realizadas nas Faculdades de Letras, a última das 

quais com prática pedagógica (que se realizava nos Liceus Normais).  

Ao segundo período – A Racionalidade Tecnológica e a Racionalidade Prática (1930- 

-1974) –, corresponde apenas uma modalidade de formação – O Curso de Ciências 

Pedagógicas seguido de um Estágio –, na qual a teoria pedagógica, ministrada nos 

departamentos de Ciências Pedagógicas das Faculdades de Letras de Lisboa e Coimbra é, 

claramente, separada da prática pedagógica, mas a última vai ganhando relevância, e 

alguma especificidade, ao ser aprofundada por metodólogos que investigam e procuram 

articular o conhecimento pedagógico específico da disciplina à sua prática, sendo que na 

segunda metade deste período, começa a emergir uma perspectiva mais humanista da 

formação.      

No terceiro período – Da Racionalidade Prática ao Humanismo Personalista (1974-      

-1985) –, composto por duas modalidades de formação – o Estágio (1974-1980) e a 

Profissionalização em Exercício (1980-1985) –, apesar de ainda prevalecer todo um 

conhecimento no âmbito da racionalidade tecnológica, o professor, enquanto pessoa, 

começa a ser considerado. O deslocamento da formação das instituições superiores, 

normalmente alheias à realidade educativa, para as escolas, proporciona uma forte 

dinâmica entre os diversos conhecimentos e agentes de formação. Os orientadores são os 

principais responsáveis pela formação, mas não os únicos, uma vez que os próprios 

formandos interferem e tomam decisões acerca da seu próprio percurso formativo, com 

ênfase na segunda modalidade, na qual desenvolvem um projecto individual de trabalho, de 

acordo com as suas necessidades de aprendizagem. 

O quarto período – O Retorno à Racionalidade Tecnológica e a Prática Reflexiva 

(1985-2007) –, é marcado pela criação das Escolas Superiores de Educação, e dos cursos 

vocacionados exclusivamente para o ensino. A partir de 1985 a responsabilidade da 

formação regressa às instituições de ensino superior, exteriores à escola, e o conhecimento 

nestas prestado volta a centrar-se sobremaneira na aquisição de uma tecnologia educativa. 

Enquanto os professores do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário continuam a 
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realizar uma formação sequencial, na qual à formação científica se segue um complemento 

pedagógico, desta vez nos departamentos de Ciências da Educação das Universidades, 

nas Escolas Superiores de Educação (na ausência de Universidades no distrito onde o 

professor é colocado), ou até mesmo à distância, pela Universidade Aberta, os professores 

do 2º ciclo passam a ser formados de raiz nas Escolas Superiores de Educação69.  

No entanto, as limitações de ambas as formações não tardaram a revelar-se e, 

sobretudo desde meados dos anos 90, a ser objecto de reflexão crítica, tanto interna como 

externamente, surgindo, a partir daí, uma série de esforços no sentido de repensar e recriar 

a formação de professores em Portugal, algo patente quer a nível da comunidade científica 

educativa, através do desenvolvimento de trabalhos de investigação, e da realização de 

colóquios e seminários, promovidos pelas instituições universitárias e politécnicas, quer a 

nível político, através da imposição de auto-avaliações e avaliações externas, e das 

consequentes mudanças, inclusive legislativas, que recentemente se operaram, algo sobre 

o qual nos debruçaremos no último ponto deste capítulo, e que será aprofundado no final 

dos posteriores, sobre as perspectivas de formação emergentes nas Faculdades de Belas-

Artes e nas Escolas Superiores de Educação, respectivamente.     

DA PRÁTICA TRADICIONAL-ARTESANAL À RACIONALIDADE TECNOLÓGICA 

A formação pedagógica dos professores do ensino secundário70 só teve início em 

Portugal em 1902, sendo que, até aí, o que acontecia era uma aprendizagem mimética da 

profissão, semelhante àquela experimentada por um simples aspirante a tecelão ou a 

sapateiro, tal como era comum com os pintores e escultores durante o século XIX, antes e 

após a criação das Academias (1836) e das Escolas de Belas-Artes (1881)71, como 

veremos no próximo capítulo.  

                                                 
69 Apesar dos professores sem formação psicopedagógica que continuaram a ser colocados neste ciclo, realizarem uma 

formação complementar, como anteriormente, mas nas Escolas Superiores de Educação.   
70 O ensino que sucedia o primário e antecedia o superior, que actualmente corresponde ao 2º e 3º ciclos do ensino 

básico e ao ensino secundário.  
71 Conforme Saulo Araújo, Artífice ou artista? Uma problemática que acompanha o ensino superior artístico em Portugal 

no século XIX (Dissertação de Mestrado), p. 366. 
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Nessa época, o ensino restringia-se à cópia, e, do mesmo modo que aos alunos era 

exigida a reprodução das matérias, aos futuros professores apenas era requerida a prova 

de possuírem os conhecimentos científicos necessários para as leccionarem. Assim, 

acediam ao magistério do Desenho, e dada a proximidade desta disciplina, no seu início, 

com a Geometria – como mostrámos no primeiro capítulo –, tanto aqueles que eram 

formados pelas Academias ou pelas Escolas de Belas-Artes, como os profissionais oriundos 

não necessariamente da esfera artística, mas de outras, desde que estas integrassem os 

conteúdos da Geometria nos seus planos de estudos. Ambos, à posteriori, já como 

professores, na prática, aprendiam a ensinar o Desenho, através de tentativas-erro e da 

imitação dos mestres, isto é, dos professores mais experientes. Os conteúdos, assim como 

os modos de ensinar, eram tidos como verdades objectivas, absolutas e imutáveis, o que 

contribuía para a estagnação do ensino.   

Apesar dos cursos de habilitação para o magistério secundário só terem sido criados 

em 190172, e entrado em funcionamento no ano seguinte, o facto é que, a partir de meados 

do século XIX, a formação de professores do ensino secundário começou a ser objecto de 

reflexão em Portugal, chegando, inclusivamente a ser, decretada73. 

Estritamente ligada ao despontar da Psicologia, no seu início de carácter 

experimental, assente no positivismo e no pragmatismo tecnológico, começou a emergir a 

consciência de que, para além da habitual formação que garantia o conhecimento das 

matérias a leccionar, era necessário que os professores adquirissem uma formação 

especializada.  

A criação, em 1858, do Curso Superior de Letras, cujo plano de estudos, de 1890 a 

1894, incluía um “curso livre” de Psicologia e Ciências da Educação, ministrado pelo 

Professor Manuel António Ferreira Deusdado (1860-1918), constitui a primeira tentativa de 

responder a essa necessidade.74 E foi, precisamente, integrada nesse curso, que viria a ser 

ministrada, pela primeira vez, a componente de preparação psicopedagógica dos cursos de 

habilitação ao magistério secundário.  

                                                 
72 Decretos n.º 4 e n.º 5, de 24 de Dezembro de 1901. 
73 Joaquim Ferreira Gomes, Para a História da Educação em Portugal: seis estudos, Estudo 6: “Três modelos de 

formação de professores do ensino secundário”, p. 109.  
74 Idem, p. 85. 
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O CURSO DE HABILITAÇÃO PARA O MAGISTÉRIO SECUNDÁRIO DE MATEMÁTICAS, CIÊNCIAS 

FÍSICO-QUÍMICAS, HISTÓRICO-NATURAIS E DESENHO (1902-1915) 

O Curso de Habilitação para o Magistério Secundário de Matemáticas, Ciências 

Físico-Químicas, Histórico-Naturais e Desenho (1902-1915), constitui a primeira modalidade 

de formação pela qual se habilitavam professores de Desenho e, simultaneamente, de 

todas as outras disciplinas no âmbito do racionalismo científico. Generalista, assente num 

modelo de organização da formação sequencial75, este curso era composto por um primeiro 

ciclo de preparação científica, de três anos, realizado na Universidade de Coimbra, na 

Escola Politécnica de Lisboa, ou na Academia Politécnica do Porto, e um segundo ciclo de 

preparação pedagógica, de um ano, integrado no Curso Superior de Letras de Lisboa.  

A PREPARAÇÃO CIENTÍFICA 

Da preparação científica faziam parte as disciplinas de Álgebra Superior, Geometria 

Analítica e Trigonometria Esférica, Química Inorgânica, Geometria Descritiva (I Parte) e 

Desenho no 1º ano; Cálculo Diferencial e Integral, Química Orgânica, Análise Química, 

Física (I Parte) e Desenho no 2º ano; e Física (II Parte), Zoologia, Botânica, Mineralogia e 

Desenho no 3º ano e último ano. O facto da formação científica necessária para leccionar 

Desenho ser a mesma que a exigida para leccionar as disciplinas do foro das Ciências 

Exactas, reflecte não só o conceito de Desenho da época, como uma disciplina rigorosa, 

associada à Geometria (algo que influiu no começo do seu ensino nos Liceus, como vimos 

no capítulo anterior76), mas também os primeiros passos que se davam na formação de 

professores, quando a tactear a melhor maneira de realizar esta formação, se juntavam 

disciplinas, no entender da época, com conteúdos e métodos de ensino semelhantes. 

A PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA 

A componente de preparação pedagógica do Curso de Habilitação para o Magistério 

Secundário de Matemáticas, Ciências Físico-Químicas, Histórico-Naturais e Desenho teve 

                                                 
75 Variante da formação integrada (por formação integrada entende-se aquela que integra, simultaneamente, as 

componentes científica e pedagógica). No modelo de formação sequencial a formação científica surge separada da 

formação pedagógica, embora esta seja dada na sua sequência. 
76 Vide pp. 34-37, 42, e 50-58.  
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início no ano lectivo de 1905-1906 (após os primeiros três anos de preparação científica do 

curso, que decorreram de 1902-1903 a 1904-1905) e as disciplinas que a integraram 

surgiram na sequência daquelas ministradas no “curso livre” de Psicologia e Ciências da 

Educação (incluído no plano de estudos do Curso Superior de Letras de Lisboa, como já 

referimos), no qual esta preparação foi introduzida entre 1890-91 e 1894-95.  

A preparação pedagógica, neste seu início, era exclusivamente teórica, e o leque de 

disciplinas que a compunham bastante reduzido, sendo apenas leccionadas três disciplinas: 

Psicologia e Lógica, Pedagogia do Ensino Secundário, e História da Pedagogia e em 

especial da metodologia do ensino secundário a partir do século XVI em diante. A primeira, 

deriva do estudo da Filosofia, que incluía a Psicologia e a Lógica, e as outras do estudo da 

Pedagogia, ambos já desenvolvidos nas Faculdades de Letras e, por isso, susceptíveis de 

adaptação.  

 

«O estudo da Filosofia ocupa-se, em especial, da Psicologia, da Lógica (doutrina do 

conhecimento, metodologia geral, metodologia das ciências), da Moral e da História da 

Filosofia. As bases psicológicas e morais da educação e do ensino: a educação moral e, em 

particular, a disciplina escolar e as relações da escola com a família, as matérias do ensino 

secundário e as condições que legitimam a sua inclusão nos planos deste ensino; o valor 

material ou de conteúdo, o valor formal e o valor educativo moral das diferentes disciplinas; os 

diversos tipos de planos; os preceitos fundamentais que presidam à distribuição das disciplinas 

por anos, classes ou cursos, aos horários, à ordem sucessiva do ensino diário e aos exames; a 

metodologia do ensino secundário de cada disciplina; as formas de ensino; as regras de 

preparação das lições de classe; a concentração; o trabalho intelectual na aula e no domicílio; a 

legislação portuguesa acerca do ensino secundário e o estudo comparado das legislações mais 

adiantadas sobre este ensino são sempre objecto de estudo na cadeira de Pedagogia.»77 

 

Paralela e, como já mencionámos, anterior a esta formação – que, como já referimos 

assentava num modelo sequencial, no qual à componente científica sucedia a pedagógica – 

encontrava-se a formação exclusivamente científica-artística, de carácter académico, dos 

professores oriundos das Academias e das Escolas de Belas-Artes, cujo único modelo de 

ensino no qual se podiam basear era o arsenal, da sua própria formação.  

                                                 
77 Decreto n.º 5, de 24 de Dezembro de 1901, art. 5º, cit. por Joaquim Ferreira Gomes, Para a História da Educação em 

Portugal: seis estudos, Estudo 6: “Três modelos de formação de professores do ensino secundário”, p. 85. 
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A primeira referência a este facto remonta a 1885, quando Victor Bastos, escultor e 

então director da Escola de Belas-Artes de Lisboa, escreve: 

 

«Os frutos que a [Escola] de Belas-Artes de Lisboa tem produzido, apesar da sua 

incompleta organização, são notorios. Não só tem preparado professores para a sua escola, 

mas tambem os tem fornecido aos institutos onde se professa o ensino de desenho, aos 

Lyceus, ás escolas industriaes e aos collegios particulares.»78 

 

Mesmo assim, esta formação seria a mais adequada segundo Souza Holstein e 

Joaquim de Vasconcelos, sendo que o último, em 1879, considerava que o mestre de 

Desenho português comum, em geral ignorante na arte, nada sabia da metodologia do 

Desenho79, e o primeiro, em 1876, defendia que a situação precária do ensino do Desenho 

só seria suprida quando apenas se admitissem a esta profissão indivíduos habilitados com 

cursos especiais, ministrados nas Belas-Artes80. Esta é também a posição da Academia do 

Porto, que, no Projecto de Decreto, apresentado aquando do discurso sobre a reorganização 

deste estabelecimento, redigido por Christovam Ayres (1853-1930), e proferido na Câmara 

dos Deputados em 1902, estabelece no artigo 28º que «o curso geral e especial de desenho 

é habilitação indispensavel para o ensino publico do desenho dos lyceus e escolas de 

desenho.»81 Os seus desejos seriam ouvidos, e esta proposta foi implementada a partir da 

reforma da formação de professores resultante da instauração da Primeira República. 

O CURSO DE HABILITAÇÃO A PROFESSORES DE DESENHO DOS LICEUS NAS ESCOLAS 

NORMAIS SUPERIORES (1915-1930) 

A segunda modalidade de formação corresponde ao Curso de Habilitação a 

Professores de Desenho dos Liceus nas Escolas Normais Superiores (1915-1930), 

integrado no curso de habilitação ao magistério liceal.  

                                                 
78 Victor Bastos, Relatorio do vogal electivo pela Escola de Bellas Artes de Lisboa, p. 2. 
79 Joaquim de Vasconcelos, A reforma do ensino de Bellas Artes III: Reforma do ensino de desenho, pp. 140-141. 
80 Souza Holstein, Teixeira de Aguilar, e outros, Relatório Dirigido ao Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Ministro e 

Secretario d’Estado dos Negocios do Reino pela Comissão nomeada por Decreto de 10 de Novembro de 1875 para 

propor a reforma do ensino artístico e a organização do serviço dos museus, monumentos historicos e archeologia – 

Primeira Parte: Relatorio e Projectos, p. 6. 
81 Christovam Ayres, A Reorganização da Academia de Bellas Artes do Porto: Discurso proferido na Camara dos 

Senhores Deputados em Sessão de 18 de Abril de 1902, Projecto de Decreto, cap. 1, art. 28º, p. 23. 
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As Escolas Normais Superiores, criadas em 191182, só começaram a funcionar no ano 

lectivo de 1915-16. Nestas Escolas foi desenvolvido um modelo de formação de professores 

no qual a formação pedagógica passou a dois anos: um de preparação pedagógica, mais 

completa que a anterior, e um outro de iniciação à prática pedagógica (art. 4º), o que 

representa uma novidade, dado que esta componente era algo que não existira, 

oficialmente, até então, e que, potencialmente, permitiria alguma especificidade na 

aprendizagem de métodos de ensino. 

O avanço deste período reside também nas precedências. Pressupondo alguma 

preparação artística como condição necessária a estes professores, para a matrícula neste 

curso eram exigidas certidões de aprovação nos exames de Desenho e Modelação de 

Ornato, de Desenho de Figura (do relevo) e de Desenho de Figura (estátua e modelo vivo), 

realizados nas Escolas de Belas-Artes; para além dos exames de Matemáticas Gerais 

(noções de análise, de geometria analítica e trigonometria esférica) e de Geometria 

Descritiva e Estereotomia, realizados nas Faculdades de Ciências; e dos exames de 

História da Civilização e de Estética e História de Arte, realizados nas Faculdades de Letras 

(art. 16º).  

A PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA 

Em sendo admitidos ao curso, os candidatos tinham de frequentar, no 1º ano, de 

preparação pedagógica, as disciplinas anuais de História da Pedagogia e de Pedagogia 

(com exercícios de Pedagogia Experimental); as disciplinas semestrais de Psicologia 

Infantil, de Higiene Geral e especialmente a Higiene Escolar, e de Moral, Instrução Cívica 

Superior; e a disciplina trimestral de Organização e Legislação Comparada do Ensino 

Secundário.  

É nesta época que o conhecimento pedagógico se desloca do âmbito das ciências 

humanas – no qual se fundou, inicialmente, a formação de professores em Portugal –, para 

o de um outro conhecimento, oriundo das ciências exactas, que então começavam a 

emergir em todo e qualquer domínio científico. Esta mudança no entendimento da 

                                                 
82 Decreto n.º 120, de 24 de Maio de 1911. 
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Pedagogia deriva dos recentes avanços no campo da Biologia, que possibilitaram um novo 

entendimento da criança e, consequentemente, do aluno. Perscrutada objectivamente, 

medida e avaliada, a criança surge então como um ser em crescimento, com condicionantes 

não só internas como externas, relacionáveis entre si, e depressa o interesse por estas 

condicionantes se disseminou pelo meio educativo, aquele onde, por excelência, podiam ser 

realizados os estudos sobre as primeiras (internas) que, simultaneamente, se reverteriam 

num maior controlo das segundas (externas).  

A Pedagogia torna-se, deste modo, numa ciência aliada da Biologia, uma vez que os 

resultados que uma conseguia alcançar, acabavam por surtir efeito na outra, e vice-versa, 

sendo que ambas colaboravam para o mesmo fim: um conhecimento mais objectivo da 

criança e das fases do seu crescimento, que se queria harmonioso, por via a transformar-se 

num adulto normal e saudável.  

Faria de Vasconcelos (1880-1939), numa obra publicada na sequência de uma 

conferência, realizada em Portugal, em 1909, já então se opunha à persistência de um 

paradigma académico de formação de professores, no qual «o professor habilitava-se 

estudando o programma das materias que tinha que ensinar», que «bastavam, porque o 

programa era tudo», e reivindicava um novo critério de habilitação, que assentasse não só 

no conhecimento das matérias a ensinar, mas também do aluno, «elemento primacial e 

fundamental em materia educativa»83. 

 

«D’ahi, portanto, a necessidade de o professor conhecer além das disciplinas que tem de 

ensinar, aquellas que elle não deve ensinar, mas que o habilitam a estudar e a conhecer o 

alumno anatomica, anthropologica, physiologica, psychologicamente e nas suas relações com o 

meio social em que vive. Assim habilitado a encarar o problema educativo, tanto sob o ponto de 

vista das materias de ensino, como d’aquelles a quem ellas teem de ser ensinadas, o professor 

dará ao ensino e á educação uma feição inteiramente nova, cujos resultados praticos e uteis 

serão de um real alcance.»84 

 

A criação, em 1911, de laboratórios de Psicologia Experimental, anexos às 

Faculdades de Letras, com o objectivo, não só de contribuírem para os estudos filosóficos 

                                                 
83 Faria de Vasconcelos, Lições de pedologia e pedagogia experimental, p. 16. 
84 Idem, p. 17. 
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(no curso de Filosofia foi incluída a disciplina de Psicologia Experimental), mas também de 

auxiliar a formação pedagógica, ministrada nestas instituições, comprova esta nova e 

conveniente relação, sendo que a emergência do conhecimento biológico e consequente 

repercussão na Pedagogia, também denominada de Médico-Pedagogia, é patente na 

evolução dos planos de estudo dos cursos de formação de professores em Portugal.  

Assim, como podemos observar no quadro seguinte, do plano de estudos inicial 

apenas subsistiu a disciplina de História da Pedagogia, sendo que Psicologia e Lógica, no 

seu começo apenas um braço da Filosofia, deu lugar a Psicologia Infantil, e Pedagogia do 

Ensino Secundário, de carácter histórico, foi substituída por Pedagogia (com exercícios de 

Pedagogia Experimental). A disciplina de Higiene Geral e especialmente a Higiene Escolar, 

estritamente ligada com a Pedologia, também faz parte deste núcleo, que pretende 

proporcionar não só conhecimentos sobre a natureza humana, na sua dupla dimensão física 

e mental, mas também aplicar os estudos “objectivos”, neste domínio, à técnica pedagógica.  

 

 

Quadro 6 – Comparação entre as formações pedagógicas dos professores de Desenho ministradas no Curso de Habilitação 

para o Magistério Secundário de Matemáticas, Ciências Físico-Químicas, Histórico-Naturais e Desenho (1902-1915)              

e no Curso de Habilitação a Professores de Desenho dos Liceus nas Escolas Normais Superiores (1915-1930) 

1902-1915 1915-1930 
INICIAÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA  

(2º ANO) PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA  
(1 ANO) 

PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA  
(1º ANO) 

ATÉ 24 DE DEZ. 
RESTO DO  

ANO LECTIVO 

Psicologia e Lógica Psicologia Infantil 

Pedagogia do Ensino Secundário Pedagogia (experimental) 

História da Pedagogia (em especial da 
metodologia do ensino secundário  
a partir do século XVI em diante) 

História da Pedagogia 

Assistência 
a lições modelo 

Exercício do ensino 
sob a fiscalização 
dos professores 

dirigentes 

Organização e Legislação 
Comparada do Ensino Secundário  

Higiene Geral e especialmente a 
Higiene Escolar 

 

Moral, Instrução Cívica Superior 

Leccionação 
orientada e 
avaliada pelo 
menos uma vez 
por semana 

Participação         
em reuniões de 
turma ou classe, 

conselhos escolares 
e exames 
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Vítor Fontes (1893-1979), professor de Higiene Escolar na Faculdade de Letras de 

Lisboa e médico no Instituto Médico-Pedagógico da Casa Pia, desenvolveu, em 1924, um 

plano rigoroso de organização social dos anormais, que é representativo de uma certa 

ideologia, que adveio da Médico-Pedagogia e que seria utilizada, sobretudo, a partir de 

1926, pelo Estado Novo. «A boa Higiene Escolar não se [esgotava] na salubridade dos 

edifícios, currículos, horários… [abrangia] também a maneira como os alunos são 

agrupados. Em conformidade com os preceitos da época [impunha-se] desinfectar e evitar a 

contaminação pelo que [estava] deteriorado.»85 Segundo Vítor Fontes86, toda a criança cuja 

normalidade fosse objecto de dúvida deveria ser observada pelo Instituto Central na Secção 

Médico-Psíquica, a fim de ser classificada. Os grandes anormais, idiotas profundos, de 

terceiro grau, seriam colocados em asilos especiais; os idiotas mais superficiais e imbecis, 

susceptíveis de algum aperfeiçoamento, seriam acolhidos em asilos tipos, colónias 

agrícolas, onde seriam tratados e educados de acordo com as suas possibilidades; os 

anormais educáveis, atardados, instáveis e falsos anormais seriam tratados e educados ou 

nas classes especiais ou no próprio Instituto; os surdos e cegos iriam para em 

estabelecimentos próprios, e, por fim, os anormais físicos, estropiados, mutilados, 

acidentados de trabalho e paralíticos iriam para centros de cirurgia e de fisioterapia que 

deviam ser anexados aos hospitais. Assim, apesar de à disciplina de Higiene Escolar 

interessar, sobretudo, o aluno são de saúde, contribuindo esta para «o seu perfeito e 

correcto desenvolvimento através das idades», os conhecimentos acerca do aluno doente 

também poderiam ser proveitosos para a realização de uma despistagem pelo professor, 

quando aquele fosse «causa de doença por contágio na escola que [frequentava]»87. 

O professor que emerge neste contexto de preparação pedagógica, assente, 

sobretudo, numa metodologia experimentalista, é alguém que exerce a docência como um 

técnico, que emprega testes mentais, realiza observações antropométricas e exames 

                                                 
85 José Gregório Viegas Brás, “A Organização Escolar: o Governo da Distância Interpessoal e a Fabricação da 

Diferença”, in Revista Lusófona de Humanidades e Tecnologias, n.º 11, ano 2005/2006, p. 109. 
86 Vítor Fontes, “O Aproveitamento Social dos Anormais”, in Educação Social, Revista de Pedagogia e Sociologia, 1º ano, 

n.º 1, Janeiro de 1924, p. 164. 
87 Vítor Fontes, "O pediatra e a higiene mental infantil", in Monografias do Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, 6, 

1952, cit. por Rui Gomes, “Biografia de Vítor Hugo Fontes Moreira”, in António Nóvoa (coord.), Dicionário de Educadores, 

ficha n.º 350. 
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psicológicos, analisa a variância de padrões, segundo a idade, o sexo, a hereditariedade, o 

meio, a cultura, etc., de forma a construir uma sociedade futura onde, progressivamente, a 

“normalidade” seja uma constante, e a “anormalidade”, posta à margem e controlada, tenda 

a desaparecer. 

 

«O aperfeiçoamento da raça faz-se de forma subtil, manuseando-se a qualidade do 

crescimento com o problema do ensino. (...) A modernidade necessitou de novas instituições e 

modos de comportamento. O Estado-Nação contrasta com os tipos de ordem tradicional. A 

nova ordem social impõe que a população não seja entregue ao seu crescimento desordenado. 

A população, não apenas no seu tamanho, mas também nas suas características, naquilo que 

ela deve ser, necessita de ser controlada. Este não é feito apenas através da taxa de 

crescimento, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fertilidade, o fenómeno da 

migração, ou até a fome, a doença e a guerra. Uma outra maneira de exercer o controlo faz-se 

através da estruturação do fluxo da qualidade/características em que cresce a população.»88 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

O 2º ano do Curso de habilitação a professores de Desenho dos liceus consistia na 

iniciação à prática pedagógica e, de acordo com Joaquim Ferreira Gomes (1995), dividia-se 

em dois períodos: um primeiro, que se estendia desde o início do ano lectivo até 24 de 

Dezembro, no qual os candidatos assistiam às aulas dos professores dos Liceus onde se 

encontravam a praticar, e aqueles lhes davam «as noções indispensáveis sobre a 

metodologia especial das respectivas disciplinas», neste caso, do Desenho, sendo que cada 

candidato ensinava, no mínimo, uma vez por semana, preparando as lições por escrito, sob 

a orientação do professor dirigente, e recebia, posteriormente as críticas deste, que 

«assinalaria os defeitos notados na preparação, na exposição ou na atitude do candidato 

perante os alunos», assim como dos colegas do mesmo grupo, que assistiam a estas lições 

e podiam participar; e um segundo, que correspondia ao resto do ano lectivo, no qual o 

candidato assumia por completo o ensino da disciplina, fiscalizado pelo professor dirigente, 

que examinava as suas correcções nos trabalhos realizados pelos alunos, e assistia sempre 

às lições, advertindo-o, quando necessário, e «guiando-o com os seus conselhos»89.  

                                                 
88 José Gregório Viegas Brás, “A Organização Escolar: o Governo da Distância Interpessoal e a Fabricação da 

Diferença”, in Revista Lusófona de Humanidades e Tecnologias, n.º 11, ano 2005-2006, p. 108. 
89 Joaquim Ferreira Gomes, Para a História da Educação em Portugal: seis estudos, Estudo 6: “Três modelos de 

formação de professores do ensino secundário”, p. 118. 
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Através desta descrição do modo como era desenvolvida a prática pedagógica 

podemos depreender que a esta se encontrava subjacente um paradigma tradicional-

artesanal, segundo Zeichner, ou uma orientação prática, de acordo com Carlos Marcelo 

García. No entanto, não podemos esquecer que no âmbito desta orientação, ou daquele 

paradigma, a prática pedagógica domina face à teoria, algo que não acontecia neste curso, 

no qual o tempo e o valor atribuídos à preparação (teoria) e à prática pedagógica são 

equivalentes. Por outro lado, é de notar que, apesar do professor dirigente constituir a figura 

central, que orienta, regula e avalia a prática pedagógica, os alunos também participam da 

discussão crítica sobre a prestação de cada um, o que preconiza uma certa indagação 

sobre a prática, que já não corresponde à comum orientação prática de abordagem 

tradicional, mas à orientação prática assente numa abordagem reflexiva sobre a prática, de 

acordo com Pérez Gomez. Assim, detectamos, neste curso, a coexistência de, pelo menos, 

duas orientações: uma tecnológica, que concorre para a aquisição de conhecimentos 

(teóricos) especificamente direccionados para o ensino, e uma eminentemente prática, de 

abordagem simultaneamente tradicional e proto-reflexiva.  

A RACIONALIDADE TECNOLÓGICA E A RACIONALIDADE PRÁTICA 

Apesar do modelo de Formação de Professores praticado nas Escolas Normais 

Superiores não ter sido totalmente original, pois, como refere Joaquim Ferreira Gomes 

(1995), estas Escolas constituíram uma espécie de réplica da École Normal Supérieure de 

Paris, e deram continuidade ao modelo português anterior – o Curso de Habilitação para o 

Magistério Secundário –, é de salientar a sua inovação ao procurar formar professores de 

todos os graus de ensino (excepto o primário) a nível universitário. Porém: 

 

«Como a generalidade das reformas educativas pensadas e legisladas pela Primeira 

República, as Escolas Normais Superiores foram, ao nível da teoria e do ideal, um momento 

significativo na nossa História da Educação. Mas, entre o ideal apontado pela legislação e 

aquilo que as Escolas foram na realidade, houve um fosso.»90 

                                                 
90 Joaquim Ferreira Gomes, Para a História da Educação em Portugal: seis estudos, Estudo 6: “Três modelos de 

formação de professores do ensino secundário”, p. 120. 
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Para exemplificar este fosso, o educador transcreve um reparo que, em 1922, a Seara 

Nova tece ao constante atraso, de pelo menos seis meses, da Escola Normal Superior de 

Lisboa, o que conduzia a que os exames de admissão “atropelassem” os exames de 

Estado, os primeiros semestres se sobrepusessem aos segundos e tudo desembocasse 

nos «extenuantes calores de Junho», ao qual se seguia o seguinte comentário: «Talvez 

ande nisso o dedo da Providência, para evitar que os espíritos novos se cansem enquanto 

não se renovarem fecundamente os métodos... e os homens.»91  

No que concerne à Escola Normal Superior de Coimbra o panorama era idêntico, 

sendo que Joaquim Ferreira Gomes também cita o Director da Escola que, em 1928, num 

Relatório dirigido ao Reitor da Universidade de Coimbra, lamentava que esta, em doze anos 

de funcionamento, nunca tivesse iniciado as suas actividades na época própria, sendo que 

em apenas um dos anos lectivos os concursos de admissão (as aulas começavam 

posteriormente) haviam sido iniciados em fins de Outubro, e nos restantes anos tal só 

sucedera em fins de Novembro, princípios de Dezembro, de Janeiro, de Fevereiro, de 

Março, e até em fins de Abril.92          

Na sequência desta situação, mas também como reflexo das mudanças que se 

haviam operado na esfera política, são extintas as Escolas Normais Superiores e é criado o 

Curso de Ciências Pedagógicas seguido de um Estágio, para habilitação dos professores do 

ensino secundário93, que marca o início da terceira modalidade de formação (1930-1974).  

O CURSO DE CIÊNCIAS PEDAGÓGICAS NAS FACULDADES DE LETRAS DE LISBOA E DE 

COIMBRA SEGUIDO DE UM ESTÁGIO (1930-1974) 

Se, como refere Rocha de Sousa, houve um tempo em que «a par dos cursos 

artísticos propriamente ditos, se tinha constituído um Curso de Professores de Desenho e 

esse curso procurava responder ao modelo de ensino, de nível secundário, que se praticava 

                                                 
91 Seara Nova, n.º 8, de 15 de Fevereiro de 1922, p. 203, cit. por Joaquim Ferreira Gomes, Para a História da Educação 

em Portugal: seis estudos, Estudo 6: “Três modelos de formação de professores do ensino secundário” pp. 120 e 121. 
92 Eusébio Tamagnini, “Relatório apresentado ao Reitor da Universidade de Coimbra, nos termos do artigo 24º, nº. 5, do 

Estatuto Universitário, pelo Director da Escola Normal Superior”, in Arquivo Pedagógico, vol. II, Coimbra, 1928, pp. 175-

177, cit. por Joaquim Ferreira Gomes, Para a História da Educação em Portugal: seis estudos, Estudo 6: “Três modelos 

de formação de professores do ensino secundário” p. 121. 
93 Decreto n.º 18 973, de 16 de Outubro de 1930, in D. G., I Série, n.º 251, de 28 de Outubro de 1930. 
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entre nós», a partir da criação do Curso de Ciências Pedagógicas seguido de um Estágio, e 

mais concretamente da reforma do ensino superior artístico de 1932, os cursos de Pintura, 

Escultura e Arquitectura das Escolas de Belas-Artes passam a ser entendidos como 

aqueles que «poderiam garantir de melhor maneira a capacidade bivalente para a 

exploração plástica e para a docência em torno dela»94.  

Assim, a formação artística nas Escolas Superiores de Belas-Artes, considerada como 

a formação por excelência para o ensino do Desenho, é complementada com a formação 

pedagógica, que podia ser realizada de modo sequencial, imediatamente a seguir, mas, a 

maioria das vezes, acontecia de modo dual, isto é, separada com alguns anos de intervalo 

da primeira formação95.  

Relativamente à formação pedagógica, também nela eram claramente desligadas a 

cultura pedagógica, isto é, o Curso de Ciências Pedagógicas, a parte teórica (que 

corresponde à anterior preparação pedagógica), ministrada nas secções de Ciências 

Pedagógicas das Faculdades de Letras, e a prática pedagógica, ou seja, o Estágio, a 

componente prática da formação (anteriormente designada iniciação à prática pedagógica), 

que decorria nos Liceus Normais e nas Escolas Técnicas Elementares. 

A CULTURA PEDAGÓGICA 

Os planos de estudo mantêm-se praticamente intactos, assistindo-se apenas a algum 

aprofundamento da Psicologia, agora dividida em Psicologia Geral e Psicologia Escolar e 

Medidas Mentais; a uma compressão das disciplinas de História da Pedagogia (anual) e 

Organização e Legislação Comparada do Ensino Secundário (trimestral), que deram origem 

à História da Educação, Organização e Administração Escolares, e a uma supressão da 

disciplina de Moral, Instrução Cívica Superior (semestral). Para além disso, a disciplina de 

Pedagogia passa a integrar a Didáctica, e a disciplina de Higiene centra-se agora 

exclusivamente na Higiene Escolar, como podemos ver no quadro seguinte.  

                                                 
94 Rocha de Sousa, “Formação de professores para as disciplinas de índole artística: aspectos do ser e do fazer”, in 

Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (org.), Seminário sobre Formação de Professores, p. 70. 
95 O modelo de organização de formação sequencial é aquele que, apesar de separado da formação científica (artística) 

inicial, é ministrado, imediatamente, na sua sequência, enquanto o dual corresponde àquele que pode ter lugar muitos 

anos depois. 
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Quadro 7 – Comparação entre as componentes teóricas das formações pedagógicas dos professores de Desenho ministradas 

no Curso de Habilitação a Professores de Desenho dos Liceus nas Escolas Normais Superiores (1915-1930) e no Curso 

de Ciências Pedagógicas nas Faculdades de Letras de Lisboa e de Coimbra seguido de um Estágio (1930-1974) 

A Psicologia Geral (a partir de 1957 Introdução à Psicologia), cujo primeiro professor, 

em Lisboa, foi Faria de Vasconcelos (1930-31 a 1938-39), continuava a assentar sobretudo 

na Psicologia Experimental, o que levou Isabel Cottinelli Telmo, que frequentou este curso 

no ano de 1951-52, quando questionada acerca do elenco de disciplinas que o compunham, 

a recordar, por engano, a designação da disciplina como Psicologia Experimental e não 

como Psicologia Geral.96 Outro professor que foi marcante no ensino desta disciplina, em 

Lisboa, aquele que durante o maior período de tempo a leccionou (1952-53 a 1967-68), foi 

Artur Beleza Moreira de Sá, também docente de Psicologia Experimental e Aplicada nos 

cursos de Ciências da Educação. Rocha de Sousa recorda que as experiências que Moreira 

de Sá descrevia, uma espécie de «filme» que os alunos imaginavam, «eram muito 

interessantes do ponto de vista comportamental, desde os macacos às pessoas», e por isso 

suscitavam alguma curiosidade, sendo que a matéria desta disciplina até tinha «uma certa 

piada». Contudo, «isso não era aplicado a nenhum trabalho de campo no ensino»97.  

                                                 
96 Isabel Cottinelli Telmo, “Entrevista a Isabel Cottinelli Telmo”, in Anexos, p. 3. 
97 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, p. 4.  

1915-1930 1930-1974 

PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA  
(1º ANO) 

CULTURA PEDAGÓGICA 
(1º ANO)  

Psicologia Geral (1930-1957) ou 
Introdução à Psicologia (1957-1974) Psicologia Infantil 
Psicologia Escolar e Medidas Mentais 

Pedagogia (experimental) Pedagogia e Didáctica 

História da Pedagogia 

Organização e Legislação Comparada 
do Ensino Secundário  

História da Educação,  
Organização e Administração Escolares 

Higiene Geral e especialmente a 
Higiene Escolar 

Higiene Escolar 

Moral, Instrução Cívica Superior  
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A disciplina de Psicologia Escolar e Medidas Mentais ia beber à Psicologia do 

Desenvolvimento98 mas, de acordo com Margarida Calado, a aplicação desta disciplina às 

práticas de ensino também não acontecia: só se estudava o desenvolvimento humano até 

aos sete anos, sendo que a partir daí o desconhecimento dos alunos, já então ou 

futuramente professores de crianças dos dez aos doze anos (ensino preparatório, 

actualmente 2º ciclo do ensino básico), e/ou de jovens dos doze aos dezassete anos 

(ensino secundário, actualmente 3º ciclo do ensino básico e secundário), era total.99 

A Higiene Escolar, vestígio de preocupações antigas mas, como vimos, ainda 

presentes, no âmbito da Psicologia Experimental, centrava-se no estudo dos “anormais”, e 

em toda uma prescrição médica, que estabelecia regras de bom funcionamento das aulas 

(quanto à luz, ao arejamento, etc.). Vítor Fontes, como já referimos, foi professor desta 

disciplina no Curso de Ciências Pedagógicas de Lisboa, e Isabel Cottinelli Telmo foi sua 

aluna no ano lectivo de 1951-52. Ao recordá-lo, estabelecendo uma comparação com 

Delfim Santos (1907-1966)100, a arquitecta, de formação, sublinha que quem a marcou foi o 

                                                 
98 Psicologia do desenvolvimento consiste no estudo científico das mudanças de comportamento relacionadas à idade 

durante a vida humana. Este campo examina mudanças através de uma ampla variedade de tópicos, incluindo 

habilidades motoras, habilidades em solução de problemas, entendimento conceptual, aquisição de linguagem, 

entendimento da moral e formação da identidade. Jean Piaget Lev Vygotsky. 
99 Margarida Calado, “Entrevista Margarida Calado”, in Anexos, p. 3.  
100 Delfim Santos, filósofo, pedagogo e professor universitário, foi filho único e varão de um ourives, e teria seguido a 

profissão do pai não fosse a morte prematura deste e o casamento em segundas núpcias da mãe, que o incitam a 

continuar os estudos. Revelando uma notável inteligência e força de vontade, em 1927 terminou o curso complementar 

de Ciências, e pouco depois o de Letras, matriculando-se imediatamente na Faculdade de Letras do Porto, onde termina 

o curso de Ciências Histórico-Filosóficas em 1931, sendo nessa altura que foi aluno de Leonardo Coimbra, de quem se 

considerou discípulo. Após concluir o Curso de Ciências Pedagógicas e o Estágio, e de realizar o Exame de Estado para 

professor liceal (1931-34), resolve especializar-se em Filosofia no estrangeiro. Assim, parte, como bolseiro, para Viena, 

onde estuda Filosofia das Ciências, e assiste a cursos e conferências dirigidos por Piaget, Husserl e Heisenberg. Após 

uma passagem por Inglaterra, regressa, em 1937, a Portugal mas, nomeado nesse mesmo ano leitor da Universidade de 

Berlim, viaja para a Alemanha, onde desenvolve uma acção profunda e esclarecida de divulgação da cultura portuguesa. 

Simultaneamente, frequenta os seminários de Nicolai Hartmann, e contacta com o pensamento de Heidegger, que se 

tornam referências estruturantes do seu próprio pensamento. Após se doutorar na Universidade de Coimbra, em 1940, 

com a tese Conhecimento e Realidade, concorre, em 1946, a professor extraordinário da secção de Ciências 

Pedagógicas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com a dissertação Fundamentação Existencial da 

Pedagogia, sendo quatro anos depois nomeado professor catedrático de desta Universidade, função que ocupa até á sua 

morte. Em 1963 passa a dirigir o Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian. Delfim Santos 

conhecia profundamente o pensamento filosófico e científico contemporâneo, situando-se num certo personalismo 

cultural, e devendo-se-lhe a mais completa crítica feita em Portugal ao positivismo da Escola de Viena. 
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último, sendo que «o professor de Higiene também era muito competente, mas um pouco 

antiquado quando falava de arquitectura e de soluções de insolação, por exemplo.»101 

É de salientar que, nesta altura, Vítor Fontes ainda continuava a transmitir as mesmas 

ideias que começara a defender em meados dos anos 20, segundo as quais a boa higiene 

escolar não se limitava à salubridade dos edifícios, dos planos de estudo e dos horários, 

mas incluía igualmente o modo como os alunos eram agrupados, insistindo na separação 

dos alunos “bons e sãos” dos “maus e doentios”. Esta exclusão social, própria do regime 

ditatorial português, assentava no pressuposto da contaminação não só física, mas também 

psíquica, e apresentava traços comuns com a ideologia nazi, sendo contrária ao princípio da 

inclusão defendido, em 1924, por Adolfo Lima (1874-1943), para quem «todos os seres 

humanos, sem excepção ou exclusão de castas, classes ou sexos, [deviam] passar pela 

escola única»102. 

Relativamente à Pedagogia e Didáctica, acontecia o mesmo que nas disciplinas do 

âmbito da Psicologia: uma total cisão entre teoria e prática, algo que viria a ser contestado, 

como veremos um pouco mais à frente. Como salienta Margarida Calado: «não ensinavam 

a fazer planeamento de aulas, nem a avaliar alunos...», o que acabava por se reflectir não 

só no ensino preparatório, liceal ou técnico das Artes Visuais (bem como de outras 

disciplinas, uma vez que a cultura pedagógica era ministrada a alunos de todas as áreas) 

mas também ao nível do superior, onde alguns daqueles alunos viriam a leccionar. 

Para a dignificação da História da Educação contribuíram certamente os 

desempenhos de Joaquim de Carvalho (1930-31-1957-58) e Joaquim Ferreira Gomes 

(1962-63 a 1971-1972 e 1973-1974), em Coimbra, e de Delfim Santos (1942-43 a 1965-66)  

em Lisboa, personagens significativas neste contexto, recordadas por muitos com 

admiração, e mencionadas por António Martinho (n. 1938)103 num artigo sobre a história 

                                                 
101 Isabel Cottinelli Telmo, “Entrevista a Isabel Cottinelli Telmo”, in Anexos, p. 3.  
102 Adolfo Lima, “A Escola Única”, in Educação Social, Revista de Pedagogia e Sociologia, 1º ano, n.º 1, Janeiro de 1924, 

p. 55. 
103 António Manuel Matoso Martinho, cujo centro de investigação é a História da Educação nos séculos XIX e XX, é 

licenciado em Ciências Históricas e Filosóficas pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (1959), mestre em 

Ciências da Educação, na especialidade de Psicologia da Educação, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade de Coimbra (1990), e doutor em Ciências da Educação, na especialidade de História da 

Educação, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (1994). Professor do 4º 

grupo no ensino liceal durante cerca de trinta anos, é, actualmente, Professor Coordenador da Escola Superior de 

Educação do Instituto Politécnico da Guarda (desde 1990), e Professor Investigador do Centro de Estudos 

Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (desde 2006).  
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desta disciplina no âmbito da formação de professores em Portugal104. Licenciado num 

domínio diferente daquele que tomamos por objecto, António Martinho seguiu, no entanto, 

um percurso pedagógico idêntico ao de muitos dos professores oriundos do ensino superior 

artístico, uma vez que o Curso de Ciências Pedagógicas – que concluiu em Coimbra no ano 

de 1961 – formava do mesmo modo professores de áreas muito distintas, pelo que nos 

pareceu relevante a sua contribuição para o entendimento daquela disciplina. 

Apesar de reconhecer a importância de cada professor sucessivamente responsável 

pela História da Educação, o educador dá especial relevo, em Coimbra, a Joaquim de 

Carvalho e a Joaquim Ferreira Gomes. O primeiro, a cujas lições teve «a felicidade de 

assistir», desenvolvia uma abordagem em torno de três objectos de estudo concorrentes: as 

instituições escolares, os métodos de ensino e os ideais pedagógicos, e entendia a 

educação como algo intrinsecamente ligado com o social e o cultural, defendendo que a sua 

história não se podia desligar das histórias mais vastas da Civilização e da Cultura, pelo que 

abordava não só temas escolares, mas também psicológicos, sociais, científicos, éticos, 

filosóficos e políticos, que influenciavam a formação, a capacitação e o destino da 

personalidade humana. Joaquim Ferreira Gomes, que assume a regência da cadeira de 

História da Educação no ano lectivo de 1962-63, alarga a perspectiva histórico-educativa ao 

conhecimento da realidade educativa portuguesa e dos seus pedagogos mais 

representativos, assim como ao conhecimento da história da educação contemporânea, 

nomeadamente através do estudo de Jean Jacques Rousseau, Johann Friedrich Herbart 

(1776-1841), ��� !! "#$!%$&� Pestalozzi, '%$#(%$&� Fröbel, Roger Cousinet (1881-1973), 

John Dewey, )(�* %( Claparède e Jean Piaget (1896-1980), defendendo a análise dos 

factos educativos no «seu contexto histórico, isto é, dentro das coordenadas tecnológicas, 

científicas, económicas, sociais, filosóficas, éticas e políticas que os fizeram nascer, 

transformar-se e evoluir».105  

Em Lisboa, a disciplina de História da Educação surge como a mais marcante para os 

formandos, posteriormente responsáveis pela formação dos professores de Artes Visuais, 

por nós entrevistados, que se formaram pedagogicamente neste período. Isto, muito 

                                                 
104 António Martinho, “A História da Educação na Formação de Professores”, in Revista Mathesis, n.º 9, 2000, pp. 279-

296. 
105 Joaquim Ferreira Gomes, “A situação actual da História da Educação em Portugal”, Comunicações, Lisboa, Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1988, p. 11, cit. por António Martinho, “A História da Educação na Formação de Professores”, in 

revista Mathesis, n.º 9, 2000, p. 293. 
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provavelmente, porque Delfim Santos, responsável por esta disciplina durante mais de vinte 

anos, para além das suas notáveis capacidades, «não concebia falar de História da 

Educação sem falar sobre a História da Arte»106, pelo que esta constituiria o única 

possibilidade de cruzamento entre estas duas esferas do conhecimento humano.  

Delfim Santos é lembrado por Elisabete Oliveira como um professor «fortemente 

capaz», que colocava os alunos a pensar107, por Isabel Cottinelli Telmo como «um homem e 

um professor de excepção», que a marcou profundamente108, e Rocha de Sousa distingue-o 

dos outros professores que «em geral, não eram muito bons naquelas matérias». «Ouvi-lo 

era, de facto, impossível! Ouvi-lo impedia que nós escrevêssemos alguma coisa, porque a 

qualidade do discurso era de tal ordem fascinante que não nos permitia escrever.»109   

De facto, a confirmar a descrição de Elisabete Oliveira, para este filósofo e educador, 

o que importava na formação era «o exercício da interrogação e não a paragem na 

resposta»110. Ao contrário do espírito vigente, Delfim Santos considera que a escola «não é 

o lugar onde todos se tornam iguais mas o lugar onde cada um mostra as possibilidades de 

ser diferente»111. Neste sentido, considerava que ao pedagogo cabia orientar o educando no 

processo dramático que constitui a formação da sua personalidade, respeitando o seu 

carácter, as suas capacidades e as suas motivações internas.112 Defensor de uma 

Pedagogia Existencialista, Delfim Santos chega mesmo a afirmar que «educar (...) é orientar 

o homem nas situações concretas da sua existência»113. Assim, é necessário que o 

professor não só adquira competências específicas para ensinar, domine processos 

didácticos e metodológicos e conheça o aluno, no âmbito de uma Psicologia do 

Desenvolvimento, mas, também, tenha por hábito uma reflexão autocrítica, na e sobre a 

                                                 
106 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, p. 4. 
107 Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, p. 6. 
108 Isabel Cottinelli Telmo, “Entrevista a Isabel Cottinelli Telmo”, in Anexos, p. 3.  
109 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, p. 11. 
110 Delfim Santos, Fundamentação Existencial da Pedagogia, O. C., vol. II, p. 498, cit. por Cristiana Paszkiewicz, A 

Filosofia Pedagógica de Delfim Santos, p. 159. 
111 Delfim Santos, Revolução Necessária, O. C., vol. 3, p. 70, cit. por Cristiana Paszkiewicz, A Filosofia Pedagógica de 

Delfim Santos, p. 157. 
112 Cristiana Paszkiewicz, A Filosofia Pedagógica de Delfim Santos, pp. 156-157. 
113 Delfim Santos, Fundamentação Existencial da Pedagogia, O. C., vol. 2, p. 491, cit. por Cristiana Paszkiewicz, A 

Filosofia Pedagógica de Delfim Santos, p. 156. 
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acção educativa, algo que, como conclui Cristiana Paszkiewicz114, hoje se reveste da maior 

actualidade, e, já na altura, constituía para Delfim Santos, o cerne da formação de 

professores, aplicando-se não só aos formandos, como aos próprios formadores. «O 

pedagogo só merece chamar-se de pedagogo quando, cada dia, e pelo contacto com o 

ambiente humano, que é o seu próprio, esteja disposto a aprender e, portanto, a pôr de lado 

o que antes tinha por seguro e certo.»115  

Deste modo, num contexto de formação de professores eminentemente racional-        

-tecnológico, Delfim Santos surge como uma admirável excepção, ao reconceptualizar a 

formação de professores, aproximando-a de uma perspectiva mais humanística e 

existencialista da Educação, preconizando algumas das tendências que viriam a despontar 

posteriormente, nomeadamente um certo paradigma personalista, que acompanhou a 

profissionalização em exercício, e a orientação reflexiva que ganhou prestígio a nível 

internacional, sobretudo a partir dos anos 80, e viria a ser introduzida quer na Formação em 

Serviço, quer nos cursos de formação inicial das Escolas Superiores de Educação. Para 

além disso, e mesmo centrando a formação no percurso existencial dos formandos, futuros 

professores, e o ensino na existência dos alunos, enquanto seres únicos, educados para a 

liberdade, para a autonomia e para a diferença, e não para uma normalidade reguladora, 

como era comum na época, Delfim Santos, como sublinha Cristiana Paszkiewicz, não se 

restringe a uma pedagogia personalista, subscritora de um individualismo anárquico e anti-

social. «Na verdade, a personalidade é, por essência, intersubjectiva. E, no entender de 

Delfim Santos, a solidariedade é o vínculo existencial que liga cada homem à sociedade em 

que está integrado e à própria humanidade.»116 Pelo que, nos atrevemos a dizer que este 

homem, já então, defendia uma orientação complexa e extremamente rica, 

simultaneamente personalista, reflexiva e social-reconstruccionista, própria de um 

entendimento pós-moderno da formação de professores.   

No entanto, de um modo geral, pelas experiências relatadas por Margarida Calado, 

Rocha de Sousa e Elisabete Oliveira, o Curso Ciências Pedagógicas era algo que muitos 

                                                 
114 Cristiana Paszkiewicz, A Filosofia Pedagógica de Delfim Santos, p. 159. 
115 Delfim Santos, Fundamentação Existencial da Pedagogia, O. C., vol. 2, p. 498, cit. por Cristiana Paszkiewicz, A 

Filosofia Pedagógica de Delfim Santos, 159. 
116 Cristiana Paszkiewicz, A Filosofia Pedagógica de Delfim Santos, p. 155. 
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alunos cumpriam como uma obrigação, e cujos conteúdos pouco lhes interessavam. Dado 

que muitos eram alunos voluntários, como eram dispensados das aulas, alguns apenas 

estudavam pelas sebentas, realizadas pelos alunos escribas ou, o que é mais grave, 

limitavam-se a copiar por altura dos exames. 

  

«Naquele tempo havia muito os alunos escribas, que tinham a qualidade de escrever 

com uma grande velocidade (...) que chegavam a casa, passavam aquilo a limpo, depois 

dactilografavam, e faziam sebentas a partir dali. Em geral, essas sebentas eram autenticadas 

pelos professores.»117 

 

«Desconfiavam tanto da maneira como nós fazíamos as Pedagógicas! Porque muitos 

eram voluntários, não tinham obrigação de assistir às aulas, e alguns estudavam por sebentas. 

Por Coimbra ainda era pior, dizendo-se que as pessoas estudavam a sebenta no comboio para 

fazerem as provas a seguir. (...) O Professor Delfim Santos fazia uma coisa que a mim me 

indignava, mas que eu compreendia, porque via que tinha razão de ser: ao vigiar as provas, via 

se as pessoas estavam a copiar por livros ou não, porque aquelas pessoas, que estudavam 

para professores, tinham o estofo de ir copiar num exame, tinham essa deslealdade, não 

tinham sentido ético, nem consciência profissional, nada.» 118 

 

Excluindo Delfim Santos, que o marcou de tal maneira que ainda hoje o cita, Rocha 

de Sousa considera que «as Pedagógicas, em boa verdade, não serviam para nada»119, 

eram uma coisa que «entrava por um ouvido e saía pelo outro».120  

Do mesmo modo que Elisabete Oliveira afirma que «o Curso de Ciências 

Pedagógicas dava uma base teórica», mas «era totalmente separado da prática e da teoria 

das Artes», uma vez que «era feito conjuntamente, para toda a gente», sendo tudo «muito 

generalista»121, «nada especifico, mesmo»122, Rocha de Sousa critica a completa 

desarticulação entre este curso e a prática de ensino das Artes Visuais.  

 

                                                 
117 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, p. 11. 
118 Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, p. 6.  
119 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, p. 12. 
120 Idem, p. 2 
121 Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, p. 6. 
122 Idem, p. 7. 
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«[Exceptuando a História da Educação, pela qualidade que o Professor Delfim Santos dava 

aos conceitos à volta do Humanismo, da Renascença, etc., em que ele metia a Educação no 

húmus, no caminho da Arte], quando acabávamos o curso, nós tínhamos uma ideia muito vaga 

dos seus conteúdos. E, mesmo que os fôssemos consultar, por termos algum livro ou, sobretudo, 

alguns apontamentos – as sebentas –, o que elas nos diziam não se reflectia, em termos 

didácticos e pedagógicos, sobre o exercício do ensino nas Artes Visuais. Não tinha nada a ver!»123 

O ESTÁGIO 

O Estágio que se seguia ao Curso de Ciências Pedagógicas das Faculdades de 

Letras de Lisboa e Coimbra não difere muito, em termos de estrutura e objectivos, da 

componente de Iniciação na Prática Pedagógica da modalidade de formação anterior, como 

podemos observar no quadro abaixo. Continuando a dividir-se em duas fases – uma 

dedicada à assistência a lições modelo e à iniciação à leccionação (avaliada pelo professor 

metodólogo e discutida pelos colegas do mesmo grupo), e outra de exercício do ensino em 

si – o Estágio apenas é alargado, inicialmente, para dois anos, e volta a ser realizado num 

único ano a partir de 1969, quando a carência de professores leva a repensar determinadas 

condições estabelecidas, entre elas a duração de dois anos e a não remuneração do 

Estágio.  

Quadro 8 – Comparação entre as componentes práticas da formação de professores, ministradas no Curso de 

Habilitação a Professores de Desenho dos Liceus nas Escolas Normais Superiores (1915-1930) e no Curso de 

Ciências Pedagógicas nas Faculdades de Letras de Lisboa e de Coimbra seguido de um Estágio (1930-1974) 

                                                 
123 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, p. 4.  

1915-1930 1930-1974 

INICIAÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
(2º ANO) 

PRÁTICA PEDAGÓGICA OU ESTÁGIO 
(2º E 3º ANOS, A PARTIR DE 1969 SÓ 2º ANO) 

ATÉ 24 DE DEZ. RESTO DO ANO LECTIVO 2º ANO 3º ANO 

Assistência a  

lições-modelo; 

Iniciação à 

Leccionação 

(orientada, assistida e 

criticada pelo professor 

dirigente e pelos 

colegas, pelo menos 

uma vez por semana). 

Exercício do ensino sob 

a fiscalização do 

professor dirigente;  

Participação em 

reuniões de turma ou 

classe, conselhos 

escolares e exames. 

Assistência 

a lições modelo; 

Iniciação à 

Leccionação 

(discutida em 

conferência pelo 

professor metodólogo 

e pelos estagiários do 

grupo). 

Exercício do ensino  

sob a direcção do  

professor metodólogo  

e de outros do Liceu,  

além do Reitor. 
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Para além disso, o acesso ao estágio era dificultado por um concurso de provas 

públicas, no qual os candidatos eram rigorosamente seleccionados, sendo raros os 

admitidos em cada grupo. E, no ano de 1947124, os Estágios que, nos Liceus, inicialmente 

decorriam no Liceu Normal Pedro Nunes, em Lisboa, e no Liceu Normal Júlio Henriques, em 

Coimbra, foram suspensos, passando a realizar-se apenas no Liceu D. João III, em 

Coimbra, e só voltando a funcionar na capital aproximadamente nove anos depois. No 5º 

Grupo, respeitante ao Desenho, os Estágios Pedagógicos nos Liceus são reactivados no 

Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, em 1956125, e criados no Liceu D. Manuel II, no Porto, em 

1957126. 

Por outro lado, as desvantagens inerentes à realização do Estágio associadas à 

desqualificação do professorado, afastaram muitos desta profissão, e levaram outros a não 

se formarem pedagogicamente, ou a realizarem apenas o Curso de Ciências Pedagógicas, 

em simultâneo com o último ano da formação académica, uma vez que podiam dar aulas e 

ser remunerados sem qualquer formação pedagógica, e durante o Curso de Ciências 

Pedagógicas e o Estágio não o eram. Lima de Carvalho lembra as razões que o levaram, 

como a muitos outros, a colocar de lado essa hipótese. 

 

«Nessa altura, o Ministério – eu comecei a dar aulas, ainda, no tempo do Salazar – aos 

novos professores, como eu, não pagava nem as férias, nem o 13º mês, nem o 14º mês, e, se 

fizéssemos Estágio, tinha que ser de graça! (...) O estágio era demorado – durava dois anos – 

com a agravante de não ser remunerado, o que limitava imenso o número de estagiários, 

porque a maior parte das pessoas queria organizar a sua vida, já estava numa idade de casar, 

já tinha família, e não se podia dar ao luxo de estar dois anos sem ganhar vencimento.»127 

 

Com estas medidas, o número de professores começou a diminuir, o que, a par da 

“explosão escolar”, gerou uma enorme carência neste domínio, sobretudo a partir de 

meados dos anos 60.  

Joaquim Ferreira Gomes, em 1962, alerta para a gravidade de apenas uma minoria 

de professores realizarem o estágio, questionando a controversa relação entre a 

                                                 
124 Decreto-Lei n.º 36 507, de 17 de Setembro de 1947. 
125 Decreto-Lei n.º 40 800, de 15 de Outubro de 1956. 
126 Decreto-Lei n.º 41 272, de 17 de Setembro de 1957. 
127 Joaquim Lima de Carvalho, “Entrevista a Joaquim Lima de Carvalho”, in Anexos, pp. 4 e 17.  
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importância atribuída ao estágio e os constrangimentos legais que dificultavam a sua 

consecução: «Se, na realidade se acredita na necessidade do estágio, para quê manter 

uma situação de facto em que só uma minoria de professores o fazem?», e sugere a 

admissão a estágio por concurso documental, em vez do exame, no seu entender, 

redundante, assim como a redução do estágio para um ano, e a criação de mais Liceus e 

Escolas Normais, para que todos os professores do ensino secundário realizassem a sua 

formação pedagógica até ao fim.128    

Contudo, o Estado, só mesmo no limite, toma decisões acerca desta questão, sendo 

apenas sete anos depois, em 1969129, que decreta a criação de estágios em grande número 

de liceus e escolas, a abolição do exame de admissão, a redução para um ano, e a 

remuneração do Estágio, o que se traduziu no aumento significativo de professores 

profissionalizados. 

No que concerne ao seu funcionamento, completamente divorciado do Curso de 

Ciências Pedagógicas, que apenas preparava os professores em massa, e de modo 

generalista, nesta área do conhecimento, sem qualquer adequação dos seus conteúdos à 

especialidade de cada professor, o Estágio surgia como o único momento onde era possível 

o cruzamento entre teoria e prática do ensino das Artes Visuais.  

Contudo, nem sempre esta componente da formação pedagógica, de orientação 

prática, obedecia aos mesmos critérios, coexistindo, normalmente, aquelas duas 

abordagens definidas por Pérez Gómez: a tradicional, assente na observação e imitação 

dos professores mais experientes, supostamente melhores professores, e a reflexiva, na 

qual a aprendizagem decorre de uma análise sobre as práticas.   

Calvet de Magalhães e Betâmio de Almeida, professores metodólogos na Escola 

Técnica Elementar Francisco de Arruda (desde 1950) e no Liceu Normal Pedro Nunes 

(desde 1957), respectivamente, foram personagens marcantes neste domínio. Para além da 

prática educativa, desenvolveram reflexão teórica sobre o ensino das Artes Visuais, e 

constituem exemplos paradigmáticos daquelas duas abordagens de formação: uma mais 

direccionada, assente numa aprendizagem directiva, com conteúdos e procedimentos 

                                                 
128 Joaquim Ferreira Gomes, “Para uma Licenciatura em Ciências Psico-Pedagógicas”, in Revista Portuguesa de 

Pedagogia, vol. 3, n.º 1, 1962, pp. 83-84, nota.  
129 Decreto-Lei n.º 48.868, de 17 de Fevereiro de 1969. 



� �������� �	 
���	����	� �	���	� ������ 	� ��������

 

���
preestabelecidos, que visava a continuação e difusão do modelo de ensino seguido pelo 

professor metodólogo (Calvet de Magalhães), e outra de um cariz mais humanista, que 

possibilitava uma maior flexibilidade de actuação, realizada a partir de uma constante 

reflexão crítica sobre a prática, orientada para a liberdade e para a autonomia (Betâmio de 

Almeida). Contudo, em ambas é de destacar a possibilidade dos formandos acederem, pela 

primeira vez, a algum conhecimento pedagógico específico das Artes Visuais, algo 

extremamente importante para quem, como sublinha Isabel Cottinelli Telmo, «vinha de 

cursos não vocacionados para o ensino»130 (o que na verdade, nesta altura, acontecia em 

todas as áreas), assim como o privilégio de contactarem com profissionais empenhados na 

mudança do ensino das Artes e consequente dignificação das mesmas nas escolas. 

Isabel Cottinelli Telmo, que realizou o estágio no Ensino Técnico, entre 1954 e 1956 

(o que coincide com aquele período de tempo no qual os estágios do ensino liceal foram 

suspensos em Lisboa), recorda-o assim: 

 

«Dávamos aulas numa escola e os professores metodólogos, que eram dois, iam assistir 

às aulas. No meu estágio, ao sábado, havia sessões de formação para todos os estagiários. O 

nosso horário tinha 24 horas de aulas. O estágio foi muito trabalhoso mas muito útil. O pintor 

Calvet Magalhães e o escultor Luís Fernandes eram entusiastas e queriam mudar o ensino das 

artes. Todo o tempo que trabalhei com o primeiro (o segundo morreu prematuramente) foi muito 

proveitoso. Eram pessoas entusiastas e acreditavam na formação de professores.»131 

 

Elisabete Oliveira que, como referimos anteriormente, considera que o Curso de 

Ciências Pedagógicas era demasiado generalista, frequentou o Estágio no Liceu Normal de 

Pedro Nunes, em 1965-1967, e sublinha que foi, nessa altura, sob a orientação de Betâmio 

de Almeida, que conseguiu, «finalmente, ter uma consciência do que era ensinar numa 

perspectiva estética»132. Para além disso, distingue este metodólogo dos demais, numa 

época em que os estágios assentavam numa racionalidade prática de abordagem 

tradicional, e Betâmio revelava, à semelhança de Delfim Santos, uma sensibilidade aos 

percursos individuais do ser humano, permitindo uma adequação dos conteúdos e dos 

métodos de ensino ao seu contexto, tanto no que concerne à realidade pessoal de cada 

                                                 
130 Isabel Cottinelli Telmo, “Entrevista a Isabel Cottinelli Telmo”, in Anexos, p. 3.  
131 Idem, p. 3. 
132 Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, p. 7. 
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formando/professor, como às múltiplas realidades que representam cada aluno, em cada 

sala de aula, cada escola, cada sociedade.  

 

«O Professor Betâmio foi uma espécie de revelação! Naquela altura era prática corrente 

um Estágio assente, sobretudo, na transmissão de técnicas de ensinar. Um professor com mais 

experiência dizia: “Deve-se fazer assim.” E os estagiários iam praticar dentro daquilo que ele 

fazia. Assistia-se às aulas do metodólogo e, depois, tentava-se fazer exercícios, seguindo, de 

certo modo, o modelo que ele praticava. Ora, ele punha-nos, muitas vezes, a nós, a pensar 

como é que havia de ser, e dava uma grande abertura. (...) era uma pessoa que respeitava o 

outro, via o caminho que o outro seguia, e não estava fechado a nada que fosse inesperado. 

(...) [não havia] uma linha preestabelecida de actuação, um fechamento ao contexto.»133 

 

Assim, os estagiários, de uma passividade própria de um modelo de formação 

tradicional-artesanal, no qual eram considerados como meros receptores, foram elevados a 

participantes activos na formação, que resultava de uma simbiose entre os paradigmas 

personalista e reflexivo.  

No entanto, Betâmio de Almeida, tal como Delfim Santos, era uma excepção e, como 

afirmou recentemente Manuela Esteves, em Dezembro de 2006, na formação de 

professores em Portugal têm prevalecido modelos centrados na aquisição de técnicas, e 

não na análise e na reflexão, sendo que as «estratégias artesanais de formação, 

particularmente no que respeita à formação em contexto de trabalho (vulgo prática 

pedagógica supervisionada ou estágio)», que também se enquadram neste espírito 

formativo, foram sempre as mais comuns134. 

A RACIONALIDADE PRÁTICA E A RECONSTRUÇÃO SOCIAL 

A insustentabilidade do Curso de Ciências Pedagógicas, algo que já há muito vinha a 

ser denunciado pelos seus próprios docentes, determina o fim daquela modalidade de 

formação, que nunca foi extinta oficialmente, «simplesmente, acabou», quando no mês de 

                                                 
133 Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, p. 7. 
134 Manuela Esteves, “Formação de Professores: das concepções às realidades”, in Licínio C. Lima, José Augusto 

Pacheco, Manuela Esteves e Rui Canário,A Educação em Portugal (1986-2006): alguns contributos de investigação, p. 

142.   
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Junho, a seguir ao 25 de Abril, foram abolidos os exames e proibida a transcrição das notas 

das frequências, referentes àquele curso, nos livros respectivos.135  

De acordo com uma breve reflexão realizada por Joaquim Ferreira Gomes, logo após 

o final do Curso, este agonizou, sobretudo, devido a «quatro males»: o excesso de alunos 

(entre 500 a 1000, em cada disciplina), o que não justifica, mas certamente facilitava a 

prática da “cópia” pelos futuros professores, durante os exames; a heterogeneidade dos 

alunos, «desde o professor primário ao engenheiro químico», ao que nós acrescentamos o 

pintor, o escultor e o arquitecto, formados nas Escolas Superiores de Belas-Artes; «o facto 

da maioria dos alunos serem “voluntários”, o que de modo algum permitia um ensino 

“personalizado”», e era agravado pela quantidade de alunos; e, a já mencionada, «total falta 

de coordenação entre o curso e o estágio»136. 

Um quarto de século antes, em 1949, quando o Curso de Ciências Pedagógicas ainda 

nem ia a meio do período de tempo que prevaleceu como via de formação, Sílvio Lima já 

criticava a cisão radical entre a cultura e a prática pedagógicas inerente à sua estrutura, 

imposta pela legislação, a formação académica do educador, «essencialmente, se não 

exclusivamente teórica, erudita, livresca, memorista», e a impossibilidade, por exemplo, do 

Professor de Psicologia Escolar e Medidas Mentais ensinar os alunos a utilizar os testes 

escolares «sem um íntimo e permanente contacto experimental» com os alunos e o 

contexto educativo nos diferentes níveis de ensino. Ao que acrescia: «a heterogeneidade da 

própria massa escolar, aliada ao seu ingente volume numérico (verdadeira “multidão” 

reunida à força no mesmo saco pesado), e a escassez de pessoal docente universitário», 

que tornavam completamente inviável «uma acção doutrinal e investigativa eficientes»137. 

Todas estas dificuldades prendiam-se, evidentemente, com o comum desinvestimento 

do Estado na formação de professores e, consequentemente, na Educação, motor de 

mudança e de desenvolvimento do país.  

                                                 
135 Joaquim Ferreira Gomes, Para a História da Educação em Portugal: seis estudos, Estudo 6: “Três modelos de 

formação de professores do ensino secundário”, p. 125. 
136 Joaquim Ferreira Gomes, “Apontamentos para a história da formação psicopedagógica dos professores do ensino 

secundário, in Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. 8, 1974, p. 270; reimpresso in Dez Estudos Pedagógicos, Livraria 

Almedina, 1977, pp. 284-285, cit. por Joaquim Ferreira Gomes, Para a História da Educação em Portugal: seis estudos, 

Estudo 6: “Três modelos de formação de professores do ensino secundário”, 2005, p. 125. 
137 Sílvio Lima, “A Psicologia em Portugal”, in Biblos, vol. XXV, t. I, pp. 282-283, cit. por Joaquim Ferreira Gomes, Para a 

História da Educação em Portugal: seis estudos, Estudo 6: “Três modelos de formação de professores do ensino 

secundário” p. 125. 



� �������� �	 
���	����	� �	���	� ������ 	� ��������

 

���
Apesar de, no final do período que acabámos de analisar, a formação de professores 

de Artes Visuais não ter conhecido o mesmo desfecho que a formação de professores de 

Ciências, que passou a ser integrada nas próprias licenciaturas da especialidade (com 

todas as vantagens e desvantagens inerentes a tal mudança138), a verdade é que se evoluiu 

um pouco, uma vez que a reflexão teórica sobre a prática educativa no campo específico 

das Artes Visuais começou a ter lugar. 

É precisamente na continuidade desta racionalidade prática que começou, 

timidamente, a operar-se no Estágio que se seguia ao Curso de Ciências Pedagógicas, que 

se vai desenrolar a formação de professores a seguir ao 25 de Abril. Contestado aquele 

curso, e verificados os benefícios de uma aprendizagem mais próxima da realidade e das 

especialidades de ensino correspondentes a cada área do conhecimento, as escolas 

básicas e secundárias passam a ser os palcos da formação de professores, onde, a partir 

de um paradigma de formação que, inicialmente, não dista muito daquele em que os 

próprios orientadores se formaram, se vai caminhando para uma formação de cariz 

humanista, na qual a pessoa do professor é legitimamente considerada.     

O ESTÁGIO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO (1974-1980) 

Após a Revolução, a formação de professores passa a consistir num único ano de 

Estágio Pedagógico (1974-1980), a ter lugar nas escolas, nos denominados “centros de 

estágio”, e a resultar da interacção entre os estagiários, o orientador e o metodólogo, 

dependendo muito da capacidade dos orientadores de estágio e da dinâmica estabelecida 

em cada grupo. Apesar da generalizada fraca formação pedagógica dos orientadores (que 

advinha do modelo de formação anterior, que entretanto entrara em ruptura), a época tão 

peculiar da história portuguesa em que este modelo de formação teve lugar, caracterizou-

se, de um modo geral, por uma grande convulsão de ideias, o que, no domínio da formação 

                                                 
138 Apesar de, no domínio da teoria, a inserção da cultura e da prática pedagógicas no plano de estudos da licenciatura, e 

a frequência um ensino presencial, logo, com maior probabilidade de ser personalizado, constituírem factores positivos 

desta formação, ela não é isenta de, pelo menos, duas falhas: «a falta de preparação dos professores universitários para 

regerem as cadeiras de Metodologia e a insuficiência do elenco das disciplinas de cultura pedagógica», de acordo com 

Joaquim Ferreira Gomes, Para a História da Educação em Portugal: seis estudos, Estudo 6: “Três modelos de formação 

de professores do ensino secundário”, p. 124. 
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de professores, não foi excepção. Assim, a formação vivida durante este período é 

normalmente recordada como uma entrega completa, por parte de orientadores e 

estagiários, na procura de modelos educacionais adequados aos diferentes contextos (uma 

vez que, com a multiplicação de “centros de estágio”, assiste-se a uma verdadeira 

descentralização da formação de professores) e à nova realidade do país, que finalmente 

tinha a oportunidade de se actualizar, numa urgência de conseguir fazer em pouco tempo, o 

que não se havia feito em muito. 

No entanto, não podemos dizer que o paradigma no qual assentava a formação de 

professores tenha sofrido grande mudança com a sua deslocação das Faculdades de Letras 

para as Escolas do ensino básico e secundário, uma vez que continuou a centrar-se na 

aquisição de técnicas pedagógicas, derivadas de um conhecimento científico de teor 

racionalista, fortemente influenciado pela Psicologia Behaviorista. 

De acordo com Carlinda Leite139, que escreveu recentemente um artigo sobre os 

“Percursos e tendências recentes da formação de professores em Portugal”140, nesta época 

assistimos a uma forte contradição entre: «por um lado, o desejo de viver no exercício da 

cidadania e, por outro, a aplicação na educação escolar de um conjunto de teorias e de 

técnicas que tinham a sua origem na organização taylorista do trabalho»141.  

Assim, num contexto social e ideológico marcado pelos ideais da democracia, que 

valorizavam cada ser humano na sua individualidade, e defendiam a necessidade da escola 

se adaptar às mudanças da sociedade, assumindo com ela um compromisso, quando seria 

de esperar uma formação assente num paradigma social-reconstrucionista, persistiu, a par 

da orientação prática, um modelo tecnológico de formação que, paradoxalmente, como 

esclarece Carlinda Leite, advinha, precisamente, «do reconhecimento da importância de 

uma acção educativa centrada na aprendizagem dos alunos», uma vez que se acreditava 

que, se os professores dominassem procedimentos técnicos, como a minuciosa elaboração 

de planos de aula, e o estabelecimento prévio de conteúdos, objectivos e estratégias de 

                                                 
139 Carlinda Leite é Professora da área da Educação e Currículo, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

da Universidade do Porto, e membro do Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua, entidade que acredita a 

formação contínua de professores dos ensinos básico e secundário em Portugal. 
140 Carlinda Leite, “Percursos e tendências recentes da formação de professores em Portugal”, in Revista Educação, ano 

XXVIII, n.º 3 (57), Porto Alegre, RS, Set./Dez. 2005, pp. 371-389. 
141 Idem, p. 375. 
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ensino, conseguiriam fazer com que os alunos aprendessem de modo eficaz, adquirindo as 

capacidades pretendidas.142 

Pelas vivências respeitantes a este período, ao qual tivemos a oportunidade de nos 

aproximar através das entrevistas que realizámos, cremos na coexistência de uma 

orientação prática de abordagem tradicional e de uma orientação tecnológica, sendo que a 

primeira derivava em grande parte da segunda, isto é, o conhecimento racional-tecnológico 

que os orientadores proporcionavam aos estagiários era, simultaneamente, objecto de 

aquisição teórica por parte destes, aquando da assistência a seminários – orientação 

tecnológica –, e objecto de avaliação, através de uma prática assistida, na qual aquele 

conhecimento era aplicado, de modo semelhante ao praticado pelo orientador – orientação 

prática de abordagem tradicional. Em qualquer dos casos, tratava-se de uma aprendizagem 

por reprodução, ou das práticas, ou das teorias, algo paradoxal quando já não se 

acreditava, nem se pretendia contribuir, para uma homogeneidade ou normalização de 

pessoas e contextos.   

 As descrições de António Pedro Ferreira Marques (n. 1953), que frequentou o 

Estágio no ano lectivo de 1977-78, no Liceu D. João de Castro, em Lisboa, e de Isabel 

Sabino (n. 1955)143, José Alberto Saraiva144 e Luís Calheiros (n. 1952)145, que realizaram o 

Estágio em 1979-80 (o último ano deste modelo), na Escola Francisco Arruda, em Lisboa, 

na Escola Alves Martins, em Viseu, e na Escola D. Afonso, em Aveiro, respectivamente, 

permitiram-nos compreender que a estrutura desta formação se assemelhava àquela 

proposta na componente de iniciação à prática pedagógica do Curso de Habilitação ao 

Magistério dos Liceus (1915-1930), assim como ao Estágio que se seguia ao Curso de 

Ciências Pedagógicas (1930-1974)146, do qual o Estágio Pedagógico (1974-1980) foi 

continuador, como podemos ver no quadro da página seguinte.  

 

                                                 
142 Carlinda Leite, “Percursos e tendências recentes da formação de professores em Portugal”, in Revista Educação, ano 

XXVIII, n.º 3 (57), Porto Alegre, RS, Set./Dez. 2005, p. 375. 
143 Isabel Sabino, “Entrevista a Isabel Sabino”, in Anexos, p. 2.  
144 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, pp. 2 e 3. 
145 Luís Calheiros, “Entrevista a Luís Calheiros”, in Anexos, p. 2. 
146 Vide p. 138. 
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«O estágio consistiu numa série de seminários conjuntos com os estagiários dos outros 

grupos, apresentação de trabalhos, apresentação pública de aulas... (...) As aulas eram 

avaliadas, e cabia-nos a todos um módulo, em cada uma das disciplinas. Eram aulas que eram 

acompanhadas e criticadas pelos professores que orientavam e por todos os colegas.»147 

Quadro 9 – Comparação entre as componentes práticas da formação de professores, ministradas no Curso de 

Habilitação a Professores de Desenho dos Liceus nas Escolas Normais Superiores (1915-1930) e no Curso de 

Ciências Pedagógicas nas Faculdades de Letras de Lisboa e de Coimbra seguido de um Estágio (1930-1974) 

De facto, se, por um lado, os seminários procuravam dotar os professores do 

conhecimento teórico no âmbito geral das Ciências da Educação (pelo que muitos deles 

eram assistidos pelos estagiários de todos os grupos de ensino, e não apenas pelo grupo 

da especialidade), substituindo, de certa forma, o Curso de Ciências Pedagógicas, por 

outro, as aulas públicas, divididas por módulos, planeadas e apresentadas por todos os 

estagiários à vez, e, posteriormente, avaliadas pelo orientador e discutidas por todo o grupo, 

correspondiam ao modelo de prática pedagógica que vinha a ser comum em Portugal desde 

1915, e assentava no pressuposto de que os aprendizes devem seguir o exemplo dos 

professores mais experientes, logo “melhores” professores, o que nem sempre corresponde 

à verdade. Contudo, é de salientar que a assistência a lições modelo foi suprimida, o que 

denota um corte com a orientação prática de abordagem tradicional, ao mesmo tempo que 

uma abordagem reflexiva sobre a prática, já iniciada no período anterior, se torna cada vez 

                                                 
147 António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, p. 2. 

1930-1974 1974-1980 

PRÁTICA PEDAGÓGICA OU ESTÁGIO 
(A PARTIR DE 1969 REDUÇÃO PARA UM ANO) 

ESTÁGIO 

2º ANO 3º ANO 1 ANO 

Assistência 

a lições modelo; 

Iniciação à 

Leccionação discutida 

em conferência pelo 

professor metodólogo 

e pelos estagiários do 

grupo. 

Exercício do ensino  

sob a direcção do  

professor metodólogo  

e de outros do Liceu,  

além do Reitor. 

 

Assistência a seminários conjuntos com os 

estagiários dos outros grupos; 

Assistência a seminários específicos do grupo; 

Iniciação à Leccionação através da apresentação 

de aulas públicas distribuídas equitativamente em 

módulos por todos os estagiários do grupo, 

posteriormente avaliadas pelo orientador e 

discutidas pelos colegas de grupo.   
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mais frequente, num momento em que a liberdade de expressão, associada a um maior 

dinamismo pedagógico nas escolas, começa a ter lugar, «Alguns de nós, partilhávamos a 

experiência que tínhamos, enriquecendo as temáticas em discussão.»148 

Se nalgumas escolas, com orientadores pedagogicamente menos preparados, a 

orientação prática de abordagem tradicional foi a única realidade, isto é, a aprendizagem 

continuou a realizar-se por tentativa e erro, ou por adopção dos procedimentos modelares 

observados nas práticas dos orientadores e dos colegas mais experientes, noutras foi 

possível, para além de uma intensa aprendizagem pedagógica geral, alguma formação 

didáctica na especialidade, embora tanto uma como a outra circunscritas a uma orientação, 

sobretudo, tecnológica. O relato de Margarida Rocha, que sublinha que sua formação como 

professora começou no Estágio Pedagógico que realizou em Setúbal, no antigo Liceu 

Nacional, onde teve o arquitecto Danilo Sobral como professor metodólogo, sendo a sua 

orientadora a arquitecta Eduarda Vinhas, espelha bem a orientação tecnológica assente na 

pedagogia por objectivos, característica deste período.  

 

«Nesse estágio foi onde eu aprendi a dar aulas, mesmo, com metodologias específicas. 

[Foi no estágio que eu aprendi] o que era um objectivo, o que era uma finalidade, o que era um 

conteúdo, o que era um recurso, o que era, afinal, uma metodologia de ensino. Aprendi tudo 

isso no estágio. Eu sabia lá o que é que isso era!] o estágio foi importante para saber planear. 

Eu tinha lá feito alguma vez um Plano de Unidade, ou um Plano de Aula. Não fazia a mais 

pálida ideia!» 149 

 

Como lembra Isabel Sabino, apesar dos estagiários terem alguma redução de horário, 

o Estágio Pedagógico «obedecia, de facto, a uma dinâmica de grupos muito intensiva», em 

que tudo era «cronometrado»150. Os formandos, para além de leccionarem, assistiam a 

módulos pedagógicos diversos, e participavam em actividades de planificação das aulas, 

assim como em reuniões e seminários, com o próprio grupo, com a orientadora de estágio, 

ou com os outros grupos de estagiários da escola, e realizavam trabalhos individuais ou 

colectivos, sobre questões gerais da Pedagogia ou mais especificamente didácticas. 

                                                 
148 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 3. 
149 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, pp. 3 e 4. 
150 Isabel Sabino, “Entrevista a Isabel Sabino”, in Anexos, p. 2. 
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«Podia haver um seminário sobre métodos de avaliação dirigido a todas as disciplinas, 

em que éramos ali bombardeados com tudo o que havia de mais recente, teoria, textos de 

apoio, casos práticos, discussões... [ou] um seminário programado para durar duas manhãs e, 

de facto, durava duas manhãs mas, durante essas manhãs, tínhamos quatro ou sete micro-

programas diferentes que se sucediam uns aos outros, cada um com um determinado espaço 

de tempo, por exemplo um previsto para uma hora, depois no quarto de hora seguinte era outra 

coisa...»151  

 

Tudo isto era facilitado por uma excelente dinâmica, algo que Isabel Sabino atribui ao 

facto de ter beneficiado de um «bom grupo de estágio», numa «boa escola», onde, para 

além de Isabel Cottinelli Telmo Pardal Monteiro, orientadora do grupo de Educação Visual e 

coordenadora do Centro de Estágio desta Escola desde 1977, existiam pessoas igualmente 

empenhadas, «como por exemplo, o arquitecto Antunes, dinamizador da instauração de um 

método de ensino baseado em técnicas audiovisuais, semi vanguardista».152 

Isabel Cottinelli Telmo também recorda a sua experiência como formadora, durante 

este período (1977-80), como extremamente rica, sobretudo devido à aprendizagem que 

advinha da interacção de todo o grupo, algo favorecido por terem todos formações 

diferentes. «Esse grupo trabalhava em conjunto e aprendíamos todos uns com os outros 

pois tínhamos formações diferentes (escultura, pintura, arquitectura, cerâmica, etc.).»153  

Para além disso, Isabel Cottinelli Telmo valoriza as sessões de formação periódica 

que os orientadores e, por vezes, todo o grupo de estágio, tinham com os grupos de todo 

país, onde apresentavam o trabalho desenvolvido em cada escola, e tinham a «ocasião de 

trocar experiências e de propor estratégias», o que constituía uma verdadeira 

aprendizagem. O envolvimento dos estagiários neste processo é também mencionado por 

José Alberto Saraiva, que recorda que o professor metodólogo costumava apresentar 

perspectivas de diversos autores, colocar questões acerca da abordagem dos programas e 

sugerir o desenvolvimento de trabalhos individuais ou colectivos sobre esses mesmos 

autores que eram, posteriormente, debatidos nos seminários da Escola ou nos encontros 

nacionais154. Os trabalhos eram também publicados e distribuídos, sendo integrados na 

                                                 
151 Isabel Sabino, “Entrevista a Isabel Sabino”, in Anexos, p. 2. 
152 Idem, p. 3. 
153 Isabel Cottinelli Telmo, “Entrevista a Isabel Cottinelli Telmo”, in Anexos, p. 3. 
154 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 3. 
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formação realizada nas outras escolas, divulgados nos seminários, por exemplo, pelo que 

Isabel Cottinelli Telmo conclui que «trabalhava-se imenso mas com incentivo»155, uma vez 

que esse investimento tinha uma aplicação real, estabelecendo-se uma recursividade muito 

positiva.  

Esta troca de experiências, quer a nível do próprio grupo de estagiários, quer a nível 

nacional, ultrapassa a dimensão exclusivamente racional-tecnológica que sempre marcou a 

formação de professores em Portugal, começando a deslocá-la, efectivamente, para um 

paradigma híbrido de racionalidade prática e reconstrução social, isto é, para uma formação 

reflexiva com ênfase na indagação, não meramente especulativa, num âmbito estritamente 

pessoal, mas com objectivos e repercussões a nível social.  

 Esta aprendizagem social, como a classifica Carlinda Leite, que identifica um 

conjunto de práticas educativas que revelam uma forte relação da escola com a sociedade 

no final dos anos 70, deveu-se muito mais «ao clima social e ideológico da época do que às 

actividades deliberadas da formação», que, como já mencionámos, se centravam, 

sobretudo, nas questões didácticas e no planeamento das aulas, assente na «definição de 

objectivos comportamentais, tidos como referentes únicos para a estruturação dos 

processos de ensino e de aprendizagem, tal como os concebem as teorias curriculares 

técnicas e behavioristas»156. 

No que concerne à prática específica do ensino das Artes Visuais, o método que mais 

se adequava a esta tendência educacional, por um lado, assente na Pedagogia por 

Objectivos, e por outro, enriquecida pelo dinamismo social e ideológico da época, era o 

Método de Resolução de Problemas, comummente designado de Método de Design, 

estabelecido no programa de Educação Visual de 1975, difundido pelos orientadores e 

praticado pelos estagiários. 

Este método era complementado com alguma teoria educacional no âmbito das Artes 

Visuais, sendo comum estudar-se a teoria do desenvolvimento gráfico infantil, 

nomeadamente a elaborada por Victor Lowenfeld, da qual Isabel Cottinelli Telmo foi uma 

divulgadora, e a teoria da percepção visual de Rudolph Arnheim, difundida por Betâmio de 

                                                 
155 Isabel Cottinelli Telmo, “Entrevista a Isabel Cottinelli Telmo”, in Anexos, p. 3. 
156 Carlinda Leite, “Percursos e tendências recentes da formação de professores em Portugal”, in Revista Educação, ano 

XXVIII, n.º 3 (57), Porto Alegre, RS, Set./Dez. 2005, p. 375. 
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Almeida nos cadernos de apoio aos professores na área específica da Educação Visual, 

publicados após o 25 de Abril157, e aprofundada por Rocha de Sousa, que, no âmbito das 

provas públicas de agregação à Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, apresentou uma 

tese sobre “Realidade, percepção e mobilidade visual”, que viria a projectar-se em manuais 

escolares, entre os quais aquele por si elaborado158, que incluía conceitos como 

acentuação/nivelamento, figura/fundo, cores quentes/cores frias, e toda uma completa 

gramática formal-cognitiva. 

Apesar de, no geral, os docentes formados neste período guardarem uma boa 

recordação do Estágio Pedagógico, Graça Carvalho (n. 1953) é uma excepção, criticando 

severamente a supervisão que já vinha sendo prática desde 1915, e demonstrando uma 

concepção da formação de professores de tendência personalista que, simultaneamente, se 

enquadra numa orientação prática, de abordagem reflexiva. Segunda a coordenadora do 

curso de professores do ensino básico – variante Educação Visual e Tecnológica, da Escola 

Superior de Educação de Lisboa, esta sua experiência consistiu apenas num estágio 

supervisionado, no qual não aprendeu, propriamente, a dar aulas.  

 

«Se me perguntar: “O que é que aprendeu no estágio?”, respondo-lhe que não aprendi 

nada. Porquê? Fazer um ano de estágio, ou dois anos de estágio, é infrutífero. Durante o 

estágio as pessoas estão aflitas, as pessoas não estão à vontade. É um ano muito complicado, 

e a pessoa não está a dar aulas como normalmente, em que está muito mais à vontade, e até 

aprende muito mais, do que naquele ano, ou naqueles dois anos, em que é supervisionada.»159  

 

Segundo Graça Carvalho a formação pedagógica acontece, naturalmente, ao longo 

da experiência. «Se tivermos dúvidas perguntamos a alguém. Depois, é andar para a frente, 

e andar para trás: “Não resultou assim, vamos fazer de outra maneira.”»160 Esta posição 

remete-nos para um paradigma tradicional-artesanal, no qual o professor em início de 

                                                 
157 Betâmio de Almeida, C4 Caderno 1: Signos Visuais e Representação do Real, Documentação e Textos de Apoio para 

os Professores, Lisboa: Ministério da Educação e Investigação Científica e Secretaria e Estado da Orientação 

Pedagógica, 1976.  
158 Rocha de Sousa, Desenho (Área: Artes Plásticas), Colecção de Textos Pré-Universitários, Lisboa, Ministério da 

Educação, 1980. 
159 Graça Carvalho, “Entrevista a Graça Carvalho”, in Anexos, p. 4. 
160 Idem, ibidem. 
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carreira contacta com outros professores, mais experientes, quando tem dúvidas, e aprende 

por tentativa erro. Mas, por outro lado, Graça Carvalho também sublinha que cada professor 

cria a sua própria personalidade docente, o que denota, claramente, uma orientação 

personalista, e que «a experiência pedagógica adquire-se ensinando, faz-se pela prática, e 

reflectindo naquilo que vamos fazendo»161, o que revela uma maneira de encarar a 

formação de professores que vai muito ao encontro do que Shön designou como “reflexão-

na-acção”. 

No modelo que iremos estudar de seguida – Formação em Exercício –, onde ainda 

persistem a prática supervisionada e uma série de actividades que se enquadram numa 

orientação racional-tecnológica, a construção da referida “personalidade docente”, própria 

de um paradigma personalista, nunca verdadeiramente assumido na formação de 

professores em Portugal, começa, timidamente, a ter lugar. 

A FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO (1980-1985)  

Na sequência do Estágio Pedagógico (1974-1980) surge a Formação em Exercício
162 

(1980-1985), que consiste num estágio com a duração de dois anos163, e não difere muito, 

em termos de estrutura, da formação anterior, sendo apenas mais sistematizada, como 

pudemos constatar pelas descrições de alguns dos docentes que entrevistámos e 

realizaram a sua formação pedagógica neste período164. A aprendizagem continuava a 

depender da orientação do delegado (antigo orientador) e a processar-se, sobretudo, em 

grupo – o grupo restrito da disciplina, dirigido por aquele, e o grupo de todos os estagiários 

da escola, que partilhavam algumas acções de formação e seminários sobre questões 

educativas gerais –, sendo que o coordenador pedagógico (anterior metodólogo) 

acompanhava a formação, ainda que menos de perto que o delegado, tal como acontecia 

no Estágio Pedagógico. Porém, para além do vasto conjunto de entidades intervenientes – 

conselho orientador, direcções de ensino, equipas pedagógicas, orientador pedagógico, 

                                                 
161 Graça Carvalho, “Entrevista a Graça Carvalho”, in Anexos, p. 4. 
162 Decreto-Lei n. º 519-T1, de 29 de Dezembro de 1979. 
163 Despacho n.º 358, de 31 de Outubro de 1980. 
164 Acácio Carvalho, “Entrevista a Acácio Carvalho”, in Anexos, p. 2; Clara Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, p. 2; 

Sidónio Garcia, “Entrevista a Sidónio Garcia”, in Anexos, p. 3. 
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conselho pedagógico, delegados e conselhos de grupo –, o próprio professor estagiário é 

legitimamente chamado, pela primeira vez, a decidir acerca do sua formação.                                                        

A novidade deste modelo residia, precisamente, no desenvolvimento de um Plano 

Individual de Trabalho, adaptado às características, necessidades e interesses de cada 

formando, correspondendo, nesse sentido, a um paradigma personalista de formação. No 

entanto, dado o contexto português aquando da implementação deste modelo, dá-se a 

simbiose deste paradigma com uma orientação social-reconstruccionista, preconizada no 

modelo anterior, uma vez que, a par de serem consideradas as características do estagiário 

e deste procurar satisfazer as necessidades e interesses dos seus alunos, também era 

muito valorizada a intervenção comunitária.  

Uma aproximação ao personalismo, timidamente iniciado nesta experiência de 

formação pedagógica, foi-nos possibilitada por Sidónio Garcia, que realizou a Formação em 

Exercício no primeiro ano em que esta funcionou em Portugal, e salienta a inovação do 

“Plano Individual de Trabalho”. 

 

«Nós tínhamos as actividades, tínhamos as aulas assistidas, como no modelo anterior, 

só que havia toda essa inovação, que era o projecto que nós construíamos, de acordo com as 

nossas necessidades. Claro que, como era o primeiro ano, foi muito complicado. (...) A Marquês 

de Pombal era a escola que mais professores tinha neste género de formação e claro, até por 

isso, nós achámos aquilo tudo muito estranho, muito confuso (...) Mas, conseguimos construir 

um percurso interessante.»165 

 

De acordo com Sidónio Garcia, devido ao “Plano Individual de Trabalho”, os 

estagiários acabavam por colmatar as lacunas que encontravam na sua formação, com a 

ajuda das pessoas que lhes eram «hierarquicamente superiores (presumindo-se que 

soubessem mais), que os acompanhavam, davam-lhes o apoio, apontavam-lhes as falhas, 

tentavam corrigi-los, mas tudo numa perspectiva de formação»166, o que nos remete para 

um paradigma personalista, mas, simultaneamente, para uma orientação prática tradicional, 

uma vez que a observação e consequente crítica da prática educativa dos estagiários, por 

aqueles que eram considerados melhores professores, porque mais experientes, continuava 

                                                 
165 Sidónio Garcia, “Entrevista a Sidónio Garcia”, in Anexos, p. 3. 
166 Idem, ibidem.  
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a persistir. A diferença entre esta abordagem e uma puramente assente num paradigma 

tradicional-artesanal é que, ao invés de uma simples imitação dos métodos e procedimentos 

observados nos mestres, é realizada uma crítica relativamente à prática dos estagiários, 

assim como uma correcção que advém, normalmente, da conformidade a uma determinada 

metodologia de ensino, prescrita previamente, de modo teórico, pelos delegados, o que 

revela também a persistência de um paradigma racional-tecnológico, que implica uma teoria 

educativa superior e anterior à prática. 

A intensidade das acções de formação e o rigor das actividades de planificação, quer 

das aulas, quer dos projectos de escola e extra-escola, sublinhada por Clara Brito, à 

semelhança do que fora descrito por Isabel Sabino, dá-nos uma imagem precisa desse 

género de orientação, à qual subjaz a concepção do professor como um técnico, e que se 

realizava a partir da implementação de «regras, critérios e objectivos, legislados pelo 

Ministério da Educação», veiculados pela delegada que assistia às aulas, preparadas pelos 

estagiários «ao milímetro»167.   

 

«A Profissionalização em Exercício era isso mesmo, além do horário, com uma ligeira 

redução da componente lectiva, tínhamos obrigatoriamente a Direcção de Turma. [A delegada 

orientava-nos], quer na realização do Projecto de Acção Pedagógica (que além de incluir a 

planificação lectiva, cruzava ou alimentava o plano de actividades da escola); [quer] na 

planificação e organização das actividades da direcção de turma; no plano de enriquecimento 

teórico, onde tínhamos que preparar e realizar acções de formação sobre temáticas 

pedagógicas. (...) No 1º ano, a delegada ficava sempre connosco a fazer a orientação, no 2º 

ano, começou a incentivar a nossa autonomia, deixando-nos entregues às nossas tarefas e 

responsabilidades. Entre as tarefas da delegada, estavam obviamente, as aulas assistidas.»168  

 

Contudo, em comparação com um modelo tradicional-artesanal, realizado por «ensaio 

e erro», e pela «adopção de alguns procedimentos tidos como modelares de outros 

colegas», esta formação garantia um «suporte teórico efectivo»169, essencial a qualquer 

prática, que, relativamente ao campo do ensino das Artes Visuais, continuou a ancorar-se 

no Método de Resolução de Problemas, por ser aquele que possibilitava, simultaneamente, 

                                                 
167 Clara Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, pp. 2-3. 
168 Idem, p. 3. 
169 Ana Bela Mendes, “Entrevista a Ana Bela Mendes”, in Anexos, p. 3. 
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uma racionalidade passível de planeamento e de rigor, que se coadunava com a Pedagogia 

por Objectivos (paradigma racional-tecnológico), e um pragmatismo ideal à concretização 

de actividades comunitárias, nas quais as Artes Visuais funcionavam como um pretexto 

(paradigma social-reconstruccionista).  

A relação entre este método e a intensa actividade comunitária, característica desta 

época, é-nos exemplificada por Clara Brito, que recorda que a delegada do seu grupo, 

Maria Manuel Simão, uma pintora e professora muito interveniente, «enérgica adepta» do 

Método Design, iniciou os estagiários na utilização do mesmo, que era aplicado no trabalho 

que realizavam em actividades lectivas e outras, e se dirigia à comunidade «numa espécie 

de design social», sendo divulgado no exterior.170   

 

«Nesta época, ainda muito revolucionária, a comunidade educativa era realmente 

sentida como algo que rompia as paredes da escola, a atitude de muitos profissionais da 

educação era politicamente activa. A nossa rotina de trabalho era intensiva e muito grupal, de 

manhã tínhamos as aulas, e depois dum almoço em conjunto, todas as tardes, invariavelmente, 

durante os dois anos, ficávamos a trabalhar na escola ou para a escola, até cerca das 18 horas. 

(...) a prática da interdisciplinaridade foi uma constante entre os vários formandos das várias 

disciplinas, sobretudo na planificação e consecução de actividades de formação e actividades 

gerais da escola. Dizia-se, nessa altura, que eram os estágios que faziam mexer as 

escolas.»171  

 

O desenvolvimento de actividades em diferentes áreas é também recordado por 

Acácio Carvalho, que para além da área turma, que «consistia na planificação das aulas, a 

curto, médio e longo prazo», e na forma como eram apresentados os conteúdos, também 

menciona a área escola, onde eram dinamizadas actividades como trabalhos com os 

colegas dos outros grupos, seminários e workshops internos, e a área extra-escolar ou 

ambiente, que resultava da interacção entre a escola e a comunidade, seja por convite a 

personalidades que desenvolviam acções de formação na escola, seja através de iniciativas 

da escola dirigidas à comunidade172, o que, mais uma vez, nos remete para um paradigma 

social-reconstrucionista. 

                                                 
170 Clara Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, p. 3 
171 Idem, ibidem. 
172 Acácio Carvalho, “Entrevista a Acácio Carvalho”, in Anexos, p. 2. 
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 Desta interactividade, também característica do Estágio Pedagógico, resultou numa 

«formação interessante, baseada numa constante aprendizagem, quer dos formandos, quer 

dos formadores»173, como refere Sidónio Garcia, e como havia mencionado Isabel Cottinelli 

Telmo, relativamente ao modelo anterior. Para além de aprenderem com os formadores, os 

estagiários também realizaram uma aprendizagem que advinha da sua própria dinâmica, 

constituindo-se «uma geração de docentes sempre dispostos à experiência de novas 

práticas e de implementação de projectos educativos»174, como destaca Ana Bela Mendes 

(n. 1953)175, com experiência de alguns modelos de formação, como estagiária, docente, 

coordenadora e orientadora.  

O RETORNO À RACIONALIDADE TECNOLÓGICA E A PRÁTICA REFLEXIVA 

Em 1985, a formação pedagógica que, como vimos, desde o 25 de Abril se 

desenrolava nas escolas básicas e secundárias, apresentando a vantagem de, como 

formação “no terreno”, conseguir articular teoria e prática educacionais, volta a ser confiada 

às instituições do ensino superior176, terminando, «inexplicavelmente», o modelo de 

Formação em Exercício, precisamente «quando se preparava o seu melhoramento por 

serem consensuais as vantagens que este tinha trazido à dinâmica das escolas e à 

abordagem sistémica educativa, que induziu nos docentes»177, como sublinha Ana Bela 

Mendes. 

De facto, se relativamente ao Curso de Ciências Pedagógicas seguido de um Estágio 

os docentes por nós entrevistados, que realizaram a sua formação naquele período, se 

mostraram críticos, face à falta de especificidade do Curso e, consequente, desarticulação 

com o Estágio, no que concerne ao Estágio Pedagógico (1974-80) e à Formação em 

                                                 
173 Sidónio Garcia, “Entrevista a Sidónio Garcia”, in Anexos, p. 3. 
174 Ana Bela Mendes, “Entrevista a Ana Bela Mendes”, in Anexos, p. 3. 
175 Ana Bela Mendes é professora de Educação Visual e Tecnológica no 2º ciclo do ensino básico, na Escola Básica 2+3 

Conde de Oeiras, e colaboradora do Mestrado em Educação Artística da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 

Lisboa. Foi docente e coordenadora do Curso de Professores do 2º Ciclo: variante Educação Visual e Tecnológica, 

coordenadora de estágios e orientadora de memórias finais de curso.  
176 Lei n.º 150-A, de 8 de Maio de 1985. 
177 Ana Bela Mendes, “Entrevista a Ana Bela Mendes”, in Anexos, p. 3. 
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Exercício (1980-85) a sua opinião foi favorável, sendo que Isabel Cottinelli Telmo, com um 

longo percurso na área da formação de professores178, elege aquele modelo como «o 

melhor de todos os que [conheceu]»179, e Ana Bela Mendes considera a Formação em 

Exercício «o melhor que o Ministério teve até hoje».180   

Apesar da intensidade de ambas as formações, e da orientação racional-tecnológica 

que ainda as acompanhou, é consensual que foi a partir delas que os professores de Artes 

Visuais, apenas formados artisticamente, começaram a pensar em termos pedagógicos, 

não só no âmbito geral, mas no da especialidade, adquirindo o conhecimento que viria a 

guiá-los nas suas práticas educativas, e a consciência da necessidade de actualização 

desse mesmo conhecimento181. Mesmo que, por vezes, apontem essa necessidade como 

um factor negativo, que poderá representar a falência da formação, consideramo-la uma 

conquista que adveio do hábito de constante reflexão crítica sobre a prática, já preconizada 

pela acção de Delfim Santos e de Betâmio de Almeida, mas vivida em pleno durante este 

período, onde, apesar de não ter sido legislada, foi também comum uma orientação para a 

indagação (Zeichner) ou uma orientação social-reconstruccionista (Marcelo García).      

Contudo, a formação pedagógica nestes moldes foi, efectivamente, abandonada, 

sendo substituída por um vasto e contraditório conjunto de modalidades de formação – 

Formação em Serviço (1985-c.2008), Integrada (1986-c.2010) e Sequencial (1998-

actualidade) –, que vieram a ser implementadas e a coexistir no período sobre o qual nos 

debruçamos de seguida. 

Se a formação integrada, no caso das Artes Visuais apenas implementada nas 

Escolas Superiores de Educação, supunha uma escolha antecipada da profissão de 

professor e uma maior articulação do conhecimento científico e pedagógico, algo que nem 

sempre aconteceu, como veremos no quarto capítulo – “A formação de Professores de 

                                                 
178 Isabel Cottinelli Telmo foi orientadora do Estágio Pedagógico e, posteriormente, coordenadora do Curso de Formação 

de Professores do Ensino Básico variante Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de Setúbal. 
179 Isabel Cottinelli Telmo, “Entrevista a Isabel Cottinelli Telmo”, in Anexos, p. 3. 
180 Ana Bela Mendes, “Entrevista a Ana Bela Mendes”, in Anexos, p. 3. 
181 Acácio Carvalho, “Entrevista a Acácio Carvalho”, in Anexos, p. 6; Ana Bela Mendes, “Entrevista a Ana Bela Mendes”, 

in Anexos, p. 3; António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, p. 4; Clara 

Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, p. 3; Isabel Sabino, “Entrevista a Isabel Sabino”, in Anexos, p. 2; José Alberto 

Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, pp. 2 e 13; Luís Calheiros, “Entrevista a Luís Calheiros”, in 

Anexos, p. 8; Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, pp. 3-4. 
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Artes Visuais nas Escolas Superiores de Educação”; a Formação em Serviço foi criticada 

por contribuir para o fenómeno da semi-profissionalização, isto é, para a manutenção da 

docência com outra profissão, em prejuízo da primeira182, e pela desvalorização da prática 

no processo formativo, muitas vezes desvinculada da teoria pedagógica ou simplesmente 

dispensada183, e, apesar de planeada como uma solução provisória, persistiu até hoje. Por 

outro lado, a formação sequencial, situada no meio termo, até hoje realizada unicamente em 

dois cursos artísticos universitários, se, por um lado, garante uma sólida formação científica, 

por outro lado, também revela uma certa relutância na assumpção por completo da 

formação pedagógica, assistindo-se, por vezes, à mera sobreposição do modelo tecnológico 

ao académico, desligados entre si e da prática educativa, algo comum no contexto 

universitário, de acordo com Bártolo Paiva Campos184. 

A FORMAÇÃO EM SERVIÇO NAS ESCOLAS SUPERIORES DE EDUCAÇÃO E NOS 

DEPARTAMENTOS DE CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO DAS UNIVERSIDADES (1988-C.2008)  

Apesar de legislada em 1985185, e desenvolvida pelas Escolas Superiores de 

Educação desde então, só a partir de 1988186, é que a Formação em Serviço passou a ser 

realizada também nas Universidades. Até essa data, a Formação em Serviço foi 

exclusivamente assumida pelas Escolas Superiores de Educação, criadas em 1977 com o 

objectivo de formar educadores de infância e professores primários (num regime de 

formação integrada, que iniciaram em 1982), mas também herdeiras das Escolas do 

Magistério Primário onde, desde 1964, e em virtude do prolongamento do ensino primário 

(5ª e 6ª classes), se realizaram cursos complementares para a docência desses anos.      

                                                 
182 Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (Cândido Varela de Freitas, Isabel Alarcão, João Pedro da 

Ponte, Jorge Alarcão e Maria José Tavares), A formação de professores no Portugal de hoje, pp. 11 e 12. 
183 Manuela Esteves, “Formação de Professores: das concepções às realidades”, in Licínio C. Lima, José Augusto 

Pacheco, Manuela Esteves e Rui Canário, A Educação em Portugal (1986-2006): alguns contributos de investigação, p. 

153.   
184 Bártolo Paiva Campos, Políticas de Formação de Profissionais de Ensino em Escolas Autónomas, pp. 74 e 75. 
185 Decreto-Lei n.º 150-A, de 8 de Maio de 1985. 
186 Decreto-Lei nº 287, de 19 de Agosto de 1988. 
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De acordo com os princípios estruturantes, enunciados na introdução do decreto que 

regula a Formação em Serviço
187

, a sua implementação derivou do «reconhecimento da 

responsabilidade das instituições de ensino superior na formação de professores», apesar 

de também advogar «a necessidade de constituição da escola como centro de formação e 

como comunidade educativa»188, o que vê reflectido nas duas componentes em que esta 

formação se subdivide, cujo desenvolvimento é determinado efectuar-se em sucessão: uma 

primeira, de Ciências da Educação, e uma segunda, de Projecto de formação e acção 

pedagógica (Art. 5º), às quais podemos fazer corresponder a cultura pedagógica (Curso de 

Ciências Pedagógicas) e a prática pedagógica (Estágio), próprias do modelo de formação 

instaurado em 1930 e abandonado aquando do 25 de Abril, entre outros motivos por 

promover uma formação na qual aquelas duas componentes se encontravam claramente 

divorciadas.   

Contudo, outras razões de ser para o estabelecimento da Formação em Serviço, 

relacionadas sobretudo com a contenção económica, são também apontadas por este 

decreto, e podem ajudar-nos a compreender melhor o enquadramento desta mudança. 

Assim, são referidas as condições conjunturais adversas à continuação da Formação em 

Exercício, que haviam «tornado desproporcionados os seus custos relativamente aos 

resultados obtidos», assim como a «mobilização de recursos humanos e materiais de 

dimensão incomportável», a que o modelo anterior obrigava, dada a estrutura dos 

concursos e a distribuição dispersante dos professores em formação, apresentando-se a 

Formação em Serviço como o modelo que iria «rendibilizar os recursos humanos e 

materiais disponíveis, de modo a responder, com eficiência e racionalidade, às exigências 

da situação no menor prazo de tempo possível, desejavelmente não superior a cinco 

anos»189. 

De facto, já desde o início dos anos 60 a população escolar tinha vindo a aumentar, 

sendo demonstrativas disso as estatísticas da educação que indicam que o valor de cerca 

de 220.000 alunos do ensino então secundário (actualmente 3º ciclo do ensino básico e 

ensino secundário), registado em 1960, passa para cerca de 450.000 em 1970, o que 

                                                 
187 Decreto-Lei nº 287, de 19 de Agosto de 1988. 
188 Diário da República n.º 191 - I, de 19 de Agosto de 1988, p. 3444. 
189 Idem, ibidem. 
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conduziu a uma crescente carência de professores, e ao agravamento da situação de 

contratação daqueles, então designados “professores provisórios”, sem formação 

pedagógica, e, por vezes, até com formação académica insuficiente. Contudo, se em 1974-

75, 82% dos professores do ensino preparatório (hoje, 2º ciclo do ensino básico), e 76,6% 

dos professores do ensino secundário (hoje, 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário) 

se encontrava nessa condição, graças em parte ao Estágio (1974-1980) e à Formação em 

Exercício (1980-1985), o número de professores a leccionar nesses moldes foi diminuindo, 

sendo que no ano lectivo de 1985-86 registaram-se 36,2 % no ensino preparatório, e 46,4% 

no secundário. Pelo que, ao contrário do que foi exposto no decreto da Formação em 

Serviço, e tendo também em consideração tudo o que já foi mencionado relativamente às 

experiências dos professores entrevistados que se formaram ou foram formadores durante 

o Estágio ou a Formação em Exercício, são inegáveis os contributos destas modalidades de 

formação.  

No entanto, não podemos ignorar que, apesar da Formação em Serviço persistir até 

hoje (ainda que de modo residual), esta foi concebida como uma solução provisória, o que 

se pode compreender à luz das perspectivas que então se traçavam para a formação de 

professores em Portugal, que faziam crer que a “universitarização” da formação de 

professores, que já havia timidamente começado no nosso país, por um lado, e a entrada 

em funcionamento dos cursos de formação inicial nas Escolas Superiores de Educação, 

especificamente criadas com o objectivo de formar professores, por outro, iriam, 

rapidamente, resolver este problema.  

Assim, mais do que contribuir para uma melhor formação, proporcionada pela 

responsabilização do ensino superior nesta matéria, este modelo parece ter pretendido, não 

tanto acelerar, mas sobretudo simplificar e “rendibilizar” a profissionalização dos professores 

provisórios (actualmente contratados), que continuavam a assegurar o sistema de ensino, 

apesar de não apresentarem formação pedagógica.  

Se o retorno a um paradigma onde prevalecia a racionalidade tecnológica que, desde 

logo, pressentimos na Formação em Serviço, é confirmado no artigo 43º daquele decreto190, 

quando os professores com seis ou mais anos de serviço são dispensados de realizar a 

                                                 
190 Decreto-Lei nº 287, de 19 de Agosto de 1988. 
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componente de projecto de formação e acção pedagógica, o que permitiu a 

profissionalização à distância realizada pela Universidade Aberta (e vem ao encontro dos 

pressupostos de que para se ensinar basta dominar um conjunto de conhecimentos e 

regras cientificamente legitimados, e de que para se ser um bom professor é apenas preciso 

ter experiência, independentemente da qualidade daquela); acresce a esta situação o facto 

de o próprio conhecimento no âmbito das Ciências da Educação, ministrado a nível 

superior, e, muitas vezes, o único adquirido, ser necessariamente generalista e superficial, 

devido à estrutura e ao tempo máximo atribuído à formação presencial (110 horas), 

claramente insuficiente «para a abordagem de domínios tão diversos como a Psicologia da 

Educação, a Sociologia da Educação e a Organização Escolar, o Desenvolvimento 

Curricular, a Didáctica Específica e a Tecnologia Educativa»191, como esclarece Manuela 

Esteves (2006).  

Dois exemplos da vivência desde género de formação no final dos anos 80, o primeiro 

no âmbito do ensino universitário, e o segundo no do ensino superior politécnico, foram-nos 

facultados, respectivamente, por Conceição Cordeiro (n. 1958) e por Francisco Rúbio.  

Conceição Cordeiro, actualmente coordenadora do Curso de Formação de 

Professores do Ensino Básico variante Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior 

de Educação de Portalegre, formou-se em serviço quando foi colocada a leccionar na 

Escola da Trofa, e recorda esta formação como positiva devido ao «ambiente de trabalho 

fantástico» que viveu nessa altura, quando, em conjunto com três amigas, todas elas 

formadas nas Belas-Artes, e com um enorme gosto pelas Artes Visuais, desenvolveu um 

«óptimo trabalho» na escola, transpondo o que haviam aprendido nas Belas-Artes para o 

ensino básico. Contudo, relativamente à aprendizagem realizada na Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, lembra que «havia uma maior 

exigência, em termos teóricos», que os professores consideravam que o seu trabalho 

deveria ser mais sistematizado, teorizado ou baseado numa bibliografia mais 

fundamentada, «o que era muito difícil, na altura», uma vez que, apesar da exigência dos 

professores, a formação que eles prestavam no âmbito das Ciências da Educação era muito 

                                                 
191 Manuela Esteves, “Formação de Professores: das concepções às realidades”, in Licínio C. Lima, José Augusto 

Pacheco, Manuela Esteves e Rui Canário, A Educação em Portugal (1986-2006): alguns contributos de investigação, p. 

153.   
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generalista, e como frisa Conceição Cordeiro, o Mestrado em Educação Artística, no qual se 

enquadra esta dissertação, é o primeiro em Portugal.192 Pelo que, esta docente, apesar de 

não vir a beneficiar em nada com essa situação, advoga que deveriam ser as próprias 

Faculdades de Belas-Artes a formar os professores em termos pedagógicos, para ser 

estabelecida a ligação entre a Arte e a Pedagogia.193  

Para Francisco Rúbio que, como formando, considera que teve uma boa experiência 

neste modelo, pelo simples facto de, nessa altura, já ter leccionado a disciplina de 

Educação Visual durante cinco ou seis anos sem a mínima preparação pedagógica, «a 

Formação em Serviço foi sempre uma solução de recurso, nunca foi a solução melhor, ou a 

mais adequada, aquela que deveria ser». Um exemplo da intensidade mas, 

simultaneamente, da leveza e superficialidade, que sempre caracterizou esta formação é a 

sua vulgar designação de «ciências da educação em comprimidos», mencionada por este 

docente194, que acrescenta que só sentiu os efeitos da mesma durante um período curto de 

tempo.195 Já como formador na Escola Superior de Educação de Coimbra, Francisco Rúbio 

define a Formação em Serviço assim: 

 

«É um modelo que se baseia em módulos de Ciências da Educação, e na Didáctica 

Específica, numa Escola Superior de Educação, na área do distrito. O professor que tem mais 

de 6 anos de serviço faz só um ano, aquele que tem menos de 6 anos de serviço faz dois anos, 

o primeiro ano nesses módulos de formação e, depois, o segundo ano na Escola onde lecciona, 

acompanhado de um supervisor, que não tem de ser, necessariamente, da disciplina 

específica, porque, depois, a classificação profissional é o resultado das componentes dos 

vários intervenientes na própria Escola, desde o Conselho Pedagógico, ao Conselho Directivo, 

ao Delegado da disciplina, etc.»196 

 

O facto do delegado ou «supervisor de estágio não [ter] de ser, necessariamente, da 

disciplina específica» levanta algumas questões, nomeadamente quanto à sua capacidade 

para orientar e julgar a prática profissional de alguém que lecciona num domínio, cujo 

                                                 
192 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 3. 
193 Idem, p. 4. 
194 Francisco Rúbio, “Entrevista a Francisco Rúbio”, in Anexos, p. 4. 
195 Idem, p. 5. 
196 Idem, p. 2. 
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conhecimento do conteúdo, assim como o conhecimento didáctico do conteúdo, lhe é 

completamente estranho. Mesmo assim, para além desta situação, de acordo com Sidónio 

Garcia, ainda ocorre a de «nem sempre os delegados estarem à altura», uma vez que 

alguns foram dispensados de realizar o 2º ano de profissionalização (o que representa uma 

falha do sistema que se vem a reflectir sobre o mesmo), outros já estão muito 

desactualizados, e outros ainda «foram forçados, porque não havia mais ninguém [a querer] 

ser delegado», o que conduz, muitas vezes, à necessidade de se «fazer a formação 

também do delegado»197, que nem sempre é suprida. Se a primeira situação demonstra o 

não reconhecimento de que a cada disciplina correspondem não só conteúdos, mas modos 

de ensinar esses conteúdos assentes num conhecimento psicopedagógico e didáctico 

específico dos mesmos, a segunda situação revela o já mencionado pressuposto de que a 

experiência é tudo, que tem contribuído para uma despreocupação face à formação dos 

professores supervisores, o que resulta numa fraca formação por estes prestada.198  

Quando questionado acerca da orientação a dar à Didáctica Específica, se uma 

abordagem contextual da disciplina a leccionar, ao longo da sua história, reflectindo sobre 

os conceitos e métodos que a enformaram, ou se uma passagem de um único método, algo 

dogmática, Francisco Rúbio, que foi também responsável pela componente teórica deste 

módulo, responde que, tal como todas as disciplinas, «a Educação Visual e Tecnológica 

tem, naturalmente, um fio condutor longitudinal, que é muito longo», logo, «não [podemos] 

fazer uma Didáctica Específica se não [explicarmos], primeiro, o que é a Educação Visual, o 

que existia antes da Educação Visual, e antes, e antes, e porquê.» Contudo, relativamente à 

Didáctica da Educação Visual e Tecnológica na Profissionalização em Serviço, Francisco 

Rúbio reconhece que, devido à reduzida carga horária atribuída, isso não é possível. «Só há 

seis sessões, 18 horas no total, para leccionar a Didáctica Específica, o que não é nada. 

Portanto, o fio condutor desta história é algo para investigadores.»199 

O exemplo do que acontece nesta disciplina, a única específica no âmbito do ensino 

das Artes Visuais, vem confirmar a já mencionada carga horária insuficiente para uma séria 

e aprofundada leccionação dos diferentes módulos, criticada por Manuela Esteves, e o facto 

                                                 
197 Sidónio Garcia, “Entrevista a Sidónio Garcia”, in Anexos, p. 4. 
198 Vide p. 110. 
199 Francisco Rúbio, “Entrevista a Francisco Rúbio”, in Anexos, p. 15. 
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da profissionalização em serviço «acabar por proporcionar uma formação educacional muito 

precária (tanto nas suas vertentes generalistas como nas didácticas específicas)»200, 

opinião generalizada, de acordo com o Conselho de Reitores. 

No entanto, Francisco Rúbio refere que, cada vez menos, se realiza esta modalidade 

de formação, porque «as vagas abertas pelo Ministério contam-se pelos dedos das mãos, e 

já nem abrem todos os anos, o que significa que este modelo é apenas residual.»201 

Porém, se essa é uma realidade ao nível do 2º ciclo do ensino básico, devido ao 

excesso de professores provocado pela proliferação do Cursos de Professores do Ensino 

Básico – variante Educação Visual e Tecnológica, das Escolas Superiores de Educação, o 

mesmo não se pode dizer quanto à formação dos professores de Artes Visuais do 3º ciclo 

do ensino básico e do ensino secundário, que continuam a ser oriundos de cursos artísticos 

sem formação pedagógica, logo, a carenciar da mesma. Aliás, como refere Manuela 

Esteves, apesar de inicialmente se prever que a profissionalização em serviço se esgotaria 

na sua função no prazo de seis anos, tal não aconteceu, sendo um dos dois motivos para a 

sua manutenção «a necessidade de formar professores das disciplinas tecnológicas, 

técnicas e artísticas que acedem ao ensino com formações académicas realizadas em 

[instituições] não vocacionadas para a formação de professores»202 (o outro prende-se com 

a formação de professores dos ensinos particular e cooperativo). 

Elisabete Oliveira, responsável pela Formação em Serviço dos professores de Artes 

Visuais na Universidade de Lisboa, desde o seu início (ano lectivo de 1988-1989), até ao 

momento em que se aposentou (Maio de 2006), ofereceu-nos uma perspectiva sobre o 

modo como orientou aquela formação, que assentou, no nosso entender, num paradigma 

social-reconstrucionista, indo beber às teorias da complexidade e da recursividade de Edgar 

Morin (n. 1921) e de Jean-Luis Le Moigne (n. 1931)203, referidas pela educadora204. 

                                                 
200 Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (Cândido Varela de Freitas, Isabel Alarcão, João Pedro da 

Ponte, Jorge Alarcão e Maria José Tavares), A formação de professores no Portugal de hoje, p. 2. 
201 Francisco Rúbio, “Entrevista a Francisco Rúbio”, in Anexos, p. 2. 
202 Manuela Esteves, “Formação de Professores: das concepções às realidades”, in Licínio C. Lima, José Augusto 

Pacheco, Manuela Esteves e Rui Canário, A Educação em Portugal (1986-2006): alguns contributos de investigação, p. 

153. 
203 Edgar Morin, de verdadeiro nome Edgar Nahoum, é um sociólogo, antropólogo, historiador e filósofo francês de origem 

judaico-espanhola. Formado em Direito, História e Geografia, interessou-se desde cedo pela Filosofia, pela Sociologia e 

pela Epistemologia, sendo considerado um dos pensadores mais importantes do século XX. É investigador emérito do 



� �������� �	 
���	����	� �	���	� ������ 	� ��������

 

���
Relativamente à Didáctica Específica, Elisabete Oliveira salienta que procurou que os 

formandos sentissem, desde o início, que nunca iriam chegar a nenhum modelo, uma vez 

que considera que, na contemporaneidade, o fundamental é o professor «mostrar 

flexibilidade face à emergência»205, isto é, adaptar e modificar, constantemente, as suas 

práticas às múltiplas realidades e contextos de ensino. Assim, ao invés de estabelecer um 

método de ensino das Artes Visuais, incapaz de servir para todas as situações, a educadora 

preferiu levar os alunos a ser capazes de dinamizar todo um processo complexo, assente 

na investigação-acção, onde, para além da planificação e de todas as fases inerentes a um 

projecto educativo, era valorizada a auto e eco-reflexão na e sobre a prática, pelo que 

aquele processo não terminava, como é usual, na concretização e na avaliação (auto-          

-avaliação), reduzida a uma simples verificação, mas no que, inicialmente, a educadora 

designava por disseminação, e agora prefere chamar eco-compatibilização – uma 

compatibilização que resulta de um feedback, de um «contraste» com os outros, de onde 

deriva uma actualização, ou um «redesign», que desencadeia o recomeço de todo o 

processo. «A certa altura, + %,$!(� (�- %#.#%#!&$ $- &�!-,%*/(�- +�% & ( *0 + %  -+%1,$& - !#&#--1%$ -2 temos o feedback, que é um princípio da recursividade, o que pode e 

deve levar a um redesign, a uma reavaliação e a um reajustamento, ao recomeçar do 

processo, até uma nova actualização. É sempre um contínuo.»206  

Estabelecendo um paralelo entre os processos educativo e criativo, que, no fundo, 

podem ser ambos concebidos a partir da teoria da complexidade de Morin e de Le Moigne, 

Elisabete Oliveira leva-nos a compreender melhor o que entende por eco-compatibilização, 

assim como a relação desta com a reconstrução social. 

                                                                                                                                           
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Jean-Louis Le Moigne, também francês, Professor de Sciences 

des Systèmes na Université d´Aix-Marseille, é Presidente do Programme Européen Modélisation de la Complexité (MCX), 

e Vice-presidente da Association pour la Pensée Complexe. Ambos têm produzido investigação em torno da teoria 

filosófica da Complexidade, que entende o mundo como um todo indissociável e propõe uma abordagem multi-

transdisciplinar dos fenómenos, para a construção do conhecimento, através da criatividade e da recursividade, 

contrapondo-se, assim, à Causalidade, própria do paradigma reducionista, que tem pautado a investigação científica em 

todos os campos. Em 1999, estes autores publicaram a obra conjunta L’Intelligence de la complexité. Entre as suas obras 

encontram-se, também, as mencionadas por Elisabete Oliveira na bilbiografia da sua tese de doutoramento, a saber: La 

théorie du système général, théorie de la modélisation (1977) de Jean-Louis Le Moigne, e Introduction à la pensée 

complexe (1990), Relier les connaissances (1999), La Tête bien faite: Repenser la Réforme, Réformer la Pensée (1999) e 

Les Sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur (2000) de Edgar Morin.  
204 Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, pp. 12, 16, 18-20 e 27.  
205 Idem, p. 20. 
206 Idem, p. 17. 
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«O que é que seria se o autor que tivesse feito uma obra de arte, chegasse ao fim, se 

autocriticasse pela obra de arte que tinha na sua frente, e acabasse tudo ali, guardasse a obra 

na gaveta? Eu costumo dizer aos meus alunos que algo fundamental, no quer que se faça, é ter 

a consciência de que é após a concretização, na interacção da obra com o concreto, que 

começa a vida dessa obra, porque, depois, a obra tem que ser contrastada, e pode ser 

contrastada a uma escala global, de internet, ou a uma escala próxima, da própria escola ou 

dentro da sala de aula, mas não pode ficar por aí.»207  
 

A confirmar esta proximidade entre o processo que advoga e o paradigma social-                

-reconstruccionista da formação de professores, está a sua referência, por diversas vezes, à 

necessidade dos formandos se «desinstalarem», isto é, de abandonarem os pressupostos 

nos quais as suas práticas educativas assentam, algo imprescindível à melhoria do ensino, 

e intrinsecamente relacionado com a mencionada eco-compatibilização, uma vez que é na 

relação com o outro que o ser humano se revê, sendo a partir das imagens da sua prática – 

não só sob o seu ponto de vista (a auto-avaliação), mas sob os múltiplos pontos de vista 

facultados pelos seus alunos, pelos seus colegas, também formandos e professores, e, 

claro, pela própria formadora –, que o formando poderá melhorá-las. 

 

«Eu fico muito satisfeita quando consigo com que os alunos se desinstalem. (...) É 

interessantíssimo vê-los defender uma coisa no princípio de uma aula, e, no fim, à força de ver 

com os outros, já estarem a desinstalar-se, a mudar para outra e a entender as repercussões 

que isso tem. Há esta permeabilidade da experiência que entra, mas também daquela 

influência que eles vão poder ter, enquanto professores. E, depois, trazem as consequências 

dessa experiência, recursivamente, para o grupo. Estes são movimentos fundamentais.»208 

 

Do mesmo modo que Betâmio de Almeida, numa época anterior, já mostrara uma 

sensibilidade aos percursos de cada um, o que se reflectiu na liberdade que proporcionou 

aos estagiários para levarem a cabo práticas educativas distintas, também na formação 

proporcionada por Elisabete Oliveira, podemos identificar a procura do desenvolvimento de 

professores autónomos, capazes de traçar o caminho da sua própria profissionalidade, a 

partir de uma reflexividade crítica.  

                                                 
207 Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, pp. 16-17. 
208 Idem, pp. 18 e 26. 
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Porém, para Elisabete Oliveira os professores apresentam-se como dinamizadores 

socio-culturais, que adequam a sua prática educativa às especificidades do contexto 

individual dos seus alunos, e contribuem para que, também eles, sejam pessoas capazes, 

não só de reflectir criticamente sobre, mas de modificar a realidade que os rodeia, algo 

iniciado através da eco-compatibilização dos seus trabalhos na sala de aula (*0 3#4 5*#6. 4$ 5*#-,7� (# 5*# �- .�%0 !(�- &�!-#8*$--#02 ! -* +%1,$& 2 5*# �- ,% 9 :��- (�- :*!�- .�--#0 $!,#%;&�!,% -, (�-2 5*# ��*3#--# � , : 0�0#!,� (# <=>?@AB?@B?C>DEDFDG<@HI?JKLMN2 0 - 5*# ,% !-+O# �- :$0$,#- ( - - : -2 ( - #-&�: - # ( - :�& :$( (#-2 +�$- P *0 &�0+#,Q!&$ 5*# -# (#-#!3�:3# # +�(# -#%  +:$& ( 2 8:�9 :0#!,#2 #0 5* :5*#% -$,* R7�S  
A autonomia dos professores, e, consequentemente, dos alunos, que advém deste 

processo de formação, e, simultaneamente, as dimensões cívicas que este pode tomar, a 

nível local e global, quando se multiplica, ao ser adoptado por todos os formandos, e, por 

sua vez, pelos alunos dos formandos, circulando e dando origem a uma quantidade de 

processos de recursividade, que ultrapassa o círculo contínuo formadora/professores, 

professores entre si, professores/alunos, alunos entre si, alunos/professores, professores 

entre si, professores/formadora, é descrita assim pela educadora: 
  

«O que é muito interessante é os nossos formandos porem-se nesta dinâmica, e depois 

já serem eles a não querer, sequer, que alguém lhes imponha seja o que for. (...) Eles pensam 

de sua cabeça: “Mas, isto pode ser assim, pode ser de outra forma?” E vão levar a mesma 

dinâmica para os alunos deles. Com os resultados que obtêm vão reformular as suas ideias, e 

trazem para a minha aula o refluxo de tudo isso. (...) Isto entrava numa grande dinâmica, e, 

depois, eu própria, em congressos, nacional e internacionalmente, levava esta circulação. E os 

formandos também, nos sítios onde têm influência [com projectos que têm, cada vez mais, 

repercussões nas escolas e nos contextos]. Esta é uma dinâmica que tem uma grande 

implicação cívica, a de levar as pessoas a uma auto-eco-consciência.»210  

 

Como «no fenómeno educativo é fundamental a relação professor-aluno e dos alunos 

entre si, e de tudo isso com o contexto», apesar de não acreditar na existência do professor 

ideal, Elisabete Oliveira refere que o professor deverá ser «alguém capaz de dinamizar este 

processo», pelo que, na formação de que foi responsável, valorizou e procurou desenvolver 

                                                 TUV WXYZ[\]^] _XỲ ]Ya[b cWd^a]`YZ^[ [ WXYZ[\]^] _XỲ ]Ya[eb Yd fghijkb lm nom
210 Idem, p. 18. 
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nos seus alunos competências como a flexibilidade e a capacidade de comunicação, 

imprescindíveis à criação de soluções adequadas a cada contexto, e à relação e ao diálogo 

com o outro, logo, à eco-compatibilização.  

Contudo, a esta formação, assente sobretudo numa reflexividade sobre a prática 

realizada em grupo (isto é, na partilha de experiências, e na crítica construtiva sobre as 

mesmas, da qual resultava uma aprendizagem entre os alunos, e não exclusivamente dos 

alunos com a formadora), parece faltar a complementaridade de todo um património teórico 

sobre o ensino das Artes Visuais, resultante da experiência de outros (no passado e no 

presente) que não devemos desprezar.  

Se a reflexão sobre a nossa própria prática e a dos que nos são próximos é 

importante, o conhecimento sobre as práticas de ensino das Artes Visuais que tiveram ou 

têm lugar em tempos e espaços diferentes, também o é. Porém, este conhecimento, que 

constituiria um complemento essencial à construção da profissionalidade dos professores 

de Artes Visuais, encontra-se ausente da Formação em Serviço, quer nas Escolas 

Superiores de Educação, quer nas Faculdades de Psicologia e Ciências de Educação, 

onde, à excepção da Didáctica Específica, todos os módulos, além de demasiado curtos, 

são generalistas, para que sejam frequentados por professores de todos os domínios.  

A FORMAÇÃO INICIAL NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO – 

MODELO VARIANTE DAS ESCOLAS SUPERIORES DE EDUCAÇÃO (1986-C.2010)  

Em 1986, na sequência da carência de professores que se fazia sentir desde os anos 

sessenta e que, entretanto, se agravara, as Escolas Superiores de Educação que, como já 

referimos, haviam sido projectadas com objectivo de formar educadores de infância e 

professores do ensino primário (o que iniciaram em 1982), e já apoiavam, desde o ano 

anterior, a Formação em Serviço dos outros níveis de ensino, começaram a ministrar cursos 

de formação inicial de professores, simultaneamente do ensino primário (actualmente 1º 

ciclo do ensino básico) e de oito variantes do ensino preparatório (hoje 2º ciclo), entre as 

quais a de Educação Visual e de Trabalhos Manuais. 
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Aquando da criação das Escolas Superiores de Educação, em 1979211, os seus 

objectivos foram alargados relativamente ao que havia sido planeado inicialmente, 

passando a compreender também a formação de professores do ensino preparatório, o que 

possibilitou a implementação deste modelo de formação212, denominado frequentemente 

bivalente, dada a dupla valência que confere aos professores nele formados, e que, só por 

si, espelha bem as preocupações de uma época em que a falta de professores, provocada 

pelas deficientes políticas das décadas anteriores, gerou este género de solução, que 

visava claramente uma formação rápida e massiva, que abrangesse o maior número de 

níveis e de especialidades de ensino, no menor tempo possível.   

De acordo com este modelo, os cursos que visariam, supostamente, uma formação 

integrada, foram estruturados em oito semestres, sendo que os seis primeiros habilitavam 

para a docência do 1º ciclo, e os dois últimos para a docência de uma ou mais disciplinas do 

2º ciclo, neste caso da Educação Visual e dos Trabalhos Manuais, de modo isolado, 

inicialmente, e da Educação Visual e Tecnológica, a partir de 1993. 

Esta disposição, polémica desde o início, foi, ao longo dos anos, bastante criticada, 

inclusivamente pelos alunos, professores e coordenadores dos cursos, os últimos dos quais, 

por diversas vezes, tentaram modificá-la, embora sem êxito, como veremos no quarto 

capítulo, e levou o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, a considerar que, 

se, por um lado, uma especialização exagerada pode ser prejudicial no que concerne às 

saídas profissionais, por outro, «sem um mínimo de especialização», quer no domínio da 

área de ensino, quer no domínio educacional, «não é possível formar um professor com as 

competências mínimas necessárias», pelo que, através deste modelo de variante, não é 

possível uma boa preparação «nem dum docente do 2º ciclo (com uma formação específica 

insuficiente) nem de um docente do 1º ciclo (que fica com graves lacunas em muitas 

áreas).»213 

Contudo, apesar desta característica, que os obrigava a dividir tempo com a formação 

para o 1º ciclo, o que por sua vez enfraquecia a formação artística e a própria especialidade 

                                                 
211 Decreto-Lei n.º 513-T, de 26 de Dezembro de 1979. 
212 Portaria nº 352, de 8 de Julho de 1986. 
213 Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (Cândido Varela de Freitas, Isabel Alarcão, João Pedro da 

Ponte, Jorge Alarcão e Maria José Tavares), A formação de professores no Portugal de hoje, p. 12. 
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pedagógica, a verdade é que foram estes cursos que consideraram, pela primeira vez, uma 

formação de professores nesta área, como noutras, de raiz, e que equacionaram e geriram 

toda a problemática a essa formação inerente, o que levou, em 1998, Francisco Rúbio, 

docente do curso de Coimbra (que viria a contestar este modelo, como todos os docentes 

de cursos de formação de professores com variante) a considerar que:  

 

«A experiência acumulada na última década com a integração das componentes de artes 

plásticas e design nos cursos de formação inicial (...), por um lado, e a distribuição geográfica 

das Escolas Superiores de Educação, por outro lado, revelam a emergência de um novo 

modelo de formação de professores em artes visuais na educação.»214 

 

De facto, só podemos falar, efectivamente, de uma formação inicial especifica de 

professores de Artes Visuais a partir da criação destes cursos nas Escolas Superiores de 

Educação, e, mesmo assim, com algumas limitações, dependendo muito do contexto de 

cada Escola, dos docentes envolvidos, e do seu investimento na investigação desta área 

então quase virgem, em Portugal. Se houve alguns cursos que, apesar das restrições 

impostas pela bivalência, apostaram na formação artística e na formação educacional na 

área específica das Artes Visuais desde o princípio, houve outros que só muito tarde o 

fizeram, e outros ainda que nunca chegaram a reunir estes requisitos por completo, como 

veremos de modo mais aprofundado no quarto capítulo. 

A FORMAÇÃO CIENTÍFICA 

De um modo geral, os cursos de formação inicial de professores do ensino básico 

variante Educação Visual ou Trabalhos Manuais (1986-1993) ou Educação Visual e 

Tecnológica (1993-c.2010) sempre se caracterizaram por uma componente mais pesada de 

formação científica centrada nas matérias respeitantes ao 1º ciclo do ensino básico (como 

Português/Língua Materna, Matemática, Ciências Naturais e Estudo do Meio/História) que 

ocupavam grande parte dos primeiros seis semestres, findo os quais os alunos ficavam 

habilitados a leccionar este nível de ensino, do que na componente específica das Artes 

                                                 
214 Francisco Rúbio (1998), “Modelos de Formação em Artes: Desafios para o Futuro”, in José Alberto Saraiva (org.), 

Actas do Colóquio Artes Plásticas: Âmbito e Formação, p. 191. 
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Visuais, que alguns cursos conseguiram distribuir por todos os anos lectivos, mas que a 

maioria centrou nos últimos ou mesmo no último ano. 

As disciplinas mais comuns, neste âmbito, foram o Desenho e a História da Arte, 

sendo que poucos cursos apresentaram disciplinas artísticas como Pintura ou Escultura, ou 

disciplinas do âmbito da Teoria e da Crítica da Arte, como Estética ou Sociologia da Arte, 

sendo que a Psicologia da Arte marca mesmo a sua ausência. São mais frequentes 

disciplinas práticas como Expressões Bidimensionais e Expressões Tridimensionais (com 

uma tendência, claramente, expressionista), e, nalguns casos, simplesmente, Educação 

Visual (nas quais são abordados aspectos que incidem sobre os próprios conteúdos da 

Educação Visual e Tecnológica), e disciplinas teóricas que alargam a História da Arte à 

História da Arte em Portugal e/ou procuraram sensibilizar para o Património, algo que os 

futuros docentes também deverão incutir nos seus alunos.  

As disciplinas da componente científica artística, devido à sua curta duração, foram 

leccionadas, geralmente, com o intuito de “apenas aprender para ensinar”, numa 

perspectiva racional-tecnológica, isto é, visaram garantir que os futuros professores 

dominassem um conjunto específico de conteúdos e procedimentos técnicos, mínimos e 

indispensáveis ao ensino da Educação Visual e Tecnológica, sendo raros os cursos onde a 

prática e a teoria da Arte foram abordadas com maior profundidade e menor pragmatismo.  

A FORMAÇÃO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA 

Os cursos de formação inicial de professores variante Educação Visual ou Trabalhos 

Manuais (1986-1993) ou variante Educação Visual e Tecnológica (1993-c.2010), dada a 

contextualização do seu ensino, no meio de muitos outros, com áreas específicas distintas, 

com os quais partilharam, com frequência, os docentes da vertente educacional, 

ministraram uma formação pedagógica eminentemente generalista, centrada sobretudo na 

História da Educação, no Desenvolvimento Curricular, na Psicologia do Desenvolvimento e 

na Sociologia da Educação, assim como em áreas desenvolvidas ou valorizadas mais 

recentemente, como Necessidades Educativas Especiais, Novas Tecnologias em Educação 

e Metodologia de Investigação em Educação.  

Apesar desta tendência, alguns cursos (4/13), nomeadamente os de Bragança, 

Coimbra, Portalegre e Setúbal, apresentaram disciplinas no âmbito da Psicologia do 
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Desenvolvimento na especialidade, normalmente designadas Desenvolvimento da 

Expressão Plástico-Gráfica ou Gráfico-Plástica. 

As disciplinas de teoria educacional geral revelaram, normalmente, a tendência 

nacional para a adesão à moda “reflexiva”, fazendo parte da maioria das bibliografias as 

obras mais populares de Donald Shön. Nalguns cursos, como o de Setúbal, houve uma 

acentuação do conhecimento no âmbito da Sociologia da Educação, e uma valorização dos 

contextos educativos, o que denota uma certa preocupação social-reconstruccionista. 

 Nas disciplinas de Desenvolvimento da Expressão Plástico-Gráfica ou Plástica-

Gráfica foi possível uma iniciação, como o próprio nome indica, ao estudo das fases ou 

estádios de desenvolvimento gráfico na infância e, em alguns cursos, na pré-adolescência 

(o que correspondia aos graus de ensino pelos quais os alunos iriam ser responsáveis – 1º 

e 2º ciclos do ensino básico). Embora, inicialmente, houvesse uma forte tendência para 

orientar estas disciplinas no sentido da Arte como Expressão, algo visível nas suas 

denominações, e nos autores mais referenciados nas suas bibliografias – Georges-Henri 

Luquet e Herbert Read –, gradualmente, esta orientação começou a ser encaminhada para 

a Arte como Cognição, sendo de destacar, neste âmbito, a influência de autores como 

Rudolph Arnheim e Howard Gardner (n. 1943).     

A Prática Pedagógica no ensino da Educação Visual e Tecnológica, com maior ou 

menor duração, realizou-se em todos os cursos no último ano, e os conhecimentos artístico 

e metodológico específico foram ministrados, sobretudo, também nesse ano, em 

simultâneo, ou nos dois últimos anos, o que contribuiu para uma certa insegurança dos 

estagiários quanto aos conteúdos e ao modo de os leccionar. Para além disso, como raros 

foram os cursos a apresentar disciplinas educacionais no domínio específico da Educação 

Visual e Tecnológica, apesar de ser proclamada a reflexividade sobre a prática, a 

articulação entre a teoria educacional geral e a prática pedagógica específica foi difícil. 

Assim, embora estes cursos fossem vocacionados para o ensino, devido às 

características que já mencionámos, acabaram por permanecer, nesta formação, os 

problemas que já haviam sido apontados relativamente às outras modalidades: a 

inexistência de formação educacional específica (na maioria dos cursos), e a 

desarticulação, por um lado, entre a teoria educacional geral e a Metodologia do Ensino da 

Educação Visual e Tecnológica, e, por outro, entre esta e a Prática Pedagógica, leccionada 
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segundo uma orientação tradicional-artesanal, salvo raras excepções, como veremos no 

quarto capítulo. 

A FORMAÇÃO INICIAL UNIVERSITÁRIA: OS CURSOS ARTÍSTICOS RAMO ENSINO DAS 

UNIVERSIDADES DE ÉVORA E DA MADEIRA (1998-ACTUALIDADE) 

O Curso de Artes Plásticas – Ramo Ensino da Universidade da Madeira, e o Curso de 

Artes Visuais – Ramo Ensino da Universidade de Évora são os únicos a conferir habilitação 

profissional para a docência das Artes Visuais, do 2º ciclo do ensino básico, e do 3º ciclo 

ensino básico e ensino secundário, respectivamente, no contexto universitário.  

A extinção da Escola Superior de Educação da Madeira, e a subsequente criação do 

Centro Integrado de Formação de Professores215, que transferiu a formação inicial dos 

Educadores de Infância e de Professores do Ensino Básico (1º e 2º ciclos) para o âmbito da 

Universidade, por um lado, e a integração do antigo Instituto Superior de Artes Plásticas, 

que passou a denominar-se Instituto Superior de Arte e Design, na Universidade da 

Madeira216, por outro, originaram as condições propícias à criação, de um ramo ensino 

nesta área, a nível universitário na Madeira. 

Em Évora, o Curso de Artes Visuais, criado em 1998, num contexto universitário no 

qual a formação de professores, integrada em licenciaturas de outros domínios, já constituía 

um investimento, foi concebido por Clara Menéres, que havia procurado, sem sucesso, 

introduzir uma formação pedagógica nas Belas-Artes de Lisboa, surgindo, desde o início, 

ligado a uma vertente em ensino. Da urgência da criação de cursos que, como este, 

tivessem como objectivo proporcionar uma formação adequada para o ensino das Artes 

Visuais no ensino básico e, sobretudo, no Secundário «era sintoma o pessoal docente então 

contratado, ligado a esta área, e os programas, não adaptados à preparação para uma 

prática artística»217.  

Apesar de ambos os cursos terem sido criados no final do século XX, estes 

apresentam estruturas distintas, reveladoras de diferentes perspectivas sobre a formação 

de professores. Enquanto o curso da Madeira é de estrutura sequencial, subdividindo-se 

                                                 
215 Decreto-Lei nº 391 de 9 de Novembro de 1989. 
216 Protocolo de Integração de 30 de Setembro de 1992. 
217 Filipe Rocha da Silva, Leonardo Charréu, Clara Menéres, Manuela Cristóvão, Relatório de Auto-Avaliação da 

Licenciatura em Artes Visuais, cap. 3: Dados Relativos ao Curso, Ponto 1.1.: Génese e Evolução do Curso, p. 14. 
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numa primeira parte, científica/artística, de três anos, igual à do ramo artístico, e numa 

segunda parte pedagógica, de dois anos, o último dos quais sob a forma de um estágio, 

complementado por seminários, na área geral da Educação e na área específica das Artes 

Visuais; o curso de Évora assenta numa estrutura integrada, composta por disciplinas 

artísticas, comuns, e por disciplinas psicopedagógicas opcionais, distribuídas por todos os 

anos, sendo que o último ano também corresponde a um estágio, neste caso acompanhado 

por prática oficinal. 

No curso da Madeira assistimos àquilo que Bártolo Paiva Campos define como a 

mera adição do o modelo tecnológico ao comum modelo académico, que «não produz o 

salto qualitativo que legitima a universitarização»218. A sua estrutura, em si nada inovadora, 

não é mais do que a transposição do complemento pedagógico, praticado nas Faculdades 

de Psicologia e Ciências da Educação, para os cursos da especialidade, mantendo-se o 

mesmo género de disciplinas, de carácter geral, com a única vantagem de os alunos 

poderem realizar esta formação de modo sequencial, isto é, logo após a formação 

científico/artística, adquirindo habilitação profissional, sem serem, necessariamente, 

colocados numa escola. Contudo, tal como na Formação em Serviço, o conhecimento do 

conteúdo encontra-se claramente separado do conhecimento pedagógico e didáctico, que é 

generalista, não se efectuando o desejável cruzamento entre a Arte e a Educação, do qual 

resultaria o conhecimento pedagógico e didáctico do conteúdo, neste caso das Artes 

Visuais.  

Assim, no curso da Madeira, depois de um tronco comum, igual para ambos os ramos 

(científico-artístico e ensino), no qual são desenvolvidos conhecimentos nas áreas 

científicas de Artes Plásticas219, Desenho220, Ciências da Arte221 e Forma e Imagem222, para 

além de uma disciplina opcional223, segue-se um ramo ensino, composto por um 4º ano 

                                                 
218 Bártolo Paiva Campos, Políticas de Formação de Profissionais de Ensino em Escolas Autónomas, p. 74. 
219 Artes Plásticas I, II, III, IV, V e VI (semestrais nos três anos) Materiais, Plasticidade e Modelação (semestral no 1º ano) 

e Modelação Cerâmica (semestral no 3º ano). 
220 Geometria; Métodos de Representação e Rendering (semestrais no 1º ano); Morfologia Humana e Comparada, Forma 

e Campo Visual (semestrais no 2º ano) 
221 Estética e Ciências da Arte I, II, III e IV (semestrais nos dois primeiros anos), História da Arte e do Design I e II 

(semestrais no 2º ano) e História da Arte e do Design Contemporâneos I e II (semestrais no 3º ano), Metodologias de 

Investigação (semestral no 1º ano) e Arte e Cultural Regionais (semestral no 3º ano) 
222 Processos de Impressão; Teoria da Imagem (semestrais, 1º ano), Fundamentos da Fotografia e Vídeo, Imagem Digital 

(semestrais, 2º ano); Laboratório Fotográfico, Ciências da Comunicação I e II (semestrais no 3º ano). 
223 Ergonomia Visual, Ilustração Vectorial. Modelação 3D ou Prática de Reprodução Gráfica (semestral no 3º ano). 
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dedicado à aquisição de um conhecimento geral em Ciências da Educação e nas Didácticas 

Específicas das Artes Visuais224 e por um 5º ano, no qual é realizado o Estágio Pedagógico, 

e são desenvolvidos dois Seminários, em Ciências da Educação, e em Artes Plásticas, 

respectivamente, constituindo estes as únicas mais valias deste curso, relativamente a uma 

profissionalização em serviço, apesar da Educação e da Arte continuarem separadas.  

No curso de Évora os alunos que desejam exercer docência em Artes Visuais também 

têm uma formação idêntica aos que seguem o ramo artístico, mas podem optar, ao longo do 

curso, por algumas disciplinas semestrais na área geral da Ciências da Educação (sob a 

tutela do Departamento de Pedagogia e Educação), como Teoria da Educação (1º ano), 

História da Pedagogia e da Educação (2º ano), Introdução às Tecnologias de Comunicação 

em Educação (2º ano) e Desenvolvimento Curricular (3º ano),225 e na área da Psicologia 

(sob a tutela do Departamento de Psicologia), como a disciplina geral de Psicologia do 

Desenvolvimento, sem3º ano, e as específicas de Psicologia da Educação Artística I e II226, 

semestrais no 2º ano. Como o curso da Madeira, o curso de Évora também apresenta as 

Didácticas das Artes Visuais I e I, semestrais no 4º ano, mas, para além disso, no mesmo 

ano, ainda são de frequência obrigatória as disciplinas semestrais de Sociologia da Arte e 

Psicologia da Arte. 

SÍNTESE E PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO EMERGENTES 

A formação de professores de Artes Visuais em Portugal foi sempre uma formação 

limitada pelos constrangimentos impostos pelas políticas que orientaram a formação de 

professores, no geral, no nosso país, que, como vimos, independentemente dos princípios 

pelos quais se pautaram, raramente promoveram a qualidade. Se nalguns momentos 

específicos, a formação de professores ganhou um maior dinamismo, isso deveu-se mais à 

                                                 
224 História e Filosofia da Educação, Teoria e Desenvolvimento Curricular I, Psicologia da Educação I,  Métodos de 

Investigação em Educação, Didácticas Específicas das Artes Visuais I (1º semestre), e Sociologia da Educação, Teoria e 

Desenvolvimento Curricular II, Psicologia da Educação II, Organização e Administração Escolar, Didácticas Específicas 

das Artes Visuais II (2º semestre). 
225 Comuns aos cursos de Biologia, Educação Física e Desporto, Ensino Básico: 1º Ciclo, Estudos Teatrais, Física e 

Química, História, Línguas e Literaturas, Matemática e Ciências da Computação, e Música. 
226 Comum com o curso de Estudos Teatrais. 
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acção particular de alguns docentes (que se destacaram relativamente às práticas 

formativas comuns), ou ao contexto social e ideológico em que ocorreu, do que 

propriamente ao estabelecido por lei.  

Do mesmo modo que o ensino das Artes Visuais, também a formação de professores 

foi uma área pouco valorizada ao longo da nossa história, pelo que sofreu os efeitos de um 

desinvestimento público, que se traduziu na sua massificação, e até mercadorização, como 

apontou José Augusto Pacheco (n. 1956)227, o que conduziu a uma formação de 

professores de Artes Visuais generalista, idêntica àquela realizada por professores de 

outras disciplinas, algo que seria evitado, pelo menos em parte da sua história, se as 

instituições responsáveis pela formação artística dos professores de Artes Visuais, à 

semelhança do que aconteceu com outras áreas do conhecimento, tivessem desenvolvido 

uma formação pedagógica autónoma, de modo especializado, ao invés de dependerem 

exclusivamente das referidas políticas, como veremos no próximo capítulo.    

De facto, segundo Bártolo Paiva Campos (2002), se a formação pedagógica dos 

professores do ensino secundário (actualmente, 3º ciclo do ensino básico e ensino 

secundário) foi, durante muito tempo, garantida pela administração da educação, a partir do 

início dos anos setenta e até ao fim dos anos oitenta, «as universidades foram 

progressivamente assegurando essa responsabilidade», pelo que constatamos que a 

formação de professores de Artes Visuais faz parte daquele conjunto de «qualificações 

profissionais docentes para as quais as universidades não preparam»228 (à excepção das 

Universidades de Évora e da Madeira, que apenas a iniciaram no final dos anos noventa). 

Assim, para estes níveis de ensino, os professores de Artes Visuais foram, geralmente, 

contratados como «diplomados apenas com qualificação académica na disciplina a 

ensinar», sendo «a administração que, com o apoio do ensino superior, [assegurou] o 

complemento da formação pedagógica, teórica e prática, em geral alguns anos após o início 

da actividade docente»229. Por outro lado, a formação de professores deste domínio no 2º 

ciclo do ensino básico, que até 1986 também foi assegurada a nível administrativo, a partir 

                                                 
227 José Augusto Pacheco, “Formação inicial de professores: que percursos?”, in Revista Elo, número especial, 

Guimarães, Centro de Formação Francisco de Holanda, 2003, p. 148, cit. por José Carlos Morgado, Currículo e 

Profissionalidade Docente, p. 111. 
228 Bártolo Paiva Campos, Políticas de Formação de Professores em Portugal, p. 22. 
229 Idem, ibidem. 
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de então passou a ser prestada em instituições de formação de professores, as Escolas 

Superiores de Educação, através de um modelo generalista, com formação comum a outras 

sete áreas de docência, que, como vimos, também não possibilitou, de um modo geral, a 

especialização artística e pedagógica necessárias à qualidade de ensino. 

   No entanto, apesar das vicissitudes que acompanharam desde sempre a formação 

de professores e, consequentemente, a formação de professores de Artes Visuais em 

Portugal, ao longo dos períodos que acabámos de analisar, o professor foi caminhando de 

um artesão, que se limitava a reproduzir as acções e ensinamentos do mestre, para um 

técnico, que dominava um conhecimento específico para ensinar, e aplicava determinados 

métodos predefinidos e reguladores de uma política educativa do Estado; e de um técnico, 

mero transmissor de um conhecimento produzido e normalizado por outrém, para um 

humanista, que procurava adaptar os conteúdos e a didáctica dos conteúdos ao contexto do 

seu ensino. Não obstante a prevalência da racionalidade tecnológica sobre o humanismo, a 

verdade é que este foi despertando, mesmo quando os modelos de formação oficiais 

assentavam naquela.  

Assim, tanto no início da formação de professores do ensino secundário 

(nomeadamente, aquando da Primeira República), como no final do Curso de Ciências 

Pedagógicas seguido de um Estágio (ainda durante a Ditadura), tiveram lugar algumas 

práticas de formação mais flexíveis e consentâneas com os sujeitos – professores e alunos 

– implicados no ensino, preconizando uma certa orientação personalista que viria a ser 

enfatizada durante a Formação em Exercício, após o 25 de Abril.  

Porém, com o começo da Formação em Serviço e da Formação Inicial, a partir de 

meados de 80, assistimos a um retorno à racionalidade tecnológica, e, consequentemente, 

a um retorno à conceptualização do professor como um técnico, o que, na verdade sempre 

persistiu, apesar de alguns desvios que nunca chegaram a alcançar a maturação suficiente 

para deixar marcas profundas que conduzissem a mudanças estruturais.  

Mesmo assim, este retorno à racionalidade tecnológica foi acompanhado por uma 

parcial e, por vezes, superficial adesão às novas práticas de formação que vieram a ganhar 

grande popularidade a nível internacional, e o professor começou a surgir como um 

profissional reflexivo, com um papel decisivo na transformação social, algo que já vinha a 
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ganhar contornos desde que a formação de professores fora transferida para as Escolas, 

em 1974. 

Contudo, é de notar que esta evolução do perfil do professor apenas respeita à 

componente pedagógica que analisámos, sendo que o paradigma que sempre prevaleceu 

na formação de professores (excepto do ensino primário), até 1971, foi o académico, 

caracterizado por Carlos Marcelo García, em 1995, como aquele em que uma forte 

formação científica se diferencia claramente de uma insuficiente formação pedagógica.230  

De facto, algo que, infelizmente, sempre caracterizou a formação dos professores de 

Artes Visuais, mesmo após a instauração de modelos de formação inicial, integrados ou 

sequenciais, quer nas Escolas Superiores de Educação (desde 1986), quer nas 

Universidades da Madeira e de Évora (desde o final do anos noventa), salvo raras e 

honrosas excepções231, foi a desarticulação entre, por um lado, a formação artística e a 

formação pedagógica, eminentemente generalista, e, por outro lado, as componentes 

teórica e prática desta última, isto é, entre o conhecimento teórico científico no campo das 

Ciências da Educação, ministrado nos cursos, e a prática pedagógica realizada nas escolas, 

ao que acresce a constante incongruência entre a formação e a realidade.  

Tudo isto levou a que a nova concepção de professor como profissional reflexivo, que 

investiga antes, durante e após a acção e, assim, constitui um agente de mudança, 

presente em inúmeros trabalhos científicos, documentos e discursos, assim como nas 

bibliografias portuguesas no campo da Educação, entre as quais as dos programas das 

disciplinas dos cursos de formação inicial ou dos complementos pedagógicos, raramente se 

efectivasse.   

Entre a idealização e a realidade há, por vezes, um fosso considerável e, como refere 

António Nóvoa, se, nos últimos anos, assistimos à proliferação do paradigma da 

reflexibilidade, este também foi objecto de uma certa banalização, sendo que, por uma 

espécie de contágio ou moda, foi esvaziado, algumas vezes, do seu conteúdo232. Para além 

disso, se, «nos dias de hoje, há uma retórica cada vez mais abundante sobre o papel 

                                                 
230 Carlos Marcelo García, Formação de Professores: Para uma mudança educativa, p. 34. 
231 Entre as quais é de salientar a formação em serviço na Universidade de Lisboa, na qual Elisabete Oliveira 

desempenhou um papel preponderante, e a formação realmente integrada de raros cursos de formação de professores 

do ensino básico variante Educação Visual e Tecnológica.  
232 António Nóvoa, Vidas de professores, pp. 15 e 19. 
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fundamental que os professores são chamados a desempenhar na construção da 

"sociedade do futuro"»233, a verdade é que, na prática, os professores estão sujeitos a uma 

série de constrangimentos sociais e políticos que os impedem de exercer a sua 

profissionalidade nos termos idealizados. Para Nóvoa, as retóricas em torno da autonomia 

dos professores, da melhoria do seu estatuto e prestígio profissional, e da sua 

transformação em profissionais reflexivos, não passam disso mesmo, retóricas, que 

dificilmente se traduzem na prática escolar ou nas políticas educativas. Para o comprovar, o 

educador refere sumariamente algumas das contradições que as inviabilizam, a saber:  

 

«Em primeiro lugar, a existência de um controlo mais apertado sobre o trabalho docente, 

devido a uma maior visibilidade pública dos professores e a um reforço dos dispositivos 

institucionais de avaliação, o que contradiz a retórica corrente sobre a autonomia profissional. 

Em segundo lugar, a desvalorização efectiva dos professores, sobretudo no que diz respeito às 

suas condições de trabalho, originada em grande medida pelas políticas economicistas dos 

últimos anos, o que contradiz a retórica sobre a melhoria do estatuto e do prestígio profissional. 

Em terceiro lugar, a intensificação do trabalho docente, no quadro das perspectivas de 

racionalização do ensino, que dificulta a partilha de experiências e a reflexão colectiva sobre a 

acção pedagógica, o que contradiz a retórica dos professores como profissionais reflexivos.»234 

 

A diferença entre as concepções e a realidade na formação de professores foi, 

precisamente, o tema do capítulo elaborado por Manuela Esteves, docente na Universidade 

de Lisboa, integrado no documento A Educação em Portugal (1986-2006): alguns 

contributos de investigação, preparado pela Sociedade Portuguesa de Ciências, para o 

debate com o mesmo nome, que teve lugar no dia 18 de Dezembro de 2006, na 

Universidade do Minho. Ao longo deste texto, e após uma reflexão sobre a formação de 

professores em Portugal nos últimos vinte anos, com referências ainda ao passado deste 

período delimitado, Manuela Esteves conclui que, apesar de se encontrarem concepções 

reflexivas e social-construccionistas em muitos trabalhos de investigação e discursos 

recentes em Portugal, isso não significa que estas sejam aplicadas às práticas de formação, 

                                                 
233 António Nóvoa, “O lugar do professor: terceiro excluído?”, in Educação e Matemática (Revista da associação dos 

professores de Matemática), n.º 50, p. 29.  
234 Idem, ibidem. 
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que na maioria das situações continuam a ignorar tais concepções, como demonstram 

alguns estudos científicos que as analisam, sendo que: 

  «Com excessiva frequência, parece continuar a prevalecer, na realidade, uma 

concepção do professor como um técnico que aplica os conhecimentos derivados seja do seu 

campo de especialidade seja das ciências da educação, com todos os equívocos em que tal 

concepção assenta e com todas as limitações que o resultado final evidencia.»235  

De facto, de acordo com Manuela Esteves, que se baseia no estudo que desenvolveu 

em conjunto com Maria Teresa Estrela (n. 1936) e Ângela Rodrigues (n. 1948)236, assim 

como nas investigações de Bártolo Paiva Campos237, e Manuel Miguéns238, nos diferentes 

géneros de formação de professores que, sucessivamente, foram adoptados em Portugal, 

tem persistido um modelo centrado nas aquisições239, onde tanto se encaixam as práticas 

tradicionais artesanais, como as formações assentes no behaviorismo, e até a designada 

Pedagogia por objectivos. Como refere a educadora, os professores até aquela data (2006), 

realizaram, normalmente, um percurso de formação sequencial, no qual à aquisição de um 

conjunto de conhecimentos respeitantes quer aos conteúdos, quer às ciências da educação, 

se segue a prática pedagógica, que adquire frequentemente a forma de um estágio. E, 

apesar de, por vezes, surgirem práticas de formação reflexivas, centradas na acção e/ou na 

investigação antes e após a acção, como vimos que aconteceu, por diversas vezes, a 

verdade é que, de um modo geral, estas não parecem «destronar o primado do modelo 

centrado nas aquisições nem contrariar um grande número de situações em que se recorre 

                                                 
235 Manuela Esteves, “Formação de Professores: das concepções às realidades”, in Licínio C. Lima, José Augusto 

Pacheco, Manuela Esteves e Rui Canário, A Educação em Portugal (1986-2006): alguns contributos de investigação, p. 

144.   
236 Ângela Rodrigues, Manuela Esteves e Maria Teresa Estrela, Síntese da investigação sobre formação inicial de 

professores em Portugal (1990-2000). Porto: Porto Editora, 2000. 
237 Bártolo Paiva Campos, Formação de Professores em Portugal. Lisboa: Instituto de Investigação Educacional, 1995. 
238 Manuel Miguéns, “Major issues in teacher education in Portugal”, in Theodor Sandor (org.),Current changes and 

challengers in European teacher education. Bruxelas: RIF, 1994, pp. 258-268. 
239 Ao fazer esta afirmação Manuela Esteves utiliza uma denominação empregue por Gilles Ferry, que na obra Le trajet 

de la formation: entre la théorie et la pratique, editada em Paris, em 1983, distingue três modelos de formação, a saber: o 

modelo centrado nas aquisições, o modelo centrado no processo e o modelo centrado na análise. Por modelo centrado 

nas aquisições, Ferry entende aquele no qual a formação se confunde com a aprendizagem, concebida enquanto 

passagem de conhecimentos, técnicas, capacidades e comportamentos, previamente definidos e independentes do 

formando. Para além disso, este modelo caracteriza-se por uma primazia da teoria, quando esta existe, face à prática, 

que consiste apenas na aplicação daquela, que a antecede. 
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ainda a estratégias artesanais de formação, particularmente no que respeita à [prática 

pedagógica supervisionada ou estágio].»240  

Ainda segundo Manuela Esteves, nesta primazia relativamente a modelos centrados 

na aquisição, que nós também detectámos no caso da formação de professores de Artes 

Visuais – que, evidentemente, se integra na formação de professores em geral em Portugal 

–, pode residir a explicação para as conclusões obtidas, habitualmente, nos trabalhos de 

investigação, de acordo com as quais os alunos descrevem a entrada na profissão como um 

choque com a realidade, criticam a desarticulação entre teoria e prática, assim como entre 

os diversos actores responsáveis pela formação (professores das instituições de formação, 

e orientadores de estágio nas escolas); e privilegiam ou menosprezam o conhecimento 

respeitante à prática pedagógica.241 Todas estas situações foram comentadas, igualmente, 

pelos professores de Artes Visuais entrevistados, que lamentaram, como já referimos, a 

desadequação entre as ciências pedagógicas e a prática docente, algo também 

frequentemente contestado pelos estudantes dos cursos de formação de professores de 

ensino básico variante Educação Visual e Tecnológica, das Escolas Superiores de 

Educação, como pudemos observar nos relatórios de avaliação externa destes cursos, e, 

inclusivamente, nas declarações prestadas por alguns dos seus docentes entrevistados, 

como veremos no quarto capítulo.    

Precisamente para combater este problema, o Conselho de Reitores das 

Universidades Portuguesas, quando reflectiu sobre a formação de professores no Portugal 

de 1997, alertava para que esta não se deveria construir por justaposição, mas antes por 

integração dos conhecimentos académico, prático e transversal, sublinhando que a prática 

pedagógica não deveria ser amputada do resto do curso, mas nele integrada, por ser o 

momento ideal para estabelecer «a ponte entre dois mundos que, no seu conjunto e nas 

suas interrelações, constituem o seu enquadramento formativo institucional: o mundo da 

escola e o mundo da instituição de formação inicial». E, para reforçar a pertinência desta 

                                                 
240 Manuela Esteves, “Formação de Professores: das concepções às realidades”, in Licínio C. Lima, José Augusto 

Pacheco, Manuela Esteves e Rui Canário, A Educação em Portugal (1986-2006): alguns contributos de investigação, p. 

142.   
241 Manuela Esteves, “Formação de Professores: das concepções às realidades”, in Licínio C. Lima, José Augusto 

Pacheco, Manuela Esteves e Rui Canário, A Educação em Portugal (1986-2006): alguns contributos de investigação, p. 

142.   
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questão, ainda acrescentavam que «é muito mau para o desenvolvimento pessoal e 

profissional do professor quando estes dois mundos se desconhecem ou contradizem», 

lembravam os maus resultados que a insistência num modelo de formação bietápico, havia 

produzido em Portugal, de que era um bom exemplo a profissionalização em serviço, e 

teciam fortes críticas ao denominado sistema 4+2 (quatro anos de formação científica, mais 

dois anos de formação educacional), de influência britânica, que, já então, se antevia.242 

Mas, o Conselho de Reitores não criticou somente a profissionalização em serviço, 

que no caso das Artes Visuais era realizada por todos aqueles que, formados pelas Escolas 

Superiores e, posteriormente, Faculdades de Belas-Artes, sem formação educacional e 

pedagógica, a adquiriam e se profissionalizavam desse modo, mas também a formação 

prestada pelas Escolas Superiores de Educação, no que respeita ao nosso trabalho, nos 

cursos de formação de professores do ensino básico variante Educação Visual e 

Tecnológica, responsáveis pela leccionação do 2º ciclo neste domínio. Se, no que concerne 

ao primeiro caso – profissionalização em serviço –, é apontado que este modelo 

proporciona «uma formação muito precária (tanto nas suas vertentes generalistas como nas 

didácticas específicas)», para além de estimular o fenómeno da semi-profissionalização, ao 

contribuir para o aumento do número de professores que desempenham duas actividades, a 

docência e outra, para prejuízo da primeira243, no segundo caso – formação inicial nas 

Escolas Superiores de Educação, supostamente integrada, mas, na prática, a maioria das 

vezes, sequencial – é reprovado o objectivo de «formar de uma assentada professores para 

diversos níveis e variantes», que conduziu a «uma descaracterização excessiva do perfil 

profissional, não garantindo o mínimo de qualidade para nenhuma das possíveis funções», 

sendo caracterizada a implementação do princípio da polivalência para o 1º e 2º ciclos, 

nestas instituições, como «manifestamente infeliz».244 

Contudo, contrariamente ao que fora defendido pelo Conselho de Reitores, mas como 

já era previsto, quer por este Conselho, quer por uma série de individualidades ligadas à 

formação de professores, que expressaram a sua opinião favorável, céptica ou adversa 

                                                 
242 Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (Cândido Varela de Freitas, Isabel Alarcão, João Pedro da 

Ponte, Jorge Alarcão e Maria José Tavares), A formação de professores no Portugal de hoje, pp. 11 e 12. 
243 Idem, p. 12. 
244 Idem, ibidem. 
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relativamente a um sistema 4/3+2, em artigos publicados nos últimos anos e reunidos, em 

2005, na obra O Processo de Bolonha e a Formação dos Educadores e Professores 

Portugueses, foi precisamente este modelo bietápico, composto por um primeiro ciclo – uma 

licenciatura na área de docência –, e por um segundo ciclo – um mestrado em ensino dessa 

mesma área –, que veio a ser legislado no novo decreto que estabelece a formação dos 

professores em Portugal, datado de 22 de Fevereiro deste ano245. 

  Se, antecipadamente, alguns, como Agostinho Santos Silva246, se questionavam 

acerca da adequação deste modelo de tradição anglo-saxónica à formação de professores 

no contexto português, e outros, como Alberto Amaral247, não duvidavam de que o que 

estaria por detrás desta mudança seria, uma vez mais, a economia, outros ainda, porém, 

como João Pedro da Ponte, viam nesta adopção a oportunidade de, finalmente, conferir 

qualidade à formação de professores em Portugal, numa época em que deixara de existir 

pressão para os formar rápida e massivamente. «Assumir que os cursos de formação de 

professores se situam no segundo ciclo dos estudos superiores corresponde a assumir que 

a lógica da quantidade deve dar definitivamente lugar à lógica da qualidade.»248  

Já em 2005, João Pedro da Ponte, que havia elaborado um parecer sobre esta 

matéria, a pedido das entidades oficiais no ano anterior, expressa algumas ideias que 

vemos reflectidas no novo decreto, entre as quais a necessidade de dois ciclos: um primeiro 

destinado à formação de base, e um segundo à formação nos aspectos profissionais, sendo 

que este poderia assentar num modelo geral comum, para que «todos os professores em 

Portugal [pudessem] passar a ter uma formação profissional com características comuns, 

incluindo os professores de áreas artísticas e tecnológicas», o que vem ao encontro, quer 

da urgência de repensar e reestruturar a formação de professores como um todo, através 

da criação de um projecto comum de formação, já apontada, em 1999, por António 

                                                 
245 Decreto n.º 43, de 22 de Fevereiro de 2007, in Diário da República, 1ª série n.º 38, pp. 1320-1328. 
246 Agostinho Santos Silva, “Universidade à Bolonhesa ou Cozido à Portuguesa”, in José Paulo Serralheiro (org.), O 

Processo de Bolonha e a Formação dos Educadores e Professores Portugueses, pp. 29-33. 
247 Alberto Amaral, “Bolonha, o ensino superior e a competitividade económica”, in José Paulo Serralheiro (org.), O 

Processo de Bolonha e a Formação dos Educadores e Professores Portugueses, pp. 35-45. 
248 João Pedro da Ponte, “O Processo de Bolonha e a formação inicial de professores em Portugal”, in José Paulo 

Serralheiro (org.), O Processo de Bolonha e a Formação dos Educadores e Professores Portugueses, pp. 63-73. 
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Nóvoa249, quer da posição assumida Grupo de Trabalho no âmbito da formação inicial de 

professores na Universidade de Lisboa, que, apesar de nessa altura (1999) ainda pensar a 

formação de professores como formação inicial, defendia que esta deveria constituir «um 

projecto coerente de construção, dando lugar a projectos individuais»250, ou que o projecto 

de cada Faculdade deveria articular-se com o projecto geral da própria Universidade.251 

De acordo com João Pedro da Ponte, o facto deste segundo ciclo corresponder a um 

modelo geral de formação teria a vantagem de garantir «os requisitos necessários a uma 

formação de qualidade para o desempenho de funções docentes»252, comuns a todas as 

áreas de ensino, e a adopção desta modalidade de formação sequencial possibilitaria que 

pessoas com diferentes formações de base, a dada altura da sua vida, pudessem optar pela 

profissão docente, para o que apenas teriam de realizar o segundo ciclo. 

E foi esta, exactamente, a política recentemente adoptada para a formação de 

professores, que passará a realizar-se não através de uma formação inicial integrada, como 

havia defendido o Grupo de Trabalho da Universidade de Lisboa, mas de uma formação 

sequencial, composta por uma licenciatura e um mestrado, no qual, a par de um 

conhecimento educacional geral, comum a todas as áreas de docência, é valorizado um 

conhecimento didáctico especializado, da responsabilidade de cada Faculdade, sendo que 

ambos têm o mesmo peso (cerca de 25% cada), e ao que acresce uma também 

diferenciada, embora menor (cerca de 5%), formação na área de docência, isto é, uma 

formação que visa completar ou actualizar a formação de base. 

Outro aspecto também enfatizado por João Pedro da Ponte, que viria ser considerado 

neste novo decreto, no qual a componente de iniciação à prática profissional veio a ganhar 

relevância (cerca de 42%) e a ser distribuída ao longo de toda a formação de modo 

ascendente, após um período (1986-2007) em que, muitas vezes, foi dispensada na 

formação em serviço e indevidamente realizada na formação inicial, foi precisamente o 

                                                 
249 António Nóvoa, “O passado e o presente dos professores”, in António Nóvoa (org.), Profissão Professor, p. 26. 
250 paqlr s] ta[\[Xur s[ vdỲ ]aZYs[s] s] wYZ\r[ xyd^zdYr {]sar |]aa]Ya[ }[a~q]Zb |]ad[dsr w]�rZb pa[�[ |Y[Xurb�Z[\]X �r�u]^[b �r�r {]sar s[ {rd^]b }[dq]X[ WZ^]`]Zb }[^YXs] }[a�[X ] t]a]Z[ WZ^a]X[b �r� [ �rX[\ra[��r s] �d�]X[�rsaY�q]Zb yd^zdYr �z`r[b Leonel Ribeiro dos Santos, Luísa Leal de Faria e Maria Helena Mira Mateus�b A Formação 

Inicial de Professores na Universidade de Lisboa, p. 6. 
251 Idem, p. 9. 
252 João Pedro da Ponte, “O Processo de Bolonha e a formação inicial de professores em Portugal”, in José Paulo 

Serralheiro (org.), O Processo de Bolonha e a Formação dos Educadores e Professores Portugueses, p. 72. 
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lugar de destaque que deveria ser conferido à formação prática. Segundo João Pedro da 

Ponte, esta formação deveria incluir «situações de observação, colaboração, intervenção, 

análise e reflexão sobre situações educativas reais»253, o que podemos confirmar no 

mencionado decreto254, onde apesar de continuar a ser excessivamente valorizada a prática 

de ensino supervisionada, no ponto quatro é estabelecido que as actividades integradas na 

componente de iniciação à prática profissional «incluem a observação e colaboração em 

situações de educação e ensino e a prática de ensino supervisionada na sala de aula e na 

escola» (alínea a), e «são concebidas numa perspectiva de desenvolvimento profissional 

dos formandos visando o desempenho como futuros docentes e promovendo uma postura 

crítica e reflexiva» (alínea d), uma alusão ao paradigma reflexivo, embora não seja explicita 

a forma como esta postura será desenvolvida na realidade.  

Para além disso, ainda segundo João Pedro da Ponte, a formação prática deveria ser 

«estreitamente associada à formação educacional», algo para o qual também já haviam 

chamado a atenção António Nóvoa, Bártolo Paiva Campos, e o Grupo de Trabalho da 

Universidade de Lisboa. António Nóvoa, em 1999, defendeu que era preciso ultrapassar a 

dicotomia entre os modelos centrados nas instituições e nos «conhecimentos 

“fundamentais”», e os modelos centrados nas escolas e nos «métodos “aplicados”», que 

sempre caracterizou a nossa história da formação de professores, o que seria possível 

através da adopção de «modelos profissionais, baseados em soluções de partenariado 

entre as instituições de ensino superior e as escolas»255. Bártolo Paiva Campos, em 2005, 

também teceu uma crítica semelhante: 

 

«A articulação entre as instituições do ensino superior e as escolas onde se realiza a 

prática profissional/estágio, como componente formativa, nem sempre é a mais adequada (...) 

as parcerias entre as instituições de formação e as escolas são de facto acordos entre 

indivíduos e não entre instituições, sem horizonte de médio prazo – são vistas como acordos 

entre quem sabe e quem não sabe, ou são relações de desconhecimento mútuo e de mera 

adição de contributos.»256  

                                                 
253 João Pedro da Ponte, “O Processo de Bolonha e a formação inicial de professores em Portugal”, in José Paulo 

Serralheiro (org.), O Processo de Bolonha e a Formação dos Educadores e Professores Portugueses, p. 70. 
254 Decreto n.º 43, de 22 de Fevereiro de 2007, in Diário da República, 1ª série n.º 38, p. 1324. 
255 António Nóvoa (org.), Profissão Professor, p. 26. 
256 Bártolo Paiva Campos, Políticas de Formação de Profissionais de Ensino em Escolas Autónomas, p. 75.  
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O Grupo de Trabalho da Universidade de Lisboa, a propósito do quinto princípio que 

estabelece para o projecto institucional de formação – “Desenvolvimento da investigação 

científica no campo da formação de professores e de uma cultura de formação mais 

partilhada pelo conjunto dos intervenientes como formadores” –, clama a premência de 

«vencer preconceitos sobre a supremacia de uma dada componente de formação sobre 

todas as restantes»257, através do conhecimento e do reconhecimento mútuos do trabalho 

realizado em cada uma, sendo que no terceiro princípio, denominado precisamente 

“Valorização da função formativa da prática profissional acompanhada” já havia referido que 

esta questão se relaciona sobremaneira com a superação da velha dicotomia teoria-prática, 

e destacado a independência do conhecimento que advém da prática relativamente ao 

conhecimento declarativo. Ao assumir a relevância desta dimensão da formação para se 

agir como professor, sublinhava ainda que a prática profissional não é «um campo marginal 

ou secundário em relação aos restantes campos de formação», mas antes um campo 

complementar, no qual devem ser integrados os vários saberes, entre os quais o “teórico”, 

que advém da formação geral em educação, e o “prático”, construído pelos próprios 

professores. O reconhecimento da importância desta relação passava, no entender do 

Grupo de Trabalho, e em conformidade com António Nóvoa e Bártolo Paiva Campos, por 

exigir mais dos docentes universitários que são supervisores da prática pedagógica e dos 

docentes que nas escolas intervêm como orientadores, que deveriam «constituir equipas de 

trabalho mais estáveis no tempo e nos espaços onde a formação se realiza, por forma a 

poderem desenvolver projectos de formação merecedores de maior investimento pessoal e 

profissional» 258. 

Uma questão que se prende com esta é a “Promoção de um perfil de professor como 

profissional reflexivo, empenhado em investigar sobre a sua prática profissional, de modo a 

melhorar o seu ensino e as instituições educativas”, quarto princípio proposto pelo Grupo de 

Trabalho da Universidade de Lisboa, para o qual, apesar de ser fundamental a aquisição de 

todo um «património» de conhecimentos científicos e técnicos úteis à sua acção profissional 

(orientação tecnológica), é imprescindível que o professor desenvolva a capacidade de 
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Inicial de Professores na Universidade de Lisboa, p. 6. 
258 Idem, pp. 4 e 5. 
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construção de conhecimento, sendo que aquela aquisição não se deve restringir à «mera 

transmissão, retenção e reprodução acríticas»259, mas antes constituir uma base para esta 

construção pessoal de conhecimento, assente na investigação-acção. Como podemos 

observar logo no seu título, este princípio assenta na convicção de que a melhoria do 

ensino depende desta passagem do professor como um técnico (orientação tecnológica), 

para o professor como um profissional reflexivo, com uma constante atitude crítica sobre as 

suas acções, que são aperfeiçoadas através da investigação-acção, pelo que não se trata 

de uma simples reflexão, no vazio, mas de uma reflexão com objectivos concretos, que visa 

uma transformação da realidade (orientação prática de abordagem reflexiva centrada na 

indagação, ou orientação social-reconstruccionista), e que, para isso, não se limita à análise 

da prática ou da teoria, em separado, mas valoriza os «conhecimentos teórico, 

procedimental e prático, entre os quais haverá que procurar os possíveis nexos e formas de 

mútua fecundação»260.  

A apologia deste paradigma, que encontramos igualmente na bibliografia sobre esta 

temática de António Nóvoa, Bártolo Paiva Campos e João Pedro da Ponte, encontra-se no 

novo decreto, no qual a investigação é associada à transformação social, sendo mesmo 

criadas duas componentes formativas, a formação cultural, social e ética (componente d) e 

a formação em metodologias de investigação educacional (componente e), que concorrem 

nesse sentido, e se integram nas componentes de formação educacional geral, didácticas 

específicas e iniciação à pratica profissional (componentes a, b e c), que já referimos 

anteriormente. 

 

«A referência fundamental da qualificação para a docência é o desempenho esperado 

dos docentes no início do seu exercício profissional, bem como a necessidade de adaptação do 

seu desempenho às mudanças decorrentes das transformações emergentes na sociedade, na 

escola e no papel do professor, da evolução científica e tecnológica e dos contributos 

relevantes da investigação educacional. (...) Dá-se especial ênfase à área das metodologias de 

investigação educacional, tendo em conta a necessidade que o desempenho dos educadores e 

professores seja cada vez menos o de um mero funcionário ou técnico e cada vez mais o de 

um profissional capaz de se adaptar às características e desafios das situações singulares em 

função das especificidades dos alunos e dos contextos escolares e sociais.»261 

                                                 
259 ��h�, p. 5. 
260 Idem, ibidem.  
261 Decreto n.º 43, de 22 de Fevereiro de 2007, in Diário da República, 1ª série n.º 38, p. 1321. 



� �������� �	 
���	����	� �	���	� ������ 	� ��������

 

���
Por tudo que o que acabámos de expor, acreditamos que o decreto de 22 de 

Fevereiro de 2007 espelha as preocupações daqueles que se têm debruçado intimamente 

sobre esta matéria nos últimos anos. Resta saber como será transposto para a realidade da 

formação de professores, e nomeadamente da formação de professores de Artes Visuais. 

Será que conseguirá suprir as lacunas que têm caracterizado, em geral, a formação de 

professores em Portugal? De que modo é que as instituições que se afiguram como as 

responsáveis pelo futuro da formação dos professores de Artes Visuais em Portugal, irão 

responder ao desafio deste novo paradigma? Nesse sentido, nos capítulos seguintes, 

iremos perscrutar o passado da formação prestada nas Faculdades de Belas-Artes e nas 

Escolas Superiores de Educação, respectivamente. Se nas primeiras, o ensino artístico 

sempre foi o principal, senão o único, objectivo, e a formação pedagógica nunca chegou a 

ser uma realidade; nas segundas, a formação de professores sempre foi a missão principal, 

e a componente de formação artística surgiu como um suplemento, muitas vezes 

secundarizada. Mais do que uma intenção memoralista, o que nos leva a centrar no 

passado destas instituições, é a necessidade de compreender os benefícios e limitações 

das formações que prestaram, para, a partir de uma consciência das reais capacidades e 

meios que têm ao seu dispor no presente, ser possível perceber como é que cada uma 

poderá contribuir para uma melhor formação dos professores de Artes Visuais no futuro.  
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CAPÍTULO 3 

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE ARTES VISUAIS  

NAS ACADEMIAS, ESCOLAS, ESCOLAS SUPERIORES  

E FACULDADES DE BELAS-ARTES 

«O problema da formação de professores para as 

disciplinas de índole artística, desde há muito marcado pela 

indolência cultural de governantes e governados, só pode 

compreender-se, na medida do nosso país, se nos 

reportarmos ao Ensino Artístico e suas funções.» (Rocha de 

Sousa, 19801)  

«Os métodos de ensino das artes plásticas na escola 

primária e secundária desenvolveram-se a partir dos principais 

modelos de formação dos artistas e pintores.» (Francisco 

Rúbio, 19982) 

INTRODUÇÃO 

OBJECTO E OBJECTIVO 

Apesar de não podermos falar de uma formação de professores de Artes Visuais nas 

Academias (1836-1881), Escolas (1881-1957), Escolas Superiores (1957-1992) e 

actualmente Faculdades de Belas-Artes, a verdade é que é no seio destas instituições que 

se têm formado, desde a sua criação até hoje, os profissionais que vieram a exercer a 

docência das disciplinas de índole artística que foram sendo introduzidas, a partir de 1860, 

no ensino público português. 

                                                 
1 Rocha de Sousa, “Formação de professores para as disciplinas de índole artística: aspectos do ser e do fazer”, in 

Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (org.), Seminário sobre Formação de Professores, p. 70. 
2 Francisco Rúbio, “Modelos de Formação em Artes: Desafios para o Futuro”, in José Alberto Saraiva (org.), Artes 

Plásticas: Âmbito e Formação (Actas do Colóquio), p. 183. 
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A sua formação não era, sem dúvida, destinada à docência, mas a verdade é que 

acabavam por exercê-la, uma vez que eram os únicos formados com capacidade científica 

para tal. Mesmo sem fazer parte dos planos de estudo dos cursos das Belas-Artes qualquer 

disciplina que denote qualificações para a docência, esta saída profissional foi sendo 

referida, vezes sem conta, chegando mesmo a fazer mesmo parte dos objectivos destas 

instituições desde cedo, e com maior ênfase a partir de 1974. 

De facto, mesmo noutras áreas do conhecimento, a formação pedagógica só muito 

tarde foi introduzida nos planos de estudo, isto porque o próprio conceito de professor, bem 

como as habilitações necessárias para tal, sofreram grandes transformações nos últimos 

séculos, a par dos conceitos mais gerais de conhecimento e de educação.  

Se, para se ser professor, até ao início do século XX, em Portugal, apenas era 

necessário possuir o conhecimento científico da disciplina que se ia leccionar, logo foi 

reivindicado um outro conhecimento, no âmbito de diferentes domínios, como a Psicologia, 

a Antropologia, a Fisiologia e a Anatomia, relacionado não com o objecto de ensino mas 

com a competência do professor para ensinar, como pudemos observar no excerto de Faria 

de Vasconcelos, datado de 1909, que citámos no capitulo anterior.3  

No entanto, o investimento nesta área, que principiou no final do regime monárquico, 

e sofreu um impulso durante a Primeira República, foi travado durante a Ditadura, quando 

se tomou consciência da Educação como factor de mudança social, e dos professores como 

agentes desta mudança, sendo que a evolução natural da formação de professores em 

Portugal não acompanhou os movimentos internacionais, do mesmo modo que aconteceu 

com o ensino das Artes Visuais, como vimos nos segundo e primeiro capítulos, 

respectivamente.  

Apesar de tudo, nos últimos anos deste regime, a formação de professores conseguiu 

atingir algum avanço, nomeadamente quando as Faculdades de Ciências introduziram a via 

de ensino nos planos de estudo dos seus cursos, e de uma formação de professores 

generalista se começou a caminhar para uma formação de professores mais especializada, 

pelo menos, nesta área, pois como sabemos o mesmo não aconteceu nas restantes, e 

muito menos nas Belas-Artes, onde até hoje, essa não é uma realidade.  

                                                 � ���� �� �� �
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Como referem Margarida Rocha e Conceição Cordeiro, ambas formadas nas Escolas 

Superiores de Belas-Artes (de Lisboa e do Porto, respectivamente), e actualmente 

coordenadoras dos cessantes cursos de formação de professores de Educação Visual e 

Tecnológica (das Escolas Superiores de Educação de Setúbal e de Portalegre, 

respectivamente), no início das suas carreiras como professoras de Educação Visual, à falta 

de formação pedagógica inicial, quando confrontadas com a realidade do ensino, e com a 

necessidade de encontrarem uma forma de actuar enquanto docentes, recorreram aos 

modelos de ensino da sua área, de que foram exemplo os seus próprios professores. 

 

«O meu início de carreira foi: “Tens aqui um programa e vais ter X momentos, com X 

turmas.” Isto no 4º ano das Belas-Artes! (...) Ao começar a dar aulas sem preparação fui apoiar-

-me nos modelos que tinha tido enquanto aluna.» 4 

 

«Nós éramos quatro colegas, amigas, que gostávamos muito desta área, e fizemos um 

óptimo trabalho na Escola. Fizemos tudo o que nos apeteceu! Nós estávamos ainda nas Belas-

Artes, e transpusemos as Belas-Artes para a nossa Escola. (...) Nas Belas-Artes não dão 

Pedagogia. (...) Nas Belas-Artes vivemos noutro mundo, num mundo completamente aparte. 

Depois sai-se, entramos no ensino... (...) No primeiro dia em que fui dar aulas atiraram-me o 

livro de ponto, e “Agora vais dar aulas.” Não tive a mínima preparação.»5 

 

Clara Brito, licenciada em Pintura pela Escolas Superior de Belas-Artes de Lisboa, e 

docente no cessante curso de formação de professores do ensino básico variante Educação 

Visual e Tecnológica de Santarém, também salienta que, quando começou a dar aulas, e 

ainda só tinha o bacharelato, que conferia habilitação própria para o ensino, e nenhuma 

formação pedagógica, improvisou e repetiu alguns dos exercícios que realizava na Escola 

Superior de Belas-Artes de Lisboa, adaptando-os às crianças.6   

Madalena Leitão e Graça Carvalho, coordenadoras dos cursos de formação de 

professores do ensino básico variante Educação Visual e Tecnológica das Escolas 

Superiores de Educação de Castelo Branco e de Lisboa, respectivamente, salientam a 

importância do exemplo dos docentes formadores para a acção dos futuros professores.  

                                                 " #$%&$%'($ )*+,$- ./01%23'41$ $ #$%&$%'($ )*+,$5- '0 67�89:- �� ;�< =*0+2'>?* =*%(2'%*- ./01%23'41$ $ =*0+2'>?* =*%(2'%*5- '0 67�89:- �� ;�@ =A$%$ B%'1*- ./01%23'41$ $ =A$%$ B%'1*5- '0 67�89:- �� ��
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«O professor não é modelo no sentido de levar toda a gente a ser como ele, (...) mas, em 

termos de atitudes e do lado humano das questões, eu penso que é importante dar o exemplo 

como professor. Porque eu acho que é muito mais isso que passa que outra coisa.»7 

 

«É imprescindível ter professores que dêem o exemplo como professores, para que os 

alunos possam experimentar a sua arte de dar aulas, ou criar a sua própria arte de dar aulas. 

(...) No final é o exemplo que fica, não é o que o professor diz.»8 

 

Pelos motivos apresentados, e por pretendermos aferir se, e que conteúdos científicos 

artísticos influíram na evolução do ensino básico e secundário das Artes Visuais em 

Portugal, uma vez que acreditamos que os professores oriundos das Belas-Artes 

transpuseram, quer nos conteúdos quer na forma, o ensino superior em que foram formados 

para o ensino público oficial onde exerceram profissão, decidimos analisar a evolução da 

sua própria formação, enquanto “artistas”, no primeiro ponto deste capítulo.  

Como concluiu, em 1975, Paul Woodring (1907-1994)9, «se a formação de 

professores se define simplesmente como a educação daqueles que vão ser professores, a 

sua história coincide com a história da educação.»10 Francisco Rúbio11 corroborou esta 

ideia, ao afirmar, no Colóquio sobre Artes Plásticas: Âmbito e Formação, realizado na 

Escola Superior de Educação de Santarém, em 1998, que os métodos de ensino das Artes 

Plásticas no ensino primário e secundário assentaram nos modelos de formação dos 

artistas.12 

Deste modo, faz todo o sentido que analisemos a história do ensino superior artístico 

em Portugal, em particular nas Belas-Artes, instituições “mãe” deste ensino, como as 
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classifica José Alberto Saraiva13, onde se formam os professores de Artes Visuais desde 

1836, e, inclusivamente, os docentes formadores dos professores de Artes Visuais, nos 

cursos, esses sim, de formação de professores, das Escolas Superiores de Educação, 

criados bem mais recentemente, a partir de 1986. 

Por outro lado, porque consideramos que, para compreendermos esta problemática 

no presente, tão importante como contar a história do que foi implementado, é contar a 

história do que foi pensado e projectado, mas não chegou a concretizar-se, assim como do 

que, actualmente, ainda se encontra em vias de execução, no segundo ponto deste capítulo 

traçaremos a história dos projectos de formação pedagógica que foram elaborados no 

passado, e também apresentaremos os desenvolvimentos mais recentes, nesse sentido, 

que poderão vir a projectar-se no futuro.  

Ao analisarmos a formação artística dos professores oriundos das Belas-Artes e, de 

seguida, ao debruçarmo-nos sobre a ausência da sua formação pedagógica, e 

equacionarmos as possibilidades desta formação inviabilizadas no passado, assim como as 

perspectivas futuras de ambas as componentes (artística e pedagógica), pretendemos, não 

só perceber de que modo é que estas instituições poderão concorrer para uma melhor 

formação dos professores de Artes Visuais, mas também contribuir para uma compreensão 

do que foi, do que é, e do que, potencialmente, será, o ensino das Artes Visuais em 

Portugal, questão que julgamos intrinsecamente relacionada com a formação dos 

professores deste ensino.  

PRINCIPAIS FONTES DE REFERÊNCIA 

SOBRE O ENSINO ARTÍSTICO NAS, SUCESSIVAMENTE, ACADEMIAS, ESCOLAS, ESCOLAS SUPERIORES E 

FACULDADES DE BELAS-ARTES 

Para além dos planos de estudo, das actas das reuniões de Conselho Científico, e 

dos textos formais e informais (escritos por docentes e, mais recentemente, também, por 

discentes, aquando e pós 25 de Abril) que acompanharam as reformas e reestruturações 

efectuadas ao longo da história do ensino nas, sucessivamente, Academias, Escolas, 

Escolas Superiores e Faculdades de Belas-Artes, tivemos o privilégio de poder basear-nos 
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em alguns estudos científicos, centrados no ensino superior artístico, concluídos nos últimos 

anos, e nas memórias e reflexões sobre este ensino, presentes na maioria das entrevistas 

que realizámos no âmbito deste trabalho.   

Antes de enunciarmos as investigações científicas académicas, no âmbito de 

mestrados e doutoramentos, que têm vindo a ampliar a nossa compreensão sobre o ensino 

artístico nas Belas-Artes, não podemos deixar de mencionar as obras e artigos que, ao 

longo do tempo, foram traçando esta história, nomeadamente a Historia dos 

estabilicimentos scientificos litterarios e artísticos de Portugal nos sucesssivos reinados da 

monarchia
14, de José Silvestre Ribeiro (1807-1891), um conjunto de dezanove volumes 

publicados entre 1871 e 1914, nos quais, entre outras instituições, foram descritas as 

Academias de Belas-Artes (tomo VI) e as Escolas de Belas-Artes (tomos IX e X); “O ensino 

das Artes Plásticas em Portugal”, de Dom José Maria da Silva Pessanha (1865-1939), 

capítulo integrado na obra Notas sobre Portugal, datada de 190815; “Do ensino de Belas-

Artes em Portugal através dos séculos”, de Paulino Montez, artigo inserido no segundo 

boletim da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, publicado em 196016. Destacamos 

ainda o artigo de Margarida Calado, publicado em 1988, aquando do jubileu do Professor 

Lagoa Henriques (n. 1923), sobre o ensino do Desenho nas Academias, Escolas e Escolas 

Superiores de Belas-Artes, desde 1836 até 198717. 

Dos autores que investigaram sobre a história do ensino superior artístico salientamos 

Saulo Araújo que, em 2002, concluiu uma dissertação centrada no ensino nas Academias e 

Escolas de Belas-Artes no século XIX18, Mário Janeiro que, em 2004, produziu uma 

dissertação sobre o ensino do Desenho nas Academias e Escolas de Belas-Artes, desde 
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1836 a 191019, e Maria Helena Lisboa, que levou a cabo uma investigação, no âmbito da 

sua tese de Doutoramento, sobre o ensino artístico nas Academias e Escolas de Belas-       

-Artes, desde a sua criação, até ao início da Primeira República20, defendida em 2006, e 

publicada, muito recentemente21. 

Rocha de Sousa desenvolveu uma monografia intitulada “O ensino das Belas-Artes e 

as Reformas de Papel”, que infelizmente não conseguimos consultar, uma vez que está, 

neste momento, a ser objecto de reformulação, e será editada em breve, sob o título: 

Crónica Conventual das Velhas Artes. No entanto, queremos destacar as suas memórias 

sobre o ensino das Belas-Artes entre a reforma de 1932 e a de 1974, de que foi 

responsável, reveladas na entrevista que lhe realizámos. De igual modo, as entrevistas, 

quer aos docentes das Faculdades de Belas-Artes, quer aos docentes das Escolas 

Superiores de Educação, mas formados naquelas instituições, também contribuíram, em 

maior ou menor grau, para a caracterização do seu ensino.     

Como já tivemos oportunidade de referir, realizámos entrevistas a catorze docentes 

relacionados com a formação dos professores oriundos das Belas-Artes, doze dos quais 

leccionam22 ou leccionaram23 nestas instituições, e dois dos quais desempenharam um 

papel relevante na formação pedagógica daqueles professores24. Para além disso, a maioria 

deles (10/14) realizou a sua formação nas Belas-Artes25, algo que beneficiou este trabalho, 

uma vez que partilharam connosco a sua experiência, inicialmente, como alunos e, mais 
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tarde, como professores, numa dupla perspectiva – segundo diferentes olhares, em épocas 

similares ou distantes –, que, para nós, foi muito interessante analisar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A juntar a estes olhares, contámos ainda com os daqueles que são26 ou foram27 

docentes nos cessantes cursos de formação de professores de ensino básico variante 

Educação Visual e Tecnológica das Escolas Superiores de Educação, o outro grupo que 

entrevistámos, pois a maioria destes professores realizou a sua formação nas Belas-Artes, 

dado que estas, que ainda hoje são as mais representativas e credenciadas no contexto 

nacional, até há bem pouco tempo, constituíam as únicas instituições de ensino superior 

artístico em Portugal.  

Assim, no total, aproximámo-nos das experiências, vividas como alunos das Escolas e 

Escolas Superiores de Belas-Artes, de vinte e um docentes (10/14 do Grupo BA e 11/14 do 

Grupo ESE), e das experiências, vividas como professores das Escolas Superiores e das 

Faculdades de Belas-Artes, de doze docentes (12/10 do Grupo BA).  
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Grupo BA Licenciatura(s) 

António Pedro Ferreira Marques Artes Plásticas – Escultura  

Cristina Azevedo Tavares Filosofia 

Fernando António Baptista Pereira História 

Fernando Casqueira Ciências Sociais e Antropologia 

Hugo Ferrão Artes Plásticas – Pintura 

Isabel Sabino Artes Plásticas – Pintura 

João Rocha de Sousa Pintura 

José Paiva e Silva Artes Plásticas  

Joaquim Lima de Carvalho Pintura 

Margarida Calado História 

Miguel Arruda Escultura e Arquitectura 

Virgínia Fróis Artes Plásticas – Escultura 

Quadro 10 – Docentes do Grupo BA que leccionam ou leccionaram nas Belas-Artes 
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Relativamente ao período temporal em que se situam as memórias destas 

experiências, no âmbito da formação recebida como alunos das Escolas ou Escolas 

Superiores de Belas-Artes, é de salientar que apenas alguns docentes do Grupo BA, de 

média etária superior, concluíram a sua formação antes da reforma de 1974. Isabel Cottinelli 

Telmo terminou o curso superior de Arquitectura ainda no período decorrente da reforma de 

1932, seguindo-se Rocha de Sousa (n. 1938) e Lima de Carvalho (n. 1940), que concluíram 

a sua formação, em Pintura, após a reforma de 1957, sendo que o primeiro iniciou os seus 

estudos na reforma de 1932, e só viveu aquela reforma durante o último ano do seu curso, 

tendo-se mantido, administrativamente, na reforma anterior. Elisabete Oliveira (n. 1942) e 

Miguel Arruda (n. 1943) terminaram os cursos superiores de Pintura e Escultura, 

respectivamente, ainda antes do 25 de Abril. Todos os outros docentes, quer do Grupo BA, 

Docentes/Alunos das EBA ou ESBA Licenciatura(s) Instituição Reforma(s) 

Isabel Cottinelli Telmo Pardal Monteiro Arquitectura EBAL 1932 

João Rocha de Sousa Pintura ESBAL 1932-1957 

Joaquim Lima de Carvalho Pintura ESBAP 1957 

Elisabete Oliveira Pintura ESBAL 1957 

Miguel Arruda Escultura e Arquitectura ESBAL 1957 e 1974 

Acácio Carvalho Artes Plásticas ESBAP 1957-1974 

Ana Bela Mendes Artes Plásticas – Escultura ESBAL 1957-1974 

António Pedro Ferreira Marques Artes Plásticas – Escultura  ESBAL 1957-1974 

Graça Carvalho Artes Plásticas – Pintura ESBAL 1957-1974 

Hugo Ferrão Artes Plásticas – Pintura ESBAL 1957-1974 

Isabel Sabino Artes Plásticas – Pintura  ESBAL 1957-1974 

José Alberto Saraiva Artes Plásticas – Escultura ESBAL 1957-1974 

José Paiva e Silva Artes Plásticas ESBAP 1957-1974 

Luís Calheiros Artes Plásticas – Pintura ESBAP 1957-1974 

Luís Canotilho Artes Plásticas – Pintura ESBAP 1957-1974 

Margarida Rocha Artes Plásticas – Pintura ESBAL 1957-1974 

Virgínia Fróis Artes Plásticas – Escultura ESBAL 1957-1974 

Clara Brito Artes Plásticas – Pintura ESBAL 1974 

Conceição Cordeiro Artes Plásticas – Pintura  ESBAP 1974 

Francisco Rúbio Artes Plásticas – Pintura ESBAL 1974 

Prudência Coimbra Artes Plásticas – Pintura ESBAP 1974 

Quadro 11: Docentes de ambos os grupos entrevistados (BA e ESE) que realizaram a sua formação nas          

Escolas (1881-1957) e/ou Escolas Superiores (1957-1992) de Belas-Artes por curso, local e período de formação  



� �������� ��	 
����		���	 ������	 �	���	 ��	 ����	�����	 �²² 

 

quer do Grupo ESE, concluíram a sua formação já após a reforma de 1974, apesar de 

alguns não terem chegado a vivê-la verdadeiramente, uma vez que os últimos anos dos 

seus cursos corresponderam aos primeiros daquela reforma. Porém, docentes como Hugo 

Ferrão (n. 1954) e Virgínia Fróis (n. 1954), formados em Artes Plásticas – Pintura e em 

Artes Plásticas – Escultura, respectivamente, pertencem a uma geração posterior, que viveu 

intensamente a implementação da reforma de 1974, sendo que Clara Brito, Conceição 

Cordeiro, Francisco Rúbio e Prudência Cordeiro realizaram a sua formação em Artes 

Plásticas – Pintura nas Escolas Superiores de Belas-Artes mais recentemente, nos anos 80. 

A maioria dos docentes entrevistados (14/2128) formou-se na Escola ou Escola 

Superior de Belas-Artes de Lisboa, sendo que o terço restante (7/2129) frequentou a Escola 

ou Escola Superior de Belas-Artes do Porto. Esta discrepância deve-se em grande parte ao 

facto de havermos decidido entrevistar, sobretudo, docentes da Escola Superior e/ou 

Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, e apenas um professor das Belas-Artes do Porto, e da 

maioria, embora com pouca margem (6/11), dos docentes das Escolas Superiores de 

Educação também ter realizado a sua formação na instituição de Lisboa. Contudo, não 

cremos que esta disparidade seja prejudicial, uma vez que o nosso objectivo foi uma análise 

qualitativa, e a realidade da Escola Superior de Belas-Artes do Porto, até à reforma de 

1974, não divergiu muito da sua análoga em Lisboa, exceptuando os contextos em que se 

circunscreveu, como veremos ao longo deste capítulo, sendo que os seus planos de 

estudos foram praticamente iguais até ao 25 de Abril, e seguiram desenvolvimentos 

similares, embora intencionalmente diferentes, após aquela reforma. Mesmo assim, 

qualquer imprecisão em que pudéssemos incorrer, foi colmatada, principalmente, com a 

descrição de Joaquim Lima de Carvalho, aluno de Pintura na Escola Superior de Belas-        

-Artes de Porto e docente de Desenho, Modelos e Pintura na Escola Superior, e, 

posteriormente, Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, há cerca de quarenta anos, que 

estabeleceu a ponte entre estas duas instituições, acrescida com as vivências dos outros 

docentes mencionados, que completaram a sua formação nas décadas de 70 e 80, pós 25 

de Abril, em ambas as instituições.  
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Resta apenas mencionar que, para a compreensão do ensino nas Belas-Artes nos 

últimos anos, contribuíram não só as entrevistas a alguns dos seus docentes, que 

descreveram o passado recente deste ensino e/ou expuseram as questões mais relevantes 

para o futuro destas instituições, mas também a minha própria experiência enquanto aluna 

de licenciatura em Artes Plásticas – Pintura, entre 1998 e 2003, e de Mestrado em 

Educação Artística, desde 2004, na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa. Há quase dez 

anos ligada a esta instituição, para além de viver na primeira pessoa o seu ensino, também 

contactei com as vivências de colegas e amigos, assim como pude consciencializar-me dos 

problemas com que a Faculdade se debateu e, infelizmente, ainda se debate, para o que 

concorreram a minha participação na Associação de Estudantes, e a relação próxima que 

fui estabelecendo com alguns professores, solidários com os alunos na resolução dos 

referidos problemas.  

SOBRE OS PROJECTOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS SUPERIORES E NAS FACULDADES DE 

BELAS-ARTES 

Apesar de os projectos mais antigos só subsistirem em memória, foi-nos facultada 

alguma documentação interna sobre os projectos mais recentes, nomeadamente sobre o 

que está previsto iniciar-se no próximo ano lectivo, e sobre aquele que quase chegou a ser 

implementado na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, do qual ainda guardávamos alguns 

folhetos publicitários e a impressão do plano de estudos, assim como da carta explicativa da 

sua não consecução exibidos no site da Faculdade. No âmbito deste projecto foram 

igualmente úteis os documentos realizados pelo Conselho de Reitores30, e por um Grupo de 

Trabalho da Universidade de Lisboa31 (do qual fizeram parte docentes da Faculdade de 

Belas-Artes) que, centrando-se em questões gerais sobre a formação de professores, o 

primeiro em Portugal, e o segundo na Universidade de Lisboa, acabaram por abordar 

questões relacionadas com a formação de professores das áreas artísticas, que se 
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reverteriam nas acções realizadas pela Faculdades de Belas-Artes e, em especial, pela de 

Lisboa, a partir de então. Relativamente aos últimos desenvolvimentos na Faculdade de 

Belas-Artes do Porto, concretamente à Pós-Graduação em Ensino das Artes Visuais, foi-nos 

cedido o seu plano de estudos inicial, e o que entrará em vigor no próximo ano lectivo, 

quando for transformada em Mestrado, sendo que, tal como em Lisboa, foi solicitada 

alguma descrição, dado que ainda não se tratam de dados oficiais.  

Contudo, a recente publicação em Diário da República do Decreto-Lei que orienta a 

formação de professores do ensino básico e secundário de todas as áreas32, permitiu-nos 

citar a filosofia em que assentam os futuros Mestrados em Ensino das Artes Visuais, que 

serão desenvolvidos nas Universidades de Lisboa e do Porto, com a participação das 

respectivas Faculdades de Belas-Artes. 

Para além dos projectos, também nos debruçámos sobre o pensamento em torno da 

formação pedagógica e da sua inserção nas Belas-Artes, materializado em diversos artigos 

escritos quer por docentes, quer por discentes, das Belas-Artes de Lisboa, sendo de 

destacar duas linhas divergentes: uma, favorável a esta questão, visível nos artigos de 

Pedro Cabrita Reis – “Questões que se põem”33 – e de Rocha de Sousa – “Formação de 

professores para as disciplinas de índole artística: aspectos do ser e do fazer”34 –, de 1979 

e 1980, respectivamente, já descritos na introdução do segundo capítulo35, e outra 

desfavorável, presente na intervenção de Maria João Gamito no debate que se seguiu à sua 

comunicação – “O papel das Faculdades de Belas-Artes na formação de professores” – no 

colóquio Artes Plásticas Âmbito e Formação que teve lugar na Escola Superior de Educação 

de Santarém, em 1998, quando a docente era Presidente do Conselho Directivo da 

Faculdade de Belas-Artes de Lisboa.  

No entanto, estas são excepções, sendo raros aqueles que, no decorrer desta longa 

história, se pronunciaram sobre esta problemática, não porque não tenham uma posição 

acerca  dela, mas, muito possivelmente, por falta de interesse ou por dificuldade em tratá-la, 

devido aos preconceitos e/ou dúvidas que sempre a ensombraram. 
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Uma vez que muito do que faz parte da história, porque não é implementado, porque 

não tem ou, simplesmente, porque deixa de ter relevância, ou por outro motivo agora não 

vislumbrado, não fica publicamente registado ou acaba por se perder nos obscuros arquivos 

internos dos estabelecimentos de ensino e ministérios, normalmente vedados, inclusive à 

investigação, para além dos documentos oficiais, e de alguns artigos informais, foram 

indispensáveis as descrições dos docentes entrevistados, que contribuíram com as suas 

memórias, mesmo que vagas, para traçar esta história no passado, e com as suas vivências 

actuais para compreender a trama que ainda envolve esta questão no presente.  

ESTRUTURA  

Neste capítulo tomamos como orientação as correntes de Educação Artística de 

Arthur Efland, e os paradigmas de Formação de Professores de Kenneth Zeichner, 

desenvolvidos no primeiro e segundo capítulos, respectivamente. Também recorremos, 

ocasionalmente, aos modelos de formação em Artes Visuais em Portugal, inspirados nos 

mesmos modelos de Arthur Efland, já delineados e apresentados por Francisco Rúbio, 

aquando da comunicação já mencionada, resultantes da intersecção entre os 

conhecimentos sobre a sua própria formação e os conhecimentos que adquiriu ao longo da 

sua carreira como docente, no domínio do ensino e da formação de professores de Artes 

Visuais. 

De seguida analisaremos o ensino superior artístico nas Belas-Artes, desde a sua 

criação até hoje, por forma a compreender a formação artística dos professores oriundos 

das Belas-Artes, subjacente às práticas de ensino das Artes Visuais por eles 

desempenhadas, e reflectiremos acerca da problemática introdução da formação 

pedagógica nas Belas-Artes, sendo, no fim, realizada uma síntese destas duas 

retrospectivas até ao presente, e esboçadas as perspectivas de formação artística e 

pedagógica no futuro próximo. 

A FORMAÇÃO ARTÍSTICA DOS PROFESSORES ORIUNDOS DAS BELAS-ARTES  

A formação artística nas Belas-Artes, com veremos de seguida, durante um longo 

período de tempo cingiu-se a um ensino eminentemente prático, centrado na cópia, 



� �������� ��	 
����		���	 ������	 �	���	 ��	 ����	�����	 �²C 

 

obedecendo a regras e a toda uma gramática preestabelecida, sempre sobre a orientação 

atenta dos professores, tomados como exemplos a seguir, pelo que enquadramos esta 

“fase”, que se estendeu desde a criação das Academias até à reforma de 1974, na corrente 

de Educação Artística mimético-behaviorista definida por Efland.  

No entanto, há que clarificar que, a par dos exercícios oficiais, obrigatórios e de 

carácter mimético, a partir da reforma de 1957, na sequência da qual foram admitidos novos 

professores, começaram a surgir modos mais livres e pessoais de trabalhar, que se inserem 

na corrente de Educação Artística expressiva-psicanalítica estabelecida por Efland, 

sobretudo na Escola Superior de Belas-Artes do Porto, mas também na de Lisboa, embora, 

por vezes, praticados clandestinamente. Para além disso, um entendimento da Arte como 

Cognição começou a ter lugar, ainda que de modo embrionário, e apenas veiculado por 

alguns docentes, pelo que não generalizado. 

Assim, classificamos este espaço temporal, no qual a Arte se desloca da simples 

mimese, própria do artífice (1836-1957), para a expressão “pura” e original do artista 

moderno (1957-1974), como Da Arte como Imitação à Arte como Expressão ou do Artífice 

ao Artista Moderno: um longo período de gestação (1836-1974). 

Já depois do 25 de Abril, assistimos, finalmente, a um despertar das Escolas 

Superiores de Belas-Artes para o mundo, e a uma, consequente, actualização dos seus 

planos de estudo, assim como das concepções artísticas a eles inerentes. A par do 

paradigma expressivo-psicanalítico, tão recentemente incorporado, cujas noções de 

liberdade e de respeito pela individualidade tanto se compatibilizavam com o espírito 

emergente da Revolução, despontam áreas que, seja pelos seus conteúdos, seja pela 

maneira como são leccionadas, revelam a influência de outras correntes da Educação 

Artística, nomeadamente a formalista-cognitiva que, de algum modo, já vinha a ser aflorada, 

e é assumida quer em disciplinas teóricas, no âmbito da Forma Visual, quer em disciplinas 

práticas, que requerem a aplicação daquele conhecimento formal, e a pragmática-

reconstruccionista, para a qual contribuem novas disciplinas como a Sociologia da Arte e a 

Antropologia Artística, e que é visível no carácter interventivo que passa a caracterizar os 

trabalhos de alguns estudantes, desenvolvidos a partir de temas que revelam inquietações 

pessoais, mas que, simultaneamente, constituem questões que se fazem sentir a nível 

global, visando contribuir se não para a sua resolução, pelo menos para a sua 

problematização e consciencialização colectiva.  
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Deste modo, designámos o segundo espaço temporal que estabelecemos, Da Arte 

como Expressão à Arte como Cognição e como Reflexão e Intervenção sobre o Mundo ou 

do Artista Moderno ao Artista que percepciona e reconstrói realidades (1974-Actualidade).  

DA ARTE COMO IMITAÇÃO À ARTE COMO EXPRESSÃO OU DO ARTÍFICE AO ARTISTA 

MODERNO: UM LONGO PERÍODO DE GESTAÇÃO (1836-1974)  

As Academias de Belas-Artes de Lisboa e do Porto foram criadas em 1836 com o 

objectivo de reunir o ensino de todas as Belas-Artes, que já então se praticava, ainda que 

embrionariamente e de modo disperso, naquelas cidades.  

Ao analisarmos a evolução dos planos de estudo dos cursos das Belas-Artes 

chegámos à conclusão que partimos de um ensino extremamente compartimentado, 

eminentemente prático, e que fomos assistindo, pouco e pouco, à redução não só da carga 

horária, mas também do número de disciplinas em que se subdividia cada uma das práticas 

artísticas (o Desenho, a Pintura, a Escultura e a Arquitectura), para dar lugar à introdução, 

lenta é certo, de uma teoria, na qual se consubstanciaria essa prática, eminentemente 

prática, inicial.  

De facto, se observarmos as cadeiras que compunham os primeiros cursos das 

Academias de Belas-Artes constatamos que estas eram exclusivamente práticas, sendo que 

o Desenho ocupava um lugar basilar, subdividindo-se em múltiplas modalidades, géneros e 

aplicações, a que correspondiam cadeiras específicas, o que leva Margarida Calado a 

concluir, em 1988, que «fazer a história do ensino do Desenho até 1911 é, em grande 

medida, fazer a história do ensino artístico»36. A razão de ser da soberania do Desenho 

relativamente às demais áreas disciplinares deve-se, segundo a historiadora, ao sentido lato 

que era atribuído a esta actividade, por um lado, e ao entendimento de que o Desenho é a 

base de todo o ensino artístico, por outro37. Seja na formação de um pintor, de um escultor 

ou de um arquitecto, o Desenho era «a condição essencial de todo o complexo estudo das 

bellas artes», pelo que os alunos deveriam «concentrar a maior força e assiduidade na sua 
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aplicação», como sublinha José Maria de Andrade Ferreira (1823-1875), em 186038, noção 

que já se encontrava presente, em 1787, no Discurso sôbre as utilidades do Desenho 

elaborado por Machado de Castro, que analisámos no primeiro capítulo desta dissertação39.  

O facto dos estudos realizados, inicialmente nas Academias de Belas-Artes, e até 

mesmo, posteriormente, nas Escolas, desde 1881 e durante grande parte do século XX, 

serem eminentemente práticos, encontra certamente raízes no ensino artístico que, até à 

sua criação era, normalmente, praticado junto das obras públicas40, que funcionavam como 

escolas, e cujo modelo de aprendizagem, de cariz artesanal e mimético, foi importado por 

estas instituições. Como esclarece, em 1908, Dom José Pessanha, professor de História da 

Arte na Escola de Belas-Artes de Lisboa:      

 

«Anteriormente á constituição das Academias de Bellas Artes de Lisboa e Porto, em 

1836, o ensino artistico entre nós teve, quasi sempre, caracter essencialmente pratico, 

desempenhando as grandes construcções, desde o mosteiro de Alcobaça até o palacio da 

Ajuda, a funcção de escolas.»41 

 

É pois natural que as Academias de Belas-Artes tenham iniciado o seu funcionamento 

com cursos de Desenho, Pintura Histórica, Escultura e Arquitectura Civil (Porto); Pintura de 

Figura, Pintura de Paisagem, Escultura e Arquitectura (Lisboa), cujas disciplinas, que 

correspondiam quase na integra às denominações dos cursos, consistiam em blocos de três 

horas, durante a manhã e a tarde, de prática oficinal, junto dos mestres (um por 

curso/disciplina), sendo que podemos alargar a todo o ensino artístico a caracterização de 

Margarida Calado relativamente ao ensino Desenho nas Belas-Artes durante século XIX e o 

princípio do século XX, como «essencialmente prático e baseado na relação pessoal 

mestre-discípulo»42.  

Este modelo de ensino, classificado por Francisco Rúbio como académico, não se nos 

afigura muito diferente do corporativo-profissional, próprio das obras reais ou eclesiásticas, 
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descrito, pelo mesmo, como aquele onde «não existe propriamente um professor, mas um 

artista profissional que é mestre do seu ofício»43. 

Apesar de “professores”, os docentes destas instituições, eram sobretudo “artistas”, 

ou, como comummente eram chamados, “mestres”. Assim, não cremos que estes modelos 

correspondam a uma atitude de ensino diferente, mas antes a uma transferência de local e 

função deste ensino. Ao ensino junto das obras públicas, no qual o aluno acompanhava o 

trabalho, e contribuía com a sua própria mão, por imitação do mestre, sucedeu um ensino 

nas Academias, no qual o aluno também seguia o mestre, mas cuja função não era tão 

imediata, o resultado não era a obra, mas a competência para a realizar. Assim, apesar da 

função do ensino se deslocar do mero “fazer” (no qual se “aprendia a fazer”), para o 

“aprender a fazer” (como objectivo principal), o método de ensino continuou o mesmo: a 

cópia. No entanto, esta diferença é assinalável, e louvável, sendo que podemos aqui 

encontrar um paralelo no ensino público com a distinção entre um Desenho centrado na 

utilidade, ensinado desde 1860, e um Desenho como motor de desenvolvimento de 

faculdades mentais, preconizado pela reforma de 1895. 

Como conclui Mário Janeiro44, a iniciativa espontânea da criação de um Curso Geral 

de Desenho, na Academia de Belas-Artes de Lisboa, muito próximo da reforma de 1871, 

representa um marco neste ensino em Portugal, até à Primeira República. Nesse tempo, os 

alunos entravam nas Academias com a singela idade de 10 anos, e este curso, com a 

duração de quatro anos, pretendia ser um curso preparatório para o ensino artístico 

superior, que se subdividia em Pintura Histórica, Pintura de Paisagem, Escultura e 

Arquitectura Civil, e onde o Desenho, como já referimos, constituía um conhecimento 

elementar, imprescindível ao desenvolvimento de qualquer uma das Artes.  

Contudo, uma forte preparação ao nível das práticas e/ou tecnologias artísticas, mas 

uma inexistente ou reduzida preparação noutras áreas do conhecimento (artísticas e não 

só) que contribuíssem para o sucesso desta formação, desde a sua criação, deu origem a 

uma cultura geral muito fraca dos seus alunos, o que constituiu, aliás, uma das lacunas, 

vezes sem conta, apontada por diversas entidades.  
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A comissão nomeada, em 1875, para propor uma reformulação do ensino artístico – 

composta pelos vice-inspectores das Academias de Belas-Artes de Lisboa e do Porto, 

Francisco de Borja Pedro de Souza Holstein (1838-1878) e Francisco de Azeredo Teixeira 

de Aguilar (1828-1918), mais conhecidos por marquês de Souza Holstein e conde de 

Samodães e Valbom, respectivamente, e por António Thomás da Fonseca (1823-1894), 

Victor de Figueiredo Bastos (1829-1894) e Thadeu Maria de Almeida Furtado (1813-1901), 

os primeiros professores da Academia de Lisboa e o último do Porto, entre outros –, 

reclamava, em 1876, uma reforma das Belas-Artes que contribuísse para uma melhor 

preparação dos alunos. Segundo esta comissão, como a condição de admissão às Belas-

Artes era apenas a idade de 10 anos e o exame primário, senso que, por vezes, nem isso 

(na Academia do Porto até dessa habilitação eram dispensados, pois eram raros os que a 

apresentavam), os alunos chegavam mal preparados e, devido à falta de instrução geral e 

auxiliar prestada nas Academias, não saiam melhor, tanto a nível geral, como a nível do 

próprio Desenho: 

 

«No curso de desenho (...) o futuro artista, que apenas mais ou menos 

convencionalmente sabe ler, escrever e contar, não encontra o ensino rudimentar das materias 

que mais necessarias (...) lhe são, não somente para os estudos superiores, mas até para a 

regular aprendizagem do proprio desenho. Desenho geometrico e elementos de desenho de 

figura, da paizagem e de architectura, apenas, e isoladamente! Com isto irá fazer-se architecto, 

pintor, esculptor e gravador, sem a menor noção (...) de certos assumptos que não são 

completamente dispensaveis (...) e que se chamam historia, geographia, introducção á historia 

natural, elementos geraes de physica e chimica, arithmetica, geometria, etc.)»45 

 

Como justificação desta situação no ensino das Belas-Artes, que se generaliza aos 

cursos superiores, a comissão, destacava o preconceito, ainda vulgar, apesar de «na 

essência absurdo e nas consequências profundamente nocivo, de que o artista não precisa 

de outra instrucção alem da technica, e de que a tecnica artistica se reduz á pratica dos 

processos materiaes.»46        
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De facto, a formação do artista como um artífice, é precisamente a conclusão a que 

chega Saulo Araújo, quando estuda o ensino superior artístico em Portugal no século XIX, 

na sequência da sua dissertação de mestrado intitulada, de modo intencional: Artífice ou 

artista? Uma problemática que acompanha o ensino superior artístico em Portugal no século 

XIX. De acordo com Saulo Araújo, a tão aspirada sistematização do ensino artístico nas 

Academias de Belas-Artes, posteriormente Escolas, acabou por assentar no método 

seguido na primeira academia italiana, criada no século XVI47, e todo um sistema de 

controlo e de manutenção do gosto, garantido pela tríade Academia-Artistas e Académicos- 

-Estado, impossibilitou o salto qualitativo da prática oficinal, própria dos artífices, para a 

prática artística resultante da «espontânea relação com a natureza», então já 

experimentada na França48. A arte produzida pelos próprios professores, mesmo por 

aqueles mais audazes, também eles limitados pelo sistema instituído, «produtos da escola e 

para a escola»49, revelava isso mesmo, inscrevendo-se «no exercício próprio dos artífices, 

de tradução de técnicas de execução transmitidas pela corporação artística académica»50, 

pelo que Saulo Araújo os considera incapazes de promover nos seus discípulos o espírito 

crítico necessário a uma efectiva renovação das Belas-Artes. Deste modo, a perspectiva 

artística do mundo, no Portugal de oitocentos, representava apenas «a visão de séculos de 

história que italianos e franceses fizeram do seu mundo», reflectindo-se na Arte nacional, o 

«atraso cultural colectivo».51 

Uma causa desse atraso residia, portanto, e como já apontámos, no facto da 

aprendizagem artística consistir exclusivamente no adestramento técnico, algo que se 

relaciona com a inexistência de disciplinas teóricas que possibilitassem aos alunos uma 

cultura geral e artística mais alargada. De facto, apesar de, ainda no século XIX, a 

Academia de Belas-Artes de Lisboa ter conseguido, por autorização do governo, que no 

Curso Geral de Desenho os alunos obtivessem alguns conhecimentos de Anatomia e de 

História Geral e Pátria, a verdade é que esta situação era não só insuficiente, como 
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provisória, como salientou a já referida comissão52, para quem os cursos de Escultura, de 

Pintura Histórica, e de Pintura de Paisagem deveriam incluir conhecimentos de Arqueologia 

(nomeadamente os dois primeiros), de História geral, a ser «ensinada, não como simples 

inventario de factos, mas illuminada pelo espirito philosophico que os estuda nas suas leis, 

causas e effeitos naturaes», e de História e Filosofia da Arte, «sem a qual mal póde o artista 

chegar á compreensão dos proprios modelos e guiar o engenho no meio da producção 

esthetica das diveras ephocas, que apresentando-se-lhe como ingovernavel cahos, lhe 

perturba a imaginação, e lhe suggere as mais falsas idéas»53, sendo que algumas noções 

de Química também eram apontadas, por esta comissão, como necessárias ao pintor.54  

No entanto, mesmo após a reforma de 1901, considerada por Dom José Pessanha, 

como uma tentativa de ampliar o ensino teórico, para o que contribuiu a criação de um 

Museu de Arte Antiga, no qual os alunos poderiam observar a evolução do esforço 

estético55, a formação prática artística continua com o estatuto de quase exclusividade. No 

1º ano do Curso Geral de Desenho, tanto o Desenho Linear Geométrico, como o Desenho e 

Modelação de Ornato ocupavam três tempos de três horas, perfazendo o total de 9 horas 

semanais cada um, e o Desenho de Figura por Estampa ocupava seis tempos de três 

horas, perfazendo o total de 18 horas semanais, o que resultava numa carga horária de 36 

horas, exclusivamente dedicadas à prática do Desenho, sendo que apenas no 2º ano era 

leccionada a disciplina de Elementos de Geografia e Etnografia, mesmo assim com apenas 

uma hora semanal, o que é representativo não só do diferente valor atribuído a cadeiras da 

prática artística e cadeiras de cultura geral, teóricas, mas também da verdadeira dificuldade 

das últimas se implementarem. 

Como pudemos observar, o género de disciplinas de cultura geral, teóricas, 

acompanha a sua valorização em Portugal ao longo do tempo, apesar de um tanto ou 

quanto desfasadas. Assim, se no princípio do século XX são introduzidos alguns 

conhecimentos humanísticos, na área da História e da Literatura, só depois do 25 de Abril 

são introduzidas a Sociologia e a Psicologia (a última como opção). 
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Quer pelos planos de estudo, quer pelas entrevistas, podemos concluir que o modelo 

de formação académico foi uma constante até à reforma de 1957, e que, mesmo após esta 

reforma, só foi rompido pela audácia de alguns professores, que conseguiam “dar a volta” 

aos programas, ou proporcionavam um ensino “fora de aulas”, numa época em que, apesar 

do isolamento a que o país fora votado, começavam a surgir pequenas frechas, abertas por 

aqueles que tinham a oportunidade de estudar no estrangeiro. Assim, acreditamos que este 

modelo de formação só foi verdadeiramente derrotado pela reforma de 1974, essa sim, uma 

verdadeira reforma, com carácter inovador. 

Grande protagonista desta história foi Rocha de Sousa, com quem conseguimos 

compreender o fio que liga estes períodos de formação, uma vez que foi aluno, na Escola 

de Belas-Artes de Lisboa, ainda durante a reforma de 1932, finalista na reforma de 1957, 

que também acompanhou enquanto professor, e mentor da reforma de 1974.   

Tendo iniciado os seus estudos ainda durante a reforma de 32, Rocha de Sousa 

recorda o ensino dessa época, de uma «malha muito apertada», na qual a tecnologia do 

óleo, como tecnologia mor, ocupava um lugar central, dando origem a toda uma série de 

exercícios, com o único objectivo do saber-fazer. «Na Escola, a cópia dos modelos e a 

manipulação dos materiais pictóricos era de tal forma apertada, tinha uma malha tão 

apertada, anti-liberal, anti-liberdade, que nos obrigava a seguir técnicas e tecnologias muito 

estreitas.»56 Para além disso, Rocha de Sousa também lembra a dificuldade que era 

estudar, no nosso país, numa época em que os alunos, fechados para o mundo, não 

beneficiavam do que era comum para um estudante de Belas-Artes no estrangeiro: ler uma 

História de Arte actual, visitar museus de arte contemporânea, e estar a par das mais 

recentes investigações no campo da arte. 

 

«Nós não tínhamos literatura nenhuma! Não tínhamos uma História de Arte! Não 

tínhamos uma História de Arte de bolso! Não tínhamos nada! Tínhamos que ir estudar nas 

bibliotecas, e mesmo assim mal. O Museu de Arte Antiga tinha uma coisa muito boa: arte de 

civilizações diferentes... (...) [Mas, de resto,] era uma coisa horrível! Era uma coisa, 

absolutamente, horrível! E não ter a visão! Não ver! Para um artista é absolutamente necessário 

ver. Nós víamos algumas reproduções, daqui e dali, mas...» 57 
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É com alguma amargura que Rocha de Sousa lembra o medo, a proibição, o controlo, 

e de certo modo, o «amordaçamento», que impedia tanto os alunos de dar largas à sua 

criatividade, como os professores de exercerem a sua profissão com o mínimo de inovação.  

 

«Coisas muito más: o medo. O avanço, a novidade, a inovação, ali, eram chamados à 

pedra. Não éramos postos na rua porque o director tinha medo de pôr as pessoas na rua, mas 

éramos castrados, de certo modo, na nossa criatividade, por isso – quer como alunos, quer 

como professores, mais tarde. Havia funcionários na escola que, na linha de uma perseguição 

orquestrada pelo director, fiscalizavam as aulas.»  

 

No Porto, pela localização da Escola e pelo contexto em que esta se inseria, este 

clima de censura, parece não ter sido tão acentuado. O Director da Escola, o arquitecto 

Carlos Ramos possibilitava um ambiente bem mais descontraído, do que o vivido na Escola 

de Lisboa, na qual o Arquitecto Paulino Montez, era o «director esquisito», como o apelidou 

Rocha de Sousa. Assim, os professores por nós entrevistados, com formação no Porto, 

nessa época, recordam sobretudo o convívio entre os colegas, e inclusivamente com os 

próprios professores, e uma grande receptividade à escola e aos artistas, por parte da 

comunidade, em geral. 

José Mouga58, num artigo, que constituiu uma “mesa redonda” em torno da Educação 

Visual, publicado pela Arte-Opinião, em 1980, recordava que: 

 

«A Escola de Belas-Artes do Porto tinha um aspecto que a distinguia de Lisboa. O jardim 

S. Lázaro à volta, e para além de algumas pessoas muito lúcidas, era um centro de actividade 

da cidade, não parava na porta. Ali à volta as lojas viviam da ESBAP, as pessoas conheciam-   

-se. Havia uma zona de protecção ecológica ao aluno de Belas-Artes. (...) E a Escola irradiava 

actividades, as pessoas passeavam no jardim...»59 

 

Ao que a Arte-Opinião respondeu: «De facto a ESBAL estava entre os livros da 

Biblioteca Nacional, o paiol da Polícia, o Governo Civil, e a PIDE/DGS!»60  
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Lima de Carvalho também salienta a relação com os professores e os colegas, com 

os factores mais marcantes da sua formação, como aluno, nas Belas-Artes do Porto, e 

recorda todo um convívio e animação cultural que se geravam, a par de uma enorme 

consideração e admiração pelo trabalho realizado nesta Escola, pelas forças vivas da 

cidade, o que não veio a encontrar, como professor, nas Belas-Artes em Lisboa, onde a 

Escola era confundida com a Sociedade de Belas-Artes, mais conhecida por nela se 

realizarem bailes.  

 

«A Escola do Porto, talvez pela cidade ser mais pequena, ou mais de província, era um 

centro cultural muito importante, e as forças vivas da cidade tinham consideração e admiração 

pelo trabalho da Escola de Belas-Artes do Porto. Havia todos os anos uma exposição magna, 

no princípio do ano, em que de todas as disciplinas, e quase todos os alunos entravam, que era 

aberta ao público, e no dia da inauguração era uma festa! De tal maneira que, na zona da 

Escola, o trânsito alterava-se.»61  

 

No entanto, apesar destas diferenças, o ensino oficial, quer numa instituição, quer na 

outra, ainda se baseava numa aprendizagem académica, fruto de uma relação mestre-

aprendiz, na qual o segundo se subordinava ao primeiro. E a liberdade de acção criativa 

deste (aprendiz) dependia, em grande parte, da orientação daquele (mestre), que por muito 

avançado que fosse, era restringido pelo carácter eminentemente tecnológico das cadeiras 

que regia, e controlado pelas entidades que lhe eram hierarquicamente superiores. 

Mesmo assim, Rocha de Sousa lembra toda uma formação que era feita “fora de 

aulas”, nas tertúlias, nos ateliers partilhados, nas aulas clandestinas, em horas que se 

estendiam fora de horas, e nas quais se aprendia mais do que no ensino formal, o ensino 

ainda académico, das então Escolas, mas nem por isso menos “Academias”. Um detalhe 

curioso, representativo do «espírito copista» que ainda se vivia, é o de que na descrição 

interna dos conteúdos de Pintura de Modelo Vivo, surgia a designação de cópia do modelo 

vivo, e não pintura ou interpretação, como sublinha Rocha de Sousa.62 Contudo, a partir da 

reforma de 57, não tanto pela reforma em si, mas devido à renovação do corpo docente, e 

ao natural eclodir de uma situação insustentável, a nível nacional, e consequente abertura 
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ao exterior, começaram a ter lugar algumas práticas que se opunham à regra instituída, 

próprias de um entendimento da Arte já não como imitação, mas como expressão. É com 

grande entusiasmo que Rocha de Sousa lembra o deslumbramento dos anos 60, quando 

finalmente começam a circular imagens de obras de arte internacionais, trazidas pelos 

bolseiros de França, Itália e Inglaterra, e pelos refugiados políticos. 

 

«Mais tarde, após a reforma de 57, já próximo dos anos 60, começaram a aparecer 

outras coisas. (...) Havia coisas extraordinárias! E, sobretudo, os exilados políticos que, às 

vezes, conseguiam voltar, próximo do fim dos anos 60, traziam muitas coisas. (...) Faziam-se 

cópias com meios fotográficos, porque a máquina de fotocopiar não existia, na altura (...) e 

essas coisas andavam de mão em mão!» 63 

 

A partir dessas imagens, que passavam «de mão em mão», mas também das 

revistas, como a Art Vivant e a Flash Art, das tertúlias e dos livros, os alunos ensaiavam 

«uma arte modernizante, ou a arte moderna já», que se fazia no estrangeiro. No entanto, 

segundo Rocha de Sousa, «esta imitação era só por uns bonecos, não era pela teoria». 

Portanto, era uma «imitação praticamente só através do ver e do sentir.»64 E, apesar desta 

abertura, esse género de práticas ocorriam, sobretudo, “clandestinamente”, nos ateliers, ou 

na própria Escola, mas de modo velado. «Na escola não era possível. Fazer arte abstracta, 

por exemplo, era perfeitamente impossível, nesse tempo. Era proibido.»65 

Representativo da dificuldade em quebrar as normas estéticas de carácter mimético, 

que, mesmo assim, ainda se sentia, nas Escolas Superiores de Belas-Artes, sobretudo na 

de Lisboa, é um episódio que Rocha de Sousa viveu, como professor, durante a reforma de 

57, quando procurou ensinar de forma pedagogicamente inovadora a natureza morta, e foi 

impedido de continuar o exercício, que resultou na suspensão de bolsas a muitos 

estudantes. O exercício censurado fora, simplesmente, confundido com arte moderna (algo, 

como já foi referido, ainda impensável de se fazer nas Belas-Artes de Lisboa, na altura), 

após uma visita nocturna à sala de aula, onde os cavaletes expunham quadros, 

subdivididos em quadrados idênticos, com o objectivo de uma aprendizagem progressiva, 
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assente numa representação do interior para o exterior, que permitisse compreender a 

relação entre a estrutura e a forma do objecto, algo que ultrapassou o entendimento dos 

vigilantes (o empregado e o «director esquisito»66). «Nós éramos vigiados durante a noite, 

não por estarmos lá, mas por termos deixado as coisas à vista. (...) As pessoas eram 

amordaçadas, de certo modo, eram castradas, eram impedidas de fazer certas coisas.»67  

Mas, como arranjar soluções para superar estes impedimentos, também fazia parte 

da criatividade, Rocha de Sousa conseguiu ultrapassar estas questões, chegando mesmo a 

classificar como positivo todo o empenho que eram forçados a desenvolver: quer para 

aceder ao conhecimento (a simples aquisição de um livro, nas bibliotecas quase fechadas 

e/ou no estrangeiro); quer para desenvolver um trabalho sem constrangimentos (os ateliers 

alugados por um conjunto significativo de estudantes que, muitas vezes, faziam biscates 

para o conseguir); quer para tornar possível aos seus alunos um ensino com liberdade, que 

aceitava respostas diferentes para o mesmo exercício. 

 

«Nós, a partir daí, fizemos um ensino clandestino, de determinados exercícios, que eram 

diferentes em todas as pessoas! Todas as pessoas respondem de maneira diferente a um 

método igual! Nós damos um método, que é levar esta bola daqui para além. Mas, cada pessoa 

pega da sua maneira, e leva da sua maneira! Portanto, aqui era a mesma coisa. A diferença 

existia. E os resultados eram diferentes. Os resultados eram todos diferentes...»68 

 

A relevância atribuída à individualidade dos trabalhos, que podemos atribuir a uma 

progressiva adesão à corrente expressiva-psicanalítica da Educação Artística, por oposição 

ao mimetismo que sempre caracterizara o ensino nas Escolas Superiores de Belas-Artes 

até essa altura, patente na descrição deste exercício realizado por Rocha de Sousa, 

encontra-se também presente no seguinte episódio relatado por José Alberto Saraiva. 

Quando o Professor Lagoa Henriques lhe pediu que desenhasse umas frontarias na baixa 

lisboeta, e depois as trouxesse, para ele as avaliar, foi com grande decepção que o então 

aluno José Alberto Saraiva, ao mostrar ao “Mestre” a sua obra, constatou o seu desagrado 

por não ter encontrado uma maneira pessoal de se expressar graficamente, ou seja, por 

não ter conseguido ultrapassar uma representação meramente mimética, aquela na qual o 
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próprio Lagoa Henriques havia sido formado, como aluno, na Escola de Belas-Artes do 

Porto, e também a mesma que, certamente, havia sido experimentada por José Alberto 

Saraiva no anterior ensino oficial.  

 

«“Mas é isto? Isto não é nada.” Caiu-me o céu em cima! Eu que ia todo inchado – toda a 

gente dizia que eu desenhava bem e eu gostava do que desenhava – e ele diz-me: “Oh rapaz: 

isto faz qualquer um. Cá dentro da casa todos fazem isto. Isto não é nada. Isto não é relevante. 

É necessário conseguir uma forma pessoal de representar.” Eu fiquei desanimado!! Às tantas, 

pensei: “Eu não devia ter vindo para aqui.”»69 

 

Este conceito moderno de originalidade, moderno porque próprio da Modernidade, 

mas “moderno” pois não era propriamente novo, já contava com um longo percurso na Arte 

e na Educação Artística a nível internacional. Contudo, só começou a ser apreciado por 

alguns docentes das Belas-Artes a partir dos anos 60, um século depois de Gustave 

Courbet (1819-1877) se ter recusado a ensinar, por considerar a criação como um processo 

individual, e pressentir que ao manter as lições no seu atelier, tornava-se responsável por 

uma onda de seguidores, que ia contra os seus princípios. 

No longínquo ano de 1861, incomodado com esta situação incongruente, escreveu 

uma carta aos seus discípulos, publicada no jornal Courrier du Dimanche, para que todos 

compreendessem os verdadeiros motivos daquela decisão. Nesta carta defendia que «a 

história de uma época termina aquando essa mesma época», sendo que «o passado é 

passado», e o ser humano não deve senão «trabalhar sobre o presente e alcançar a 

novidade, a partir dos resultados já adquiridos». Para Courbet, recomeçar, repetir o 

passado, como era usual nas Academias, constituía um erro, sendo que no presente dever-  

-se-ia «caminhar de síntese em síntese, de conclusão em conclusão», o que nos remete 

para o espírito que viria a incorporar toda a arte moderna.  

No Congresso de Anvers, realizado pouco depois deste acontecimento, Courbet 

justificou a sua posição, explanando as suas ideias, perante uma audiência composta por 

colegas, amigos e alguma oposição. No final do seu discurso, deixa bem claro: «Eu não 

tenho escola; por fidelidade ao meu sistema individualista eu recuso-me a formar os 

alunos.»70 
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O mesmo espírito de indignação em relação ao Academismo, só viria a ter lugar na 

Arte Portuguesa no século XX, e está bem patente nas célebres frases de Amadeo de 

Souza Cardoso (1887-1918), de cerca de 1910 e de 1916, respectivamente: «Ninguém 

deixa de fazer uma obra de arte intensa por falta de técnica, mas por falta de outra coisa 

chamada temperamento.»71 «Eu não sigo escola alguma. As escolas morreram. Nós, os 

novos, só procuramos a originalidade.»72  

No entanto, por um lado, Amadeo foi uma excepção na arte portuguesa, mesmo entre 

os seus «amigos compatriotas», que marchavam «numa rotina atrazada»73, segundo o 

próprio, e, por outro lado, a arte que se fazia nos ateliers, e a arte que se fazia nas Escolas, 

não tinham comparação, como frisou Rocha de Sousa. Uma coisa eram as 

experimentações de carácter modernizante, fruto de um trabalho sem “mestre”, realizado na 

intimidade do atelier, outra coisa, muito diferente, eram os trabalhos pré-estabelecidos de 

carácter copista, realizados nas Escolas, que concorriam para a manutenção de um gosto 

social e politicamente aceite. 

Assim, apesar de presente, de início em Amadeo, e posteriormente em toda a arte 

moderna portuguesa, sendo inclusivamente introduzido no ensino básico mais cedo (1948), 

como vimos no primeiro capítulo, este paradigma da livre expressão, no qual a originalidade 

ocupava o lugar central, só viria a penetrar nas Escolas Superiores de Belas-Artes, depois 

da reforma de 1957, como já referimos, e a efectivar-se depois do 25 Abril.  

É interessante estabelecer um paralelo entre o «temperamento» de que nos fala 

Amadeo (c.1910) e a «alma» referida por Conceição Cordeiro74, como uma das qualidades 

através da qual os professores da Escola Superior de Belas-Artes do Porto, aferiam a 

«honestidade» ou não dos trabalhos, nos anos 80, enquanto era aluna da Escola. 

Mesmo assim, ainda antes da reforma de 1974, a par deste paradigma, uma teoria 

sustentada vai enformar e dar substancia à prática artística, até então centrada 

essencialmente no “fazer”, fosse através da cópia das obras clássicas, ou fosse através da 

cópias das obras modernas, mas, ainda assim, cópia, e não tanto no “pensar”. José Alberto 

Saraiva enfatiza esta questão, ao revelar que: 
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 «O que mais me cativou foi uma formação teórica paralela a uma orientação artística. 

Eu gostei imenso dessa formação teórica, porque, por vezes, os artistas que ensinam arte 

orientam os alunos de uma maneira muito técnica. (...) Não sustentam aquilo que defendem 

com a teoria. E, no meu tempo, pelo menos no meu tempo, os professores que eu tive foram 

óptimos nisso.»75 

 

Ao mesmo tempo que exigia que os seus alunos desenvolvessem uma maneira de 

trabalhar pessoal, um produto exterior da sua interioridade, denotando uma concepção da 

Arte como expressão, também presente nas palavras de Lima de Carvalho quando sublinha 

que a «criação satisfaz o interior da própria pessoa»76, Lagoa Henriques procurava que os 

alunos compreendessem que a Arte resulta de um processo mental, interior porque 

cognitivo, mas não corresponde a mera inspiração ou catarse, não é fruto do acaso, é algo 

que se constrói. 

Para o demonstrar, como recorda José Alberto Saraiva, citava um excerto dos 

Ensaios de Almada Negreiros, nos quais este contava a história de «um artista» (Leonardo 

da Vinci), que fora requisitado para pintar os frescos de uma congregação religiosa, mas 

desde o primeiro dia de trabalho, quando apenas trouxera os materiais e observara o local, 

levara meses sem aparecer, o que deixara os monges inquietos, e a julgar, por fim, que 

houvera desistido. A moral da história é que estivera todo esse tempo a pensar. Não a 

inspirar-se, mas a trabalhar mentalmente. De onde se depreendia que a criação artística 

requer o intelecto, não é algo que dependa exclusivamente da mão, do “jeito”, mas antes 

deriva do conhecimento, e quando se converte em “obra” tem por detrás uma intenção. 

 

«O Lagoa Henriques ainda foi contemporâneo do Almada Negreiros, e nas aulas, e a 

mim em particular, costumava falar muito dos Ensaios do Almada Negreiros, do exemplo 

fabuloso do que é criação artística que o Almada nos deu: o exemplo do que é a procura, do 

que é a intenção de criar, de que não se pode criar assim do nada, de que as obras não surgem 

só porque nós tivemos um impulso, mas porque há algo que as origina. (...) No fundo, é 

necessário pensar. Há muita gente que aprecia a arte de uma forma muito pessoal: “Isto é 

interessante... Fica lá bem na minha casa...”, mas o que está por detrás da obra é que é 

fundamental. Porque a obra tem sempre conteúdo cognitivo.»77   
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Este conteúdo cognitivo insere-se na corrente formalista-cognitiva da Educação 

Artística, definida por Arthur Efland como o produto da intersecção entre a Estética 

Formalista e a Psicologia Cognitiva, de onde adveio o reconhecimento de que à Arte 

corresponde um conhecimento próprio, sendo que a aprendizagem consiste no 

desenvolvimento das competências cognitivas específicas, inerentes a esse conhecimento, 

e começou a ganhar presença no ensino superior artístico ainda antes da reforma de 1974. 

Embora os Planos de Estudo conservem uma concepção mimética da Arte e da 

aprendizagem, este novo paradigma da Educação Artística é preconizado através da acção 

de alguns professores, quer de disciplinas de índole prática, como vimos no exemplo 

anterior, sobre as aulas de Desenho de Lagoa Henriques, e no exercício descrito por Rocha 

de Sousa, no qual a aprendizagem consistia num processo lógico de desconstrução-

reconstrução do objecto, a partir da sua estrutura, quer de disciplinas de índole teórica, 

como a História de Arte, leccionada por Artur Nobre de Gusmão (1920-2001).  

Para a projecção deste paradigma em Portugal, como noutros países, contribuiu a 

divulgação da obra Arte e Percepção Visual: uma Psicologia do Olhar Criativo (1954), de 

Rudolph Arnheim, já adquirida por Rocha de Sousa e outros docentes, na década de 60, 

cujos conteúdos, que começaram a ser transpostos para algumas práticas educativas no 

ensino superior artístico, inspiraram tanto a reforma deste ensino (como veremos) como a 

do ensino básico (como já vimos), ambas realizadas em 1974, após o 25 de Abril.  

 

«Fui das primeiras pessoas a ter o livro do Arnheim – eu e outros, que foram lá fora, e 

contactaram com o Brasil. O Brasil fez a primeira tradução do Arnheim, que é a Bíblia das Artes 

e da Percepção visual. E o Arnheim andava aí nas nossas mãos, e serviu para muito. Eu acho 

que ainda serve. Eu acho, curiosamente, que o Arnheim nunca perdeu actualidade.»78 

 

A partir deste entendimento cognitivo, Rocha de Sousa compreendeu, por exemplo, 

que a natureza-morta não podia mais ser praticada como até então, através da simples 

cópia à vista, começando-se por fora, mas que era necessário, primeiro, não só um 

enquadramento teórico daquele género de representação, através do estudo dos autores 

que a desenvolveram e da sua evolução, mas também a realização de exercícios práticos 

que permitissem uma compreensão formal dos objectos, nos quais se trabalhasse a 
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acentuação, o nivelamento, etc., desenvolvendo-se um projecto com «um início, 

informações laterais, um eixo orientador», até se chegar a uma representação final, pois «é 

preciso que os alunos tenham noção de que não é tudo caos, (...) não é tudo liberdade». 

Pelo que, «traindo uma metodologia que começava pelo fim, pelo telhado», criou, como já 

referimos, uma nova maneira de ensinar a natureza-morta. «Cheguei a fazer telas, em que 

havia quadrados, fazia-se uma representação objectiva, no início (tanto quanto o aluno era 

capaz) e, depois, começava-se a fazer do princípio, até chegar a um objecto novo.» 79 

No âmbito do conhecimento teórico, Artur Nobre de Gusmão contribuiu para uma 

mudança na concepção comum de História de Arte na Escola Superior de Belas-Artes de 

Lisboa, ao propor aos alunos que analisassem uma obra pela sua forma, e que só a partir 

do espírito da forma, a situassem neste ou naquele período da História, como lembra 

Elisabete Oliveira, que considera que esse trabalho foi «marcante» para a sua acção, 

posteriormente, como professora e formadora.80 

A análise da obra de arte com base nas suas características formais constitui 

precisamente uma prática comum da corrente formalista-cognitiva da Educação Artística, 

para a qual a Arte tem valor por si mesma, e não porque associada a qualquer outro 

propósito, e levou os estudantes não só a compreender a estrutura da obra analisada, mas 

também, devido à utilização de conceitos inerentes a uma linguagem específica das Artes 

Visuais em geral, a percepcionar as obras de arte, sob uma perspectiva, enquanto fruidores, 

que se aproximava muito mais da sua própria perspectiva como “fazedores”, do que aquela 

eminentemente histórico factual proporcionada, normalmente, pela História da Arte. 

De facto, é justamente a aprendizagem desta linguagem, que vai facilitar o diálogo 

entre professores e alunos acerca das obras que estes produzem, dando origem a uma 

crítica construtiva, que não assenta meramente no gosto pessoal de cada um, mas antes 

em princípios, que podem ser articulados de maneiras diversas, mas que todos conhecem. 

Assim, pouco a pouco, a reflexividade sobre a prática começa a ter lugar, preconizada por 

Rocha de Sousa, ainda enquanto professor durante a reforma de 57, tal como lembra 

Elisabete Oliveira: «O Rocha de Sousa treinou-me para algo muito importante, que é ter 

reflexividade sobre o que se faz.»81  
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No entanto, esta reflexividade, hoje na ordem do dia, apenas era fomentada por 

alguns docentes, com os quais, ao mesmo tempo, segundo Elisabete Oliveira, não era fácil 

dialogar, por um lado, porque os estudantes, habituados a uma prática de ensino que não 

os preparava minimamente para situações onde aplicassem o seu sentido crítico (antes pelo 

contrário), se sentiam intimidados e, por outro lado, porque aquela linguagem visual ainda 

não havia sido democratizada, tanto nas Escolas Superiores Belas-Artes, como nos níveis 

de ensino anteriores. 

 

«Do ponto de vista do criticismo e da reflexividade, o Professor Artur Nobre de Gusmão e 

o Professor Rocha de Sousa foram muito bons a fazer-nos pensar, mas nem toda a gente 

acompanhava esses professores. (...) No fundo, era o aventurar, o arriscar àquele diálogo 

difícil, que nos fazia crescer, e quem não se metia nisso não crescia. Por isso, muita gente, a 

meu ver, saiu de lá (ESBAL) pouco desenvolvida nesses aspectos.»82 

 

Na verdade, apesar da descrição feliz que Elisabete faz do seu tempo de aluna na 

Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, durante a reforma de 1957, como a mesma 

sublinha, os alunos ainda saiam melhor preparados sob o ponto de vista da prática artística 

e tecnológica, do que relativamente à análise compositiva das obras, e à reflexividade sobre 

a prática. «No fundo, a reflexividade e, também, a ligação com a cultura, em geral, é que 

eram muito escassas. (...) Se tínhamos uma tendência criadora e vocacional nós tínhamos 

uma experiência de criatividade, senão podíamos sair quase como técnicos de Pintura.»83 

DA ARTE COMO EXPRESSÃO À ARTE COMO COGNIÇÃO E COMO REFLEXÃO E INTERVENÇÃO 

SOBRE O MUNDO OU DO ARTISTA MODERNO AO ARTISTA QUE PERCEPCIONA E RECONSTRÓI 

REALIDADES (1974-ACTUALIDADE)   

Na sequência desta orientação formalista-cognitiva, que vinha a emergir desde os 

anos 60 nas Escolas Superiores de Belas-Artes, a reforma dos Planos de Estudo de 1974 

dá origem à criação de novas disciplinas e à conversão de antigas disciplinas ou à alteração 

dos seus conteúdos, no sentido de introduzir o conhecimento teórico inerente a esta nova 
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perspectiva. Assim, na Escola de Lisboa, por exemplo, é criada a disciplina de 

Comunicação Visual, e as antigas disciplinas de Composição de Pintura e de Escultura (5º 

ano), de carácter eminentemente prático, transformaram-se em Composição e Forma Visual 

(opcional no 4º ano), que viria, mais tarde (1978), a subdividir-se em Forma Visual (3º ano) 

e Composição (4º ano), com as vertentes autónomas de Pintura e Escultura, recuperando a 

sua autonomia. Na disciplina de Comunicação Visual as obras de arte e as imagens visuais, 

em geral, são analisadas tendo em conta aspectos formais, relacionados com a mensagem 

que aquelas pretendem veicular, tendo em conta o contexto em que se inserem, enquanto 

na disciplina de Forma Visual é explorado minuciosamente o conhecimento científico, no 

âmbito da Psicologia Cognitiva aplicada às Artes Visuais, que permite aos estudantes 

compreender o modo como percepcionam a realidade que os rodeia, assim como a sua 

relação com a construção dos objectos artísticos, que deve ter em conta aquele 

conhecimento, uma vez que estes, por um lado, resultam da percepção do autor, e, por 

outro, irão ser percepcionados pelos fruidores.      

Outra das transformações que ocorreu, por esta altura, em ambas as Escolas 

Superiores de Belas-Artes, é a criação dos cursos de Design. Até então os alunos que 

pretendiam obter conhecimentos nesta área tinham de o fazer de forma autodidacta, pois 

como lembra Rocha de Sousa: «Como não havia Design, os alunos tornavam-se designers 

por curiosidade própria, indo lá fora, tirando bolsas de estudo...»84 

No entanto, a reforma de 1974, não visava apenas proporcionar uma perspectiva 

formal do objecto artístico (que se insere na corrente formalista-cognitiva, estabelecida por 

Efland), mas também outras maneiras de pensar a arte, possibilitadas através de novas 

disciplinas, de que são exemplos, na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, a 

Antropologia Cultural (obrigatória no 1º ano), a Sociologia da Arte (opcional no 4º ano ou no 

5º ano), e até mesmo a História da Arte Contemporânea (opcional no 4º ano ou no 5º ano), 

uma vez que, até essa altura, a História da Arte centrava-se sobretudo no passado, e num 

passado que não era propriamente recente.  

Como lembra Margarida Calado, que entrou na Escola Superior de Belas-Artes de 

Lisboa como assistente eventual, em 1973, pouco tempo antes da Revolução, para 

leccionar a disciplina de História Geral da Arte I, os conteúdos programáticos que nesta 
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disciplina iam da Pré-História a Roma, e na disciplina de História Geral da Arte II iam de 

Roma ao Renascimento, foram reformulados após o 25 de Abril, uma vez que os alunos, 

que também participaram nesta reforma, desejavam conhecer esta temática nos séculos 

XIX e XX, os mais recentes, o que é natural dado que, até então, o país, e o ensino nele 

praticado, se voltavam quer para o interior (tudo o que fosse estrangeiro tinha dificuldade 

em penetrar em Portugal), quer para o passado.  

Margarida Calado salienta que a sua própria formação em História, na Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, se centrava sobretudo na Antiguidade e na Idade Média, 

e «a partir da época Moderna avançava-se muito pouco, numas disciplinas até ao século 

XVI, noutras até ao século XVIII»85, sendo que não contemplava, quase em absoluto os 

séculos XIX e XX. Quase porque a disciplina de História da Arte do 2º ano era constituída 

por um primeiro período, durante o qual era apresentada, de forma muito superficial, «uma 

panorâmica que ia da Pré-História ao Século XX»86. Segundo a professora:  

 

«O único conhecimento que eu tinha destes séculos (XIX e XX) advinha de uma 

exposição sobre arte europeia, principalmente arte francesa do século XIX, Gauguin, Van 

Gogh..., patrocinada pela Gulbenkian, mas na FIL, que era em Alcântara, que aconteceu estava 

eu no último ano do Liceu. Então, para dar as aulas, comecei a estudar, de forma autodidacta. 

Comecei a comprar livros sobre Impressionismo... etc. (...) Quando tive de dar aulas do século 

XIX e XX, como não tinha preparação, fui estudar, durante 2 anos!»87  

 

A reforma de 1974 corresponde, assim, a uma abertura, em todos os sentidos: no 

tempo (a acessibilidade ao estudo de épocas mais próximas daquela em que se 

encontravam), no espaço (a acessibilidade aos acontecimentos artísticos fora do âmbito 

estritamente nacional), e no próprio modo de pensar a arte, que poderia ser observada, a 

partir de então, segundo diferentes ângulos, que se entrecruzam e complementam, 

contribuindo para o mesmo objectivo: um conhecimento cada vez mais rico, multifacetado, 

complexo e holístico, do fenómeno artístico.  

Contudo, apesar das intenções da reforma de 1974 serem as mais sérias, os efeitos 

desta reforma levariam ainda muito tempo até se fazer sentir. Quando questionada acerca 
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de como a formação nas Belas-Artes se reflectiu na sua prática docente, Margarida Rocha, 

que terminou o curso de Artes Plásticas – Pintura em 1976, só chegando a frequentar um 

ano na nova reforma, recorda sobretudo os conhecimentos científicos, nomeadamente os 

de carácter prático, apesar de ter referido, anteriormente88, a importância decisiva de Artur 

Nobre Gusmão, no seu percurso profissional e investigativo posterior. 

 

«A formação das Belas-Artes reflectiu-se na minha prática docente mais ao nível de 

conhecimento científico. (...) Ainda hoje, se precisar de trabalhar Mosaico, me lembro de coisas 

que, realmente, aprendi na tecnologia de Mosaico, nas Belas-Artes. Há conhecimentos 

científicos que ainda hoje me servem, para eu ter uma base para os actualizar.»89 

 

De acordo com Ana Bela Mendes, que concluiu a sua licenciatura em Artes-Plásticas 

– Escultura em 1981, apesar desta reforma «mudar em muito a perspectiva sobre o ensino 

artístico, as práticas, essas, continuaram quase as mesmas, pois a maioria dos docentes, 

devido à sua idade não as modificaram e foram até reticentes à mudança.»90 No entanto, 

Ana Bela Mendes também reconhece que no âmbito teórico a reforma teve mais impacto, 

com a criação de disciplinas, como Composição e Forma Visual, que visava a aquisição de 

toda uma linguagem visual e da percepção, e Antropologia Cultural, Sociologia da Arte e 

Psicologia da Arte, que abriram «novos horizontes na abordagem da emergência do objecto 

artístico». Neste contexto, «alguns professores mais novos, com contactos internacionais 

orientavam-nos para outros modos de ver e de reflectir sobre o objecto artístico.»91
  

Clara Brito, formada cinco anos depois, refere um bom e variado leque de 

experiências técnicas, além de uma formação geral teórica92, e apesar de considerar que 

muito do que aprendeu, nomeadamente em arte contemporânea e em educação estética, 

foi depois, também recorda que «havia alguns professores, raros, que, em doutoramento, 

nos traziam algumas novidades e abertura para o que se passava lá fora»93. 
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Ana Bela Mendes reconhece ter beneficiado de uma abertura proporcionada pela 

Revolução, nomeadamente o acesso a bibliografia interdita até então. Mesmo assim, 

sublinha que esta raramente se encontrava disponível em Português, e era de difícil 

aquisição, sendo por vezes encomendada ao estrangeiro, e outras vezes consultada 

apenas na Biblioteca Nacional ou na Biblioteca da Gulbenkian, e não deixa de lamentar a 

oferta e a dinâmica da biblioteca da Escola. «A própria Biblioteca tinha uma oferta clássica, 

e uma dinâmica bafienta, ainda acusando resquícios do que o país tinha sido até então.»94  

Como sublinha Margarida Rocha, as pessoas não mudam as suas práticas por 

decreto95, e sendo as pessoas que fazem as instituições, estas também não. Se existiam 

algumas excepções à regra, já desde a reforma de 57, a verdade é que, na generalidade, o 

ensino nas Belas-Artes, mesmo depois do 25 de Abril, e desta reforma que, na Escola 

Superior de Belas-Artes de Lisboa, foi, a todos os títulos, excepcional, preconizando mesmo 

algo que só viria a suceder muito mais tarde, continuava preso a uma tradição com raízes, 

com mais de um século de profundidade, muito difíceis de ultrapassar.   

Na Escola do Porto, a realidade do ensino não era muito diferente. Se até ao 25 de 

Abril os planos de estudo das Escolas de Belas-Artes tinham sido praticamente iguais 

(sendo que um aluno de qualquer uma das instituições podia transitar para a outra, sem ser 

necessário qualquer regime de equivalências), a partir da reforma de 1974 estas ganharam 

autonomia, conceberam Planos de Estudo distintos, mas nem por isso seguiram rumos 

muito divergentes. Também no Porto os cursos superiores de Pintura e de Escultura são 

reformulados e dão origem aos cursos de Artes Plásticas – Pintura ou Escultura, procurando 

adquirir uma dimensão mais abrangente, e também no Porto é introduzido o Design, apesar 

de apenas o curso de Design de Comunicação, enquanto na Escola de Lisboa, para além 

deste, é iniciado o curso de Design de Equipamento, facto que se mantém hoje em dia. 

Contudo, apesar de, como já foi referido, a formação nas Belas-Artes do Porto, pelo 

seu contexto, possibilitar uma outra liberdade durante a reforma de 1957, de acordo com 

José Paiva e Silva, licenciado em Artes Plásticas – Pintura, cuja formação se estendeu por 

um período dilatado de tempo, o que fez com que vivesse ambas as reformas (a de 1957 e 

a de 1974), na Escola de Belas-Artes Porto um certo «arcaísmo do plano de estudos» 
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ultrapassou a Revolução. De facto, esta Escola não alargou da mesma maneira que a sua 

congénere, em Lisboa, o espectro de disciplinas que possibilitaria novas perspectivas sobre 

a Arte, centrando-se na prática oficinal e mantendo praticamente o mesmo conjunto 

reduzido de disciplinas teóricas, composto por História da Arte e Estética, que já existia na 

reforma anterior. Pelo que se compreende a lacuna apontada por Conceição Cordeiro, para 

quem os cursos desta Escola deveriam conter mais aulas teóricas, «que servissem de apoio 

às práticas, o que não acontecia».  

 

«Deveria haver naquela Escola uma formação que fosse, precisamente, entrecruzando 

as teorias com a prática. Acho grave não haver isso. (...) E, agora, à distância, é que começo a 

perceber, porque na altura, não era eu – uma miúda com 18, 19, 20 anos – que ia discutir 

porque é que a Psicologia, por exemplo, deveria existir num curso de Pintura.»96 

 

No entanto, tal como outros docentes formados nesta instituição, entre os quais Lima 

de Carvalho97 (actualmente Professor Catedrático na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa), 

ainda na reforma de 57, e Luís Calheiros98 (Professor Adjunto na Escola Superior de 

Educação de Viseu), que também acompanhou as duas reformas, José Paiva e Silva realça 

o sentimento comunitário que nela se vivia, as mencionadas relações de proximidade entre 

alunos, e entre alunos e professores, das quais resultavam «envolvimentos transversais 

complexos que permitiam uma interiorização autoral dos conteúdos e experiências 

decorrentes das aulas». Segundo o coordenador do Mestrado em Ensino das Artes Visuais 

do Porto, este convívio, que viveu, e que procura manter com os seus alunos, é algo muito 

benéfico, pois permite ultrapassar as contingências inerentes à própria instituição, e uma 

aproximação à contemporaneidade artística. 

 

«Desta vivência transitam informações e discussões que alargam o campo de 

aprendizagem de uma instituição, com o peso da sua história e o arcaísmo do seu plano de 

estudos, para a um campo mais próximo do pulsar complexo onde se move, em cada momento, 

a arte.»99 
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Neste sentido, José Paiva e Silva considera que o cerne da aprendizagem se 

encontra no que denomina por «conflitualidade entre os saberes, os seus limites e 

confirmações», aproximando-se do conceito de Educação, como algo resultante da 

intertextualidade que Rocha de Sousa procurou encetar nas Belas-Artes de Lisboa, com a 

reforma de 1974. Para além disso, a vivência de que nos fala, na qual as discussões (a 

confrontação de ideias ou o “contrastar”, conforme Elisabete Oliveira100), são geradoras de 

aprendizagem, remete-nos para o desenvolvimento do espírito crítico, para a prática da 

reflexividade, que já referimos, também mencionada por Elisabete Oliveira101 e Virgínia 

Fróis102, que este docente procura, na actualidade, promover. «A actividade docente deve 

abrir e ampliar as leituras existentes, deve questionar os saberes adquiridos, 

deve perspectivar posturas, deve ser controversa.»103 

A consciência da formação como algo contínuo, e da formação nas Belas-Artes como 

um princípio e não como um fim, foram frequentemente mencionadas nas entrevistas de 

ambos os grupos (Belas-Artes e Escolas Superiores de Educação). Apesar de recordado, 

por alguns, como algo negativo, uma vez que o ensino nas Belas-Artes não correspondia às 

suas expectativas, baseadas em toda uma experiência anterior de estudantes do ensino 

preparatório e do ensino secundário, assentes em concepções de Educação modernistas 

(isto é, num ensino estratificado no qual os conteúdos ensinados correspondiam ao produto 

de avaliação, e o espírito crítico, a autonomia e a autoria eram reduzidos, por todo um 

contexto que não os fomentava), não cremos que este sintoma seja mau de todo. A 

abertura a múltiplas perspectivas que, como já referimos, caracterizou o ensino nas Belas-

Artes a partir de 1974, poderá ter provocado alguma inquietação, a adaptação de 

professores e alunos a novos conteúdos e, de certo modo, a novas abordagens dos 

mesmos, pode ter sido difícil, mas uma formação cujo resultado é a vontade de continuar a 

aprender, algo semeou pelo caminho.  

Margarida Rocha considera que a formação nas Belas-Artes foi importante porque lhe 

suscitou a apetência para ir à procura de mais conhecimento. «Não me fiquei por aquilo que 

aprendi nas Belas-Artes.»104 Já Graça Carvalho, que terminou o curso um ano depois, em 
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1977, apesar de reconhecer que «as Belas-Artes abrem-nos perspectivas» (fruto quiçá da 

tal reflexibilidade), também considera que nas Belas-Artes se estabelecem contactos com 

«coisas que podemos aprofundar posteriormente», mas tece uma apreciação mais crítica, 

sublinhando que nestas instituições «é tudo pouco aprofundado, e muito desorganizado». 

Por fim, justifica assim: «Eu apanhei o 25 de Abril a meio, portanto, apanhei uma época um 

bocado complicada, tanto para os alunos, como para os professores. Estávamos todos a 

apalpar terreno.»105
 

Mais do que o «apalpar terreno», consideramos que a grande dificuldade que os 

estudantes do pós-25 de Abril, nos quais nos incluímos, encontraram no ensino nas Belas-  

-Artes foi o dilema do “Faz o que quiseres”, tão bem caracterizado na obra Ética para um 

jovem (1991)106, pelo filósofo e escritor espanhol Fernando Savater (n. 1947). Como 

enaltece Hugo Ferrão:  

 

«O ensino artístico superior público, fundamentalmente a partir da reforma de 74, 

adquiriu uma modernidade muito grande, reconhecida até internacionalmente, porque os 

nossos currícula (...) estavam articulados de forma a permitir ao aluno uma grande flexibilidade, 

e a construção de um percurso quase que individualizado.»107   

 

Oriundos de uma formação na qual podiam fazer pouco uso da liberdade, os docentes 

das Escolas de Belas-Artes, antigos alunos das reformas de 32 ou 57, deram a 

possibilidade aos novos alunos de trabalhar artisticamente, com liberdade, algo que os 

próprios nunca ou raramente haviam experimentado naquelas instituições. A liberdade foi o 

bem mais precioso que ofereceram, e foi o bem mais difícil de gerir, por detrás do qual se 

escondiam enormes expectativas por parte dos docentes, que os alunos, possivelmente, 

pressentiam como uma pesada responsabilidade.  

Nas palavras actuais de Miguel Arruda, que foi aluno de Lagoa Henriques, também 

podemos encontrar os resquícios de um tal hino à originalidade, que levou Courbet a 

recusar formar os seus alunos (1861), e Amadeo a declarar a morte das escolas (1916): 
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«Eu acho que estes edifícios não fazem nada. Sensibilizam. (...) Ninguém pense que 

vem aqui fazer o que quer que seja para ficar não sei o quê. As pessoas chegam aqui com 

determinadas inquietações, com determinadas ansiedades, e devem sair daqui com redobradas 

inquietações, e com redobradas ansiedades. (...) Existe, de facto, quando bem aproveitado, 

algo que pode fornecer algum apoio. Agora, está tudo mais nas pessoas.»108 

 

Para não interferir no espírito criador do estudante, alguns docentes das Belas-Artes, 

numa atitude idêntica à de Courbet109, muitas vezes, limitaram e limitam as suas 

observações, não partilhando a sua experiência que podia ser muito útil com os alunos, 

neste sentido menosprezados, porque considerados como “esponjas” que tudo absorvem e 

nada seleccionam. 

Como salienta, num outro contexto, Lima de Carvalho: «O Homem é um animal de 

exageros.»110 Perante a mesma educação há quem a absorva e repita, e há quem a 

condene e se oponha a ela. Assim, se alguns docentes poderão ter prolongado práticas 

académicas ancestrais, ignorando a reforma de 1974, outros, por oposição, poderão ter 

optado por um ensino tão liberal que, como põe o dedo na ferida Francisco Rúbio, se 

converteu num não ensino, ou numa não aprendizagem. 

 

«O aspecto positivo era a liberdade, ou seja: sempre pude fazer tudo o que quis, salvo 

uma ou outra excepção. A ideia que eu tenho do ensino nas Belas-Artes, naquela época, é a de 

que eram muito, muito, muito liberais, mesmo. E, portanto, nós fazíamos o que queríamos. (...) 

Quanto aos aspectos negativos, em rigor não se aprendeu nada, ou não se ensinou nada, e 

ponto final.»111 

 

É claro que esta posição (adoptada não só por Francisco Rúbio, mas por outros 

alunos das Belas-Artes, inclusive nossos colegas) é um exagero. Mas, simultaneamente, é 

sintomática de algo que não funcionou e não funciona no seu melhor. 

Os alunos, por um lado, habituados a um ensino directivo, e os professores, por outro, 

procurando não dirigir em prol da originalidade, são uma dupla complicada. E face a esta 

situação, com diversos factores implicados, intra e extrapessoais, o aluno poderá responder 
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de diversas maneiras, entre as quais: (1) fazer uso da sua liberdade e desenvolver um 

processo criativo pessoal, que classificará de “autodidacta”, mas que poderá contar com a 

influência das disciplinas de índole científica (Forma Visual) e/ou de índole humanística 

(Sociologia, Psicologia) e com orientações pontuais do professor, um facilitador, numa linha 

próxima da expressiva-psicanalítica, estabelecida por Efland, ou numa linha de tutoria, 

própria de Bolonha e (2) procurar adivinhar o que o professor “quer”, agradando ao 

“mestre”, e garantindo a manutenção de um gosto, numa linha de ensino artístico que, 

apesar de não corresponder exactamente, se assemelha à mimética. Tanto Ana Bela 

Mendes, como Clara Brito, recordam este dilema:  

 

«Em algumas disciplinas sentíamo-nos um pouco à deriva, fazendo sobretudo o que os 

professores gostariam que fizéssemos, o que nos criou alguns problemas em seguir uma via 

estilística pessoal.»112 

 

«Os professores, sobretudo os das disciplinas práticas, para lá das questões técnicas, 

deixavam-nos entregues a nós mesmos, sem referências, sem exemplos, sem incentivos, mas 

com uma critica por vezes muito ácida, isenta de fundamentação, o que para um aluno muito 

jovem geralmente constituía uma humilhação.»113 

 

A relação teoria-prática, que se relaciona com o dilema supracitado, é algo que 

consideramos de grande relevância para uma compreensão desde ensino. Como refere 

Hugo Ferrão, que tem uma visão bastante clara acerca deste assunto, este é um falso 

problema, que parte da ignorância, porque «se tivermos a capacidade de desmontar o 

termo tecné, este é um termo que apela aquilo que é a episteme, o conhecimento», sendo 

que «qualquer área, na sua tecné, tem essa componente do corpo único teórico-prático.»114  

No entanto, a verdade é que a inexistente ou rara articulação entre conhecimento 

teórico e prático foi sempre uma constante no ensino superior artístico, referida por Clara 

Brito e Conceição Cordeiro, alunas nas Escolas de Belas-Artes de Lisboa e do Porto, 

respectivamente, na década de 80. Clara Brito frisa que «as disciplinas práticas o eram só, 
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e as teóricas o eram só»115, opinião partilhada por Conceição Cordeiro, que lamenta que 

fossem «disciplinas por si»116. Ao reflectirem retrospectivamente sobre a sua formação, as 

docentes acreditam que esta teria sido tão mais profícua quanto melhor tivessem 

conseguido realizar a articulação entre estes conhecimentos interdependentes, mas 

obrigatoriamente separados, tanto pela estrutura de ensino, como por toda uma tradição 

educativa que ainda não contemplava situações de parceria entre docentes representantes 

de cada uma das áreas. Conceição Cordeiro, recorda a dificuldade que sentia em transferir 

as teorias, com as quais contactava pela primeira vez, para a sua prática artística, e sugere 

que esta articulação deveria ser realizada pelos próprios professores117.  

Por outro lado, Francisco Rúbio considera que esta tarefa é mais “fácil” para o 

estudante, porque devido à compartimentação do ensino, os docentes tendem a centrar-se 

no seu departamento e raramente sabem e se preocupam com o que acontece nos 

restantes, logo: «Quem pode saber, verdadeiramente, o que é que se está a passar é o 

estudante. Porque só o estudante consegue ter uma visão global. O professor não 

consegue.» Mas, este docente também refere que, as práticas de ensino demasiado 

enraizadas, induzem a que o estudante adopte, à partida, determinados comportamentos, 

consoante se tratem de disciplinas teóricas ou práticas, mesmo que a intenção dos 

docentes seja alterar a prática de ensino no sentido dessa articulação118, que, aliás, é o 

entendimento recomendado por Bolonha, sendo que toda esta questão se relaciona com a 

reflexividade de que nos falava Elisabete Oliveira, preconizada antes da reforma de 1974, 

mas ainda actualmente de difícil concretização.  

Mesmo assim, ao longo dos anos, tem sido este o sentido do ensino superior, e 

também nas Faculdades de Belas-Artes existem exemplos da articulação entre este falso 

mas existente “binómio”, sentida, cada vez mais, como uma necessidade, sendo de 

ressalvar que, em Lisboa, sem a reforma de 1974, na qual, como já referimos, o leque de 

conhecimentos foi alargado, não seria sequer possível pensar esta articulação fora do 

âmbito restrito da História da Arte, ou de alguma Estética, iniciada na reforma anterior. Se 

em 1980, o Professor Carlos Amado (n. 1936) tecia duras críticas ao modo como se 
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processava o ensino, que negligenciava essa articulação, este era já um sintoma de uma 

nova atitude, que muito lentamente, começava a surgir: 

  

«Um problema que sentimos fortemente aqui na Escola de Belas-Artes é a relação das 

cadeiras teóricas com as práticas. Se há um sector de informação que é muito importante, 

existe outro de experimentação igualmente importante. Ora a informação deve corresponder a 

uma prática teórica, mas é na maior parte das vezes apenas um acumular de conhecimentos, 

que se dá em doses maciças aos alunos. Ora sem a experimentação não há verdadeiro 

conhecimento.»119 

 

Assim, Margarida Calado refere, a título de exemplo, a experiência levada a cabo por 

um docente de História de Arte, Luís Jorge Gonçalves, licenciado em História e doutorado 

em Ciências da Arte, e uma docente de Modelos, Sandra Tapadas, licenciada em Artes 

Plásticas – Escultura, quando realizaram uma visita de estudo a Mérida com os alunos, que 

puderam beneficiar dos pontos de vista diferentes, mas complementares, de ambos. 

Segundo Margarida Calado, esta experiência foi tão interessante, que logo combinaram a 

intervenção da escultora numa aula de História de Arte, do historiador, a propósito do retrato 

romano, porque, como frisa: «a visão do escultor do retrato é outra que não a visão do 

historiador ou do arqueólogo.»120 

 Do mesmo modo, a coordenadora do Mestrado em Educação Artística sugere que, 

por exemplo, na disciplina de Introdução à Pintura, quando abordassem o óleo, para 

proporcionar um contexto histórico da tecnologia, seria interessante que fosse «um 

professor de História da Arte fazer uma aula de uma hora sobre a pintura a óleo: quando 

surgiu, na Flandres, toda essa polémica, comparar com a têmpera...»121 

Também Fernando António Baptista Pereira (n. 1953), licenciado em História e 

doutorado em Ciências da Arte, actualmente Presidente do Conselho Pedagógico da 

Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, refere a importância do seu conhecimento sobre as 

práticas artísticas contemporâneas, inclusive as realizadas pelos próprios professores e 

alunos desta Faculdade, na maneira como projecta e conduz as suas aulas. 
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«Também me debruço sobre arte contemporânea. Porque é que o faço? Porque, 

estando numa escola de Artes, eu não posso, apesar de ser um historiador, estar de costas 

voltadas para a arte contemporânea, que é aquela que os meus alunos fazem. (...) A vinda para 

Belas-Artes abriu os meus horizontes para uma dimensão do fenómeno artístico que eu não 

tinha na Faculdade de Letras. Eu lá leccionava História Cultural e das Mentalidades, e aqui 

passei a leccionar História de Arte, e a contextualizar a Arte na sociedade e na cultura, mas, ao 

mesmo tempo, os alunos e os meus colegas professores-artistas ajudaram-me a compreender 

dimensões da obra de Arte que eu desconhecia.»122  

 

Virgínia Fróis refere dois exemplos de interdisciplinaridade, resultante da união de 

esforços entre disciplinas eminentemente práticas e disciplinas, supostamente, 

exclusivamente teóricas, reveladoras de uma nova maneira de ensinar, que, no seu 

entender, devia generalizar-se.  

Como primeiro exemplo, recorda que, há alguns anos, convidou Delfim Sardo (n. 1962), 

crítico de arte e docente de Estética, para dar uma aula de Introdução às Artes Plásticas, do 

antigo 1º ano, aos alunos recém-chegados às Belas-Artes, e considera que esta intervenção 

foi fundamental, pois não só ajudou a enquadrar e consolidar melhor o que a docente iria 

desenvolver, relativamente à prática artística, na aula seguinte, como a consubstanciar as 

experiências que haviam realizado até então, constituindo «um momento de reflexão teórica 

extremamente importante» para a evolução das práticas dos alunos.  

 

«[O Professor Delfim Sardo] deu alguns exemplos de artistas, de como é que a sua 

experiência de vida fez com que eles tomassem determinadas estratégias para o seu trabalho 

plástico, e de como é que isso se constitui no seu trabalho. Foi extremamente interessante, 

porque foi questionando os alunos sobre as perguntas primordiais acerca da arte, o que é a arte 

ou ser artista, e foi pondo em confronto toda aquela panóplia de respostas dos alunos recém 

chegados – algumas ainda muito incipientes, mas todas elas com interesse – e, a partir daí, 

colocou-os a pensar sobre aqueles assuntos, ajudou-os a organizar o pensamento.»123 

 

Como segundo exemplo Virgínia Fróis refere a cooperação entre a disciplina de 

Antropologia Artística e as de Artes Plásticas, Pintura e Escultura. Segundo a docente, o 

Professor Fernandes Dias (n. 1947) começou, recentemente, a requerer componentes da 

prática artística nos trabalhos de Antropologia, isto é, os alunos não apresentam um 

                                                 w�� u2%0$0(* h01n0'* B$�1'41$ J2%2'%$- ./01%23'41$ $ u2%0$0(* h01n0'* B$�1'41$ J2%2'%$5- '0 67�89:- �� ;�w�� �'%&f0'$ u%n'4- ./01%23'41$ $ �'%&f0'$ u%n'45- '0 67�89:- �� ���



� �������� ��	 
����		���	 ������	 �	���	 ��	 ����	�����	 �!C 

 

trabalho meramente teórico, resultante de pesquisa bibliográfica, sobre a obra deste ou 

daquele autor, mas um trabalho pessoal, de fundo antropológico, inserido no campo da arte, 

o que tem dado excelentes resultados com os alunos de Antropologia, «porque esses 

alunos são pintores, são escultores, têm uma prática artística». 

 

«Os trabalhos de Antropologia começaram a ser trabalhos muito semelhantes àquilo que 

são os trabalhos de Artes Plásticas ou de uma cadeira de Pintura ou Escultura. Depois, na 

avaliação, no júri desses trabalhos, que decorrem de um desenvolvimento teórico no campo da 

Antropologia, participou um escultor, o que se tornou muito interessante, tanto para o 

antropólogo, que também é curador e crítico, etc., como para o artista plástico, que ao mesmo 

tempo esteve a avaliar os trabalhos finais dos alunos, a partir de um determinado percurso 

teórico de outra área de conhecimento.»124 

 

Para além disso, práticas educativas deste género ultrapassam os limites disciplinares 

da Modernidade, enquadrando-se num certo «diálogo» que, no entender de Fernando 

Casqueira (n. 1947), deveria caracterizar a nova Universidade125, e resultam certamente 

muito frutíferas para os alunos, que realizam e vêem os seus trabalhos analisados segundo 

diferentes perspectivas.  

De facto, esta interactividade entre conhecimentos vai ao encontro da reflexividade 

necessária à prática artística, de acordo com Virgínia Fróis, que descreve a estratégia 

“pedagógica” que tem caracterizado a disciplina de Artes Plásticas (no antigo plano de 

estudos, leccionada no 2º ano, e, actualmente, no 1º ano), e, de um modo geral, as 

disciplinas artísticas posteriores, de uma maneira na qual revemos a nossa própria 

experiência como estudantes na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa. 

Esta docente revela uma perspectiva, essencialmente, expressiva-pcicanalítica da 

Educação Artística, ao definir o processo artístico como algo que se constrói através de uma 

busca pessoal, de acordo com o conjunto de questões que acompanham cada indivíduo, ao 

longo da sua experiência de vida, exploradas e materializadas nas obras que produz. Por 

conseguinte, o professor de Artes não dirige ou impõe uma maneira específica de trabalhar, 

que obedeça a determinadas regras preestabelecidas, mas antes apresenta-se como 

alguém que acompanha o processo criativo dos alunos, que procura compreendê-los, que 
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conversa e reflecte em conjunto com eles («nós nunca temos soluções na manga para cada 

caso, mas temos, muitas vezes, as nossas conversas»126), por forma a que desenvolvam, 

autonomamente, os seus próprios mecanismos, os seus modus operandi.  

A prática artística surge, assim, como uma forma de auto-descoberta e auto-                  

-consciência, e o professor como alguém que não intervém directamente, que não “cura”, 

que não resolve por seus próprios meios, mas que leva os alunos a desenvolver «a 

caÃÄÅÆÇÄÇÈ ÇÈ ÉÈÊË ÄÌÄÍÆÎÄÊ È ÅÏÐÃÊÈÈÌÇÈÊË ÎÄÑÈÊ ÒÓÈÎÔÆÏÌÄÊÕÎÈ ÎÏÑÊÈ ÄÒÓÆÍÏ ÒÓÈËÈÉÈÌÔÓÄÍÐÈÌÔÈË ÏÎ ÐÏÉÈ ÈÌÒÓÄÌÔÏ ÅÊÆÄÇÏÊÈÎ», ajudando a sinalizar as questões que os 

preocupam e motivam, e a compreender e a desencadear os seus processos criativos.  

 

«O que nós fazemos é arranjar uma série de estratégias [que levem o aluno a agir], e 

esse agir passa pela cabeça e passa pela experimentação, é o exercício plástico para que 

comecem a haver enunciados, para começar a haver questões, para haver dúvidas. (...) A partir 

do momento em que [o aluno] começa a compreender os seus próprios processos, começa a 

poder agir sobre [eles], ou seja, a ter uma maior atenção ao processo em curso e a desenvolver 

os seus próprios mecanismos, no sentido de o fazer evoluir, para poder avançar. É isso que os 

professores faziam e continuam a fazer, contribuir para fundar esse processo.»127  

 

De acordo com Virgínia Fróis, este processo é, precisamente, o mesmo que 

caracteriza o trabalho artístico dos professores. No fundo, tanto professores como alunos 

desenvolvem processos criativos próprios, que obedecem a uma estrutura idêntica, embora 

se manifestem de forma diversa e tenham resultados diferentes. Neste sentido, considera 

que a prática artística regular é essencial a qualquer professor de Artes, para que seja 

possível reflectir com os alunos.128 Na sua formação, nas Belas-Artes de Lisboa, 

proporcionada por «criadores a outros criadores», Virgínia Fróis foi acompanhada desde 

modo, que não só se aplica à sua acção como escultora, mas também como professora. 

Para si, na formação artística existe uma enorme cumplicidade na investigação, ÖÈÌÔÊÈ ÓÐÄÊÔÆÎÔÄ ÒÓÈ ×Ø ÔÈÐ ÓÐÄ ÃÊØÔÆÅÄ Ù×Ø ÈÎÔØ ÐÄÆÎ ÔÊÈÆÌÄÇÏÚË È ÓÐ ÒÓÈ ÈÎÔØ Ä ÆÌÆÅÆÄÊ ÈÎÎÈ ÈÛÈÊÅÜÅÆÏËÏÓ ÎÈ×ÄË ÈÎÎÄ ÄÃÊÈÌÇÆÝÄÞÈÐß129, sendo que, normalmente, o que acontece é que os alunos 
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de Belas-Artes, na sua formação têm esse acompanhamento, aprendem a trabalhar de 

acordo com este processo, e, depois, aplicam-no na sua prática pedagógica.130 Para além 

da sua própria experiência, para o exemplificar, Virgínia Fróis recorre à experiência de duas 

alunas que foram consigo para Cabo Verde, onde realizaram um projecto educativo com 

crianças. 

  

«Elas têm um bom sentido pedagógico, apesar de não terem a prática. (...) Não há 

nenhuma disciplina, aqui nesta Faculdade, que lhes tenha ensinado isso. O que elas têm é a 

sua prática artística e, na prática artística, aprenderam isso. Aprenderam uma determinada 

estratégia, um determinado método que usaram, [o modelo dos seus próprios professores]. No 

trabalho com as crianças, em Cabo Verde, elas aplicaram uma estratégia que usaram, 

enquanto alunas, no Desenho, e que, no fundo, [derivou] dos seus próprios processos.»131 

 

Esta descrição, a par daquelas que já referimos no início deste capítulo132, levam-nos 

a compreender que a formação dos professores de Artes Visuais relaciona-se com a sua 

formação enquanto artistas, e se enquadra num modelo tradicional-artesanal, uma vez que 

esta aprendizagem se processa por mimese, através da observação das práticas educativas 

dos seus professores, apesar de, evidentemente, ser passível de adequação. 

Contudo, é de ressalvar que a perspectiva expressiva-pcicanalítica da Educação 

Artística, já abordada anteriormente, e aqui expressa na reflexão de Virgínia Fróis sobre as 

estratégias utilizadas pelos docentes das disciplinas de prática artística nas Belas-Artes, foi 

e é acompanhada por uma tendência social-reconstruccionista, algo que observámos 

quando alunos das Belas-Artes de Lisboa (1998-2003), e que é, de certo modo, aludido por 

Virgínia Fróis, ao afirmar que a relação do sujeito com o mundo é o motor da actividade 

artística.133  

De facto, as questões “pessoais” que motivaram o desenvolvimento dos projectos dos 

alunos, normalmente, relacionavam-se com preocupações colectivas, sentidas pela 

comunidade em geral, sobre as quais estes reflectiam, e para as quais procuravam alertar, 

através do seu trabalho. Assim, a par de experimentações meramente formais, alguns 
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temas desenvolvidos pelos estudantes da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, na transição 

do século XX para o século XXI, que beberam, muitas vezes, do conhecimento no âmbito 

das disciplinas de Psicologia e de Sociologia da Arte, e implicaram uma investigação 

complementar, noutras áreas do conhecimento, foram, por exemplo: a insignificância do ser 

humano socialmente contabilizado enquanto número, o lugar da mulher na sociedade, o 

abandono associado ao envelhecimento, a inflexibilidade de pensamento própria da 

Modernidade e a relatividade entre normalidade e anormalidade.  

No entanto, disciplinas que atravessam momentos difíceis nesta Faculdade são, 

precisamente, a Psicologia da Arte e a Sociologia da Arte, leccionadas durante mais de 

vinte anos por Fernando Casqueira, que sublinha a sua importância para qualquer 

profissional no campo artístico. 

 

«O conhecimento da Psicologia e da Sociologia para uma pessoa que faz arte, um 

produtor, digamos, de um determinado tipo de objectos classificados como arte, objectos 

artísticos, é importante, porque ele fica muito atento aos processos em função dos quais as 

pessoas se exprimem, a toda uma função criativa, ao problema da criatividade. Até porque um 

artista não se deixa encerrar no seu próprio mundo, mas é uma pessoa que interage com todos 

os outros, [logo] está numa posição extraordinária para colocar questões pertinentes à 

sociedade e, como tal, é um pedagogo.»134  

 

A intertextualidade, pela qual Rocha de Sousa lutou, ou o tal cruzamento e 

confrontação de saberes de que nos fala José Paiva e Silva, que, como já referimos, não se 

decretam em planos de estudo, mas para o que estes, evidentemente, contribuem, toma 

rumos diferentes nas Faculdades de Belas-Artes de Lisboa e do Porto, perante a redução 

dos anos lectivos, imposta por Bolonha, realizada na última reestruturação (2004). 

Nas Belas-Artes de Lisboa, ao contrário da reforma de 1974, quase assistimos ao fim 

do tronco comum, e a um retomar da segmentação das áreas artísticas, bem como à 

recuperação de disciplinas que visam o desenvolvimento de um “saber fazer”, e à 

secundarização de disciplinas do “saber pensar”, que, pela intertextualidade, conduziriam à 

reflexividade, própria da produção artística contemporânea. No primeiro grupo incluem-se 

Iniciação à Pintura e Iniciação à Escultura, introduzidas na reforma de 1957, e abandonadas 
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em 1974, que são incluídas no 2º ano dos cursos de Artes Plásticas – Pintura e Escultura, 

respectivamente, e no segundo as disciplinas de Sociologia, obrigatória no 5º ano antigo, 

que passa a optativa no 4º, e de Psicologia, que continua como optativa. Estas disciplinas, 

devido a dificuldades, do foro económico, em assegurar os recursos humanos adequados, 

são preteridas relativamente a outras, e inviabilizadas de frequentação. 

Para as Belas-Artes do Porto, que não haviam sido tão inovadoras aquando da 

reforma de 1974, esta última reforma, na qual, como em Lisboa, introduziram o curso de 

Artes Plásticas e Multimédia, constituiu, realmente, um avanço, desta feita sintonizado com 

o projecto de Bolonha. Os planos de estudo, a nosso ver reveladores de um maior acordo 

entre os diferentes cursos e áreas científicas, vão no sentido de estabelecer uma base de 

conhecimento comum a todas as licenciaturas – o “tronco comum” –, e possibilitam uma 

escolha muito mais alargada do que aquela verificada na Faculdade de Lisboa, sendo que 

ao invés de um fechamento nas especialidades, visam uma abertura, tanto a disciplinas 

tecnológicas, como a disciplinas científicas que tocam as mais diversas esferas do 

conhecimento, entre as quais se encontram, a título de exemplo: Argumento e Guião, 

Cenografia, Economia da Arte, Gestão Cultural, Psicologia da Arte, Teoria e História do 

Cinema, Teoria e História da Fotografia, Teoria e História da Performance, Teoria e História 

do Vídeo e Sociologia da Arte.    

Mas, não podemos tomar os planos de estudo à letra. As disciplinas de Iniciação à 

Pintura e de Iniciação à Escultura, trilhados quase cinquenta anos desde a reforma de 1957, 

podem ter denominações idênticas, mas dependem, evidentemente, da orientação de quem 

as lecciona. Do mesmo modo que a Pintura e a Escultura nas Belas-Artes dos anos 50 não 

são as mesmas que as praticadas actualmente, quando, algumas vezes, nem sequer são 

pintura ou escultura, mas resultam de simbioses de tecnologias, estas disciplinas também 

poderão ser orientadas a uma luz totalmente diferente. Virgínia Fróis que, neste momento, 

lecciona a disciplina de Introdução à Escultura, e quando foi por nós entrevistada 

encontrava-se a elaborar o programa da mesma, ajudou-nos a compreender que, apesar da 

sua designação, esta disciplina pode ultrapassar o mero “fazer” de objectos, e contribuir, 

inclusivamente, para uma reflexão no domínio da Estética (como Filosofia da Arte), da 

Crítica (que implica a Sociologia da Arte) e de todo um vasto conjunto de Teorias da Arte. 

Para a docente, a disciplina de Iniciação à Escultura, cujos conteúdos oficiais se centram no 

«fazer plástico», em «questões tecnológicas, questões da matéria», sendo obrigatório o 

ensino de técnicas de modelação, pode ganhar uma outra dimensão se começar logo por 
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incentivar o pensamento nos âmbitos já referidos, e funcionar como uma ponte com a 

disciplina de Artes Plásticas, na qual os alunos estarão a construir o caminho do seu próprio 

trabalho, assentes num referente, como já era comum na antiga reforma. 

 

«Modelar só por modelar não tem interesse nenhum. Ser só capaz de modelar o barro e 

dar uma forma ao barro, copiar este lápis e pronto, não tem graça nenhuma. Uma coisa é 

repetir, copiar, outra é criar. (...) vou começar por levantar uma série de questões sobre o que é 

a Escultura, e sobre o que é fazer escultura. Vamos fazer um primeiro exercício que vai ter a 

ver com a questão: “Quando é que um objecto é uma coisa sem importância nenhuma, e 

quando é que pode ser um objecto artístico?” (...) Ou seja, ver que este lápis é um lápis aqui em 

cima de uma mesa, mas, se eu lhe der alguma importância, pode transformar-se noutra coisa. 

Se deixar aquilo que é a sua função para eu o carregar com outros conteúdos, de carácter 

simbólico ou estético, poderá passar a ser um objecto artístico.»135  

 

Por outro lado, o que à primeira vista poder-se-ia considerar um retorno a um modelo 

mimético de Educação Artística, pode mais não ser do que a consciência pós-moderna de 

que todos os paradigmas têm o seu lugar, e podem concorrer simultaneamente para a 

criação artística. Como explica Lima de Carvalho: 

 

«A evolução da arte, levou a que a tecnologia fosse..., não digo desprezada, mas fosse 

votada a uma grande ausência. A tecnologia, hoje, não é considerada muito importante. (...) 

Hoje, o artista é muito mais o criador da ideia, do que o fazedor da coisa. Na pintura Minimal, 

que já teve o seu tempo, houve artistas, que eu conheci, que mandavam pintores de 

automóveis pintar as suas telas. Eles tinham a concepção, mas, depois, a tecnologia, era feita 

por outras pessoas. (...) Hoje, exalta-se mais a concepção do que a parte tecnológica.» 136 

 

Uma vez que nos ensinos básico e secundário raramente é desenvolvido todo um 

conhecimento artístico e tecnológico que possibilitaria aos estudantes de Belas-Artes, 

aquando da entrada nas Faculdades, desenvolver um percurso de autoria, a introdução de 

disciplinas aparentemente mais conservadoras, desde que leccionadas de modo 

contemporâneo, poderá contribuir para colmatar lacunas, correspondendo a uma 

necessidade muitas vezes apontada pelos mesmos, como temos conhecimento. 
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Como refere Lima de Carvalho, o abandono da aprendizagem da tecnologia da 

pintura a óleo, por exemplo, no âmbito mais vasto da História da Arte, começou com os 

impressionistas, quando as telas e as tintas passaram a ser comercializadas nas lojas, e, se 

é verdade que se fossemos obrigados a descobrir tudo de novo, esse seria um trabalho 

inglório, e infinito, também temos de admitir que o conhecimento da própria tecnologia, um 

património herdado através do ensino “académico”, assim como o uso que dele se faz, pode 

gerar inovações, que contribuem para a valorização das obras, inclusivamente em termos 

conceptuais. Nós reconhecemo-lo por experiência própria, porque, do mesmo modo que 

outros colegas, por diversas vezes, ao longo do nosso percurso, para conseguir transmitir 

determinados conteúdos conceptuais, fomos “obrigados” a conhecer tecnologicamente os 

processos mais básicos, como a construção de uma tela, para, a partir daí, os 

modificarmos, com vista a adquirem uma outra forma, reveladora de outros conteúdos, e 

geradora de outros significados.  

Rocha de Sousa, que se matriculou nas «sequelas da reforma de 32», segundo ele, 

em tom depreciativo, «absolutamente incrível», reconhece que, apesar de tudo, esse 

ensino, assente na cópia do antigo, possibilitava uma capacidade artesanal muito grande 

que, por si só, de nada valia, mas que «tanto se [podia] aplicar a uma arte académica», 

como a que faziam na Escola, mimética, «como à arte modernizante, ou moderna já», que 

praticavam “clandestinamente”, nos ateliers137, constituindo uma base sólida para criações 

mais inovadoras.  

 Contudo, para além de um equilíbrio entre as antigas e as novas tecnologias, 

presente nesta última reforma, é essencial o equilíbrio entre as disciplinas do “fazer” e do 

“entender” que, como explicou Lima de Carvalho (para quem o ensino artístico está muito 

próximo das ciências humanas, como a Psicologia e a História138), constituem o “cimento” 

da criação artística. «É esse tal equilíbrio. Tentar não perder, [por um lado], cadeiras do 

conhecimento [científico e humanístico] e, [por outro], cadeiras tecnológicas do fazer.»139 É 

interessante reparar que Fernando Casqueira e Lima de Carvalho fazem analogias muito 

semelhantes. 
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«A experiência coloca em articulação a teoria e a prática. (...) A prática, é a aplicação de 

uma teoria. O que significa o quê? Tem um edifício: a parte empírica são os tijolos, e o que vai 

depois ligar os tijolos é o cimento. O cimento é que liga. A teoria significa o que liga os tijolos, é 

o que dá sustentabilidade ao edifício. A teoria é o cimento.»140  

 

«[Defendi], e defendo que, apesar de algumas pressões nesse sentido, não podemos 

abdicar de disciplinas de conhecimento, como a Geometria Descritiva, a Anatomia, a 

Antropologia, a Sociologia, a Psicologia, a História da Arte, a Estética... Essas disciplinas vão 

ser uma espécie de estrutura intelectual que “o fazedor de arte” tem como cimento.»141  

 

Porém, o que aconteceu, recentemente, com as disciplinas de Psicologia e de 

Sociologia da Arte, no entender de Fernando Casqueira, revela a sua não valorização pelo 

actual Conselho Científico da Faculdade, uma atitude inversa àquela dos que lutaram pela 

integração desta instituição na Universidade de Lisboa, e por todo o conhecimento que daí 

advinha, reconhecendo na adesão a estas áreas a possibilidade de abertura a novas 

perspectivas sobre o fenómeno artístico.142 Fernando Casqueira considera mesmo que esta 

situação constitui um factor de «entropia» e coloca em causa o carácter universitário da 

Faculdade de Belas-Artes de Lisboa. «Enfim, é uma capacidade diminuída para uma 

instituição que se vê universitária, mas põe de lado todo um saber acumulado ao longo de 

vinte e tal anos. É a contradição de si própria, enquanto instituição.»143 

No entanto, se Fernando Casqueira vê o abandono da leccionação da Psicologia e da 

Sociologia da Arte como algo definitivo, Lima de Carvalho144 e Fernando António Baptista 

Pereira145 são mais optimistas, considerando que esta é uma situação temporária.  

De acordo com Fernando António Baptista Pereira a Psicologia e a Sociologia da Arte, 

do mesmo modo que a Antropologia ou a História, apesar de integrarem um corpo de 

conhecimentos gerais, inerentes a cada uma das áreas, numa faculdade de Artes devem 

estabelecer uma relação muito próxima com a realidade artística, isto é, não deve ser 

ministrada «uma Sociologia aplicada apenas a factos sociais», ou «uma Psicologia aplicada 

a factos do comportamento»146. Contudo, quando questionado relativamente ao futuro 
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incerto destas disciplinas na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, o actual Presidente do 

Conselho Pedagógico sugere a leccionação da disciplina de Psicologia da Arte por um 

docente licenciado em Filosofia, e doutorado em Ciências da Arte, simplesmente porque a 

sua investigação tem incidido sobre a Psicanálise147, mais concretamente na contribuição da 

teorias de Sigmund Freud (1856-1939) e de Jacques Lacan (1901-1981) para a Estética, o 

que não o enquadra no campo da Psicologia, nem tão pouco no da Psicologia da Arte. 

Pelo que, apesar da reforma de Bolonha preconizar a abertura a múltiplas áreas do 

conhecimento, quer em Lisboa, onde assistimos, nos últimos anos, precisamente, ao 

contrário (isto é, a uma redução das disciplinas que o possibilitam), quer no Porto, onde os 

novos planos de estudo indiciam uma ampliação, esta dependerá da viabilidade ou não de 

recursos humanos que a efectivem.  

A intersecção entre as diferentes perspectivas sobre a Arte, proporcionadas por 

disciplinas no âmbito do “entender”, e o conhecimento artístico e tecnológico, que advém de 

disciplinas no âmbito do “saber fazer”, tornará possível a mencionada reflexividade. 

Contudo, esta levará certamente o seu tempo a sedimentar-se, pois, como vimos 

relativamente à reforma de 1974, nas Belas-Artes de Lisboa, mesmo a reformulação mais 

inovadora não produz, desde logo, frutos. 

A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NAS BELAS-ARTES 

As Belas-Artes, como reconhece António Pedro Ferreira Marques, nunca integraram 

uma formação pedagógica nos seus cursos, pelo que sempre contaram com uma formação 

suplementar que não era da sua responsabilidade148, que, como vimos no capítulo anterior, 

foi sendo assegurada através das várias modalidades de formação sequencial que fazem 

parte da história da formação de professores do nosso país. No entanto, de acordo com 

Hugo Ferrão, sempre houve «a intenção real de conseguir mais essa competência para os 

seus alunos»149, ao que nós acrescentamos, pelo menos por parte de alguns docentes, uma 

vez que, como constatámos ao longo da nossa investigação, esta não foi, nem é, uma 

questão pacífica.  
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Do mesmo modo que noutras instituições de ensino superior, a partir dos anos 70, 

houve uma tendência para incorporar a formação pedagógica nos seus cursos, também as 

Escolas Superiores de Belas-Artes, não no início dessa década (como as Faculdades de 

Ciências), mas logo após o 25 de Abril, começaram a considerar essa hipótese, aquando da 

reforma do Plano de Estudos de 1974, e da “contra-reestruturação” de 1978, ano a partir do 

qual se empenharam com mais veemência nesta questão, perante a possibilidade de verem 

esta função transferida para as Escolas Superiores de Educação, que ainda não haviam 

sido criadas, mas cujos objectivos já eram alvo de reflexão. De facto, na Escola Superior de 

Belas-Artes do Porto, como relata José Paiva e Silva, após o 25 de Abril, foi constituído um 

grupo de trabalho que apresentou como solução a criação de um curso de formação de 

professores de Artes Visuais, cuja proposta não foi aprovada. 

 

«Na Escola Superior de Belas-Artes do Porto, em 1975, foi criado um grupo de trabalho 

com a finalidade de estudar, no quadro da reestruturação de então, a criação de um curso de 

formação de professores. O trabalho deste grupo foi concluído com uma proposta que não foi 

aprovada.»150 

 

Na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, segundo Rocha de Sousa151 e 

Elisabete Oliveira152, foram inúmeras as tentativas de resolução desta problemática. Quer 

nos objectivos saídos do Plano de Estudos de 1974, quer naqueles a que se propunha a 

reestruturação de 1978 (mencionados por Teresa Boniné no artigo que escreveu para a 

revista Arte Opinião, em 1979, no qual comparou estas duas reformas), podia ler-se que o 

ensino nesta Escola visava não só a formação de «operadores artísticos», mas também de 

profissionais preparados para a docência das áreas artísticas do sistema de educativo 

português, algo mais explícito no segundo documento, no qual é sublinhada a competência 

dos diplomados nas Escolas Superiores de Belas-Artes para esta função: 
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 «Esta perspectiva de fundo para a formação de artistas preparados para a docência 

resulta da convicção, apoiada nos factos da história do Ensino Secundário nos últimos 15 anos, 

de que são eles os que melhor sentido têm dos aspectos didácticos e pedagógicos das 

matérias, munidos como se encontram por dados técnicos completos e profundos.»153 

 

Dos anos imediatamente posteriores (1979 e 1980), datam alguns artigos que 

também denotam a reivindicação das Escolas Superiores de Belas-Artes como instituições 

formadoras dos professores de Artes Visuais em Portugal, nomeadamente “O professor de 

Desenho e a sua função”154, de Betâmio de Almeida, “Questões que se põem”155, de Pedro 

Cabrita Reis, e “Formação de professores para as disciplinas de índole artística: aspectos 

do ser e do fazer”156, de Rocha de Sousa. 

No primeiro, perante a possibilidade de criação de cursos especialmente 

vocacionados para a docência nas Escolas Superiores de Educação, Betâmio de Almeida 

sublinhava que as Escolas Superiores de Belas-Artes deveriam incluir a vertente 

pedagógica nos seus planos de estudo, uma vez que eram as instituições científica e 

artisticamente mais competentes para formar os professores de Educação Visual. «Muita da 

bagagem científica e artística, de que este professor necessita, em nenhum outro lugar que 

não seja uma Escola de Belas-Artes, se pode adquirir.» 157 Mesmo assim, não rejeitava 

completamente a hipótese desta formação acontecer noutras escolas, desde que a sua 

exigência fosse similar à praticada naquelas.  

Em “Questões que se põem”, Pedro Cabrita Reis, ao reflectir sobre as funções do 

ensino superior artístico e, particularmente, das Escolas Superiores de Belas-Artes, 

detectava duas vocações fundamentais: a formação de artistas plásticos e a formação de 

professores, e defendia que ambas tivessem lugar nestas instituições, uma vez que «ao 

contrário de algumas pessoas», considerava «um falso problema que uma e outra destas 

componentes se [excluíssem] mutuamente ou [fossem] incompatíveis na sua coexistência, 

interdisciplinar, científica ou até mesmo física»158.  
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Para Pedro Cabrita Reis, que se inscreve na nova perspectiva sobre as 

Universidades, como instituições abertas à comunidade e responsáveis pela reconstrução 

social, que, de acordo com Boaventura Sousa Santos, surgiu nos anos 60159, ao ensino 

universitário competia «com actos concretos integrar-se nas tarefas sociais, 

comprometendo-se ao seu nível nas modificações de práticas e mentalidades da sociedade 

em que se insere»160, pelo que as Escolas Superiores de Belas-Artes, enquanto instituições 

para-universitárias (desde 1957), deveriam transpor o imobilismo inerente à “política do 

espírito”, que as havia caracterizado durante tantos e tantos anos, e assumir funções de 

intervenção e renovação social, através da formação de profissionais que, quer no campo 

da prática artística, quer no campo do ensino da Educação Visual, se revelassem 

“transformadores do quotidiano”, expressão que retirou do “Manifesto dos Escritores 

Novos”.161     

No entanto, Pedro Cabrita Reis considera que, para isso, teria que ser superada «uma 

patente incapacidade de renovação pedagógica e cultural, bem como científica», tanto ao 

nível educacional, «para que possamos dormir descansados quanto à capacidade 

profissional dos futuros professores de Educação Visual», como ao nível da investigação e 

prática artística, uma vez que o autodidactismo, em ambas, se revelava «quase um princípio 

metodológico».162 Assim, defendia: 

 

  «O que parece ser o estádio a atingir (...) é dotarmos as ESBA da flexibilidade 

necessária que ainda não têm e que (...) permitiria um correcto funcionamento simultâneo (não 

paralelo note-se) de uma e de outra das vocações apontadas, complementando-se 

mutuamente, não dando azo a artistas encerrados na “sua” arte alheados dos importantes 

problemas que põe a educação artística, ou pelo contrário, professores de educação visual 

desgarrados na sua actividade, tendo perdido o necessário contacto umbilical que os deve ligar 

à prática e à teoria da arte.»163 
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Mas, entre a idealização de Pedro Cabrita Reis e as medidas tomadas e 

efectivamente concretizadas nesse sentido, existe um enorme fosso.  

Apesar de no documento conjunto, realizado pelas Escolas Superiores de Belas-Artes 

de Lisboa e do Porto, apresentado ao Ministério da Educação e da Cultura no início de 

1980, e publicado na revista Arte-Opinião n.º 8, de Janeiro/Fevereiro de 1980, estas 

instituições lembrarem que, desde 1932, estavam simultaneamente vocacionadas para 

«uma formação de fundo nas artes plásticas, na arquitectura, e para a actividade docente 

em áreas artísticas ou disciplinas específicas do ensino secundário», a verdade é que, 

como sabemos, essa formação só se efectuava ao nível científico artístico. E, se a partir de 

1974 as Escolas Superiores de Belas-Artes assumiram «as transformações decorrentes de 

novos contextos sociais, políticos e culturais, avançando propostas de reestruturação»164, 

nas quais se incluía a formação de professores, a verdade é que estas, pelo menos nesse 

âmbito, nunca se concretizaram. 

Nesse mesmo ano de 1980, como já referimos, Rocha de Sousa, então docente na 

Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, publicou um artigo sobre a “Formação de 

professores para as disciplinas de índole artística: aspectos do ser e do fazer” 165, no qual, à 

semelhança de Pedro Cabrita Reis, defende que a formação dos professores de Artes 

Visuais tenha lugar nas Escolas Superiores de Belas-Artes, onde prevê o desenvolvimento 

de um sistema educativo que permitirá «associar a formação artística que se prolonga na 

prática dos operadores estéticos à formação complementar pedagógica que se prolonga na 

acção docente nas respectivas áreas»166. 

Neste artigo, Rocha de Sousa insurgia-se quanto à possibilidade da formação de 

professores de Educação Visual se processar no Ensino Superior Curto ou Politécnico, de 

um modo incipiente, lacunar, e alheado da criação artística167, e sublinhava a contribuição 

dos profissionais formados pelas Escolas Superiores de Belas-Artes no ensino das Artes 

Visuais no passado168, assim como a competência científica e artística destas instituições no 

presente169.  
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Relativamente ao modo como a formação dos professores das disciplinas de índole 

artística deveria acontecer, Rocha de Sousa propunha a articulação de dois planos, no seu 

entender complementares: um que permitiria desenvolver um largo espectro artístico e 

tecnológico essencial à criação, e outro que estabeleceria «num bom quadro técnico os 

métodos relativos à didáctica e à pedagogia (...), com vista a uma aplicação 

substancialmente documentada à actividade docente»170. Para além disso, esclarecia que a 

formação deveria acontecer em dois ciclos, nos quais aqueles dois planos teriam lugar, 

sendo que o primeiro possibilitaria uma base profissional e investigativa, e o segundo se 

inclinaria, sobretudo, no último sentido, o que denota uma visão muito avançada para a 

época, que se aproxima e até supera as tendências actuais.  

No entanto, como recordou Rocha de Sousa, na entrevista que lhe realizámos, apesar 

de, nessa altura, as Escolas Superiores de Belas-Artes terem procurado resolver esta 

questão, junto do Ministério da Educação, como já existiam outros planos para a formação 

de professores, nomeadamente nos Institutos Superiores Politécnicos, onde seriam criadas 

as Escolas Superiores de Educação, as Belas-Artes não obtiveram qualquer apoio.  

 

«Nós íamos a reuniões, e explicávamos que era absolutamente fundamental que a 

formação artística acompanhasse a formação pedagógica. (...) Mas responderam: “Não senhor, 

porque está a ser formado o espaço do politécnico, e o espaço do politécnico terá que ter essa 

área, e a formação nas Belas-Artes será técnica, não será qualificada para o professorado ir dar 

aulas.” – dizia o Afonso Costa, lembro-me perfeitamente. Bem, e nós ouvimos aquilo!»171 

 

Mesmo assim, e dado que, por um lado, as Escolas Superiores de Educação só 

seriam responsáveis pela formação de professores até ao 2º ciclo do ensino básico, e, por 

outro lado, os cursos universitários de outras áreas foram, gradualmente, assumindo a 

função de preparar os seus alunos para a docência do 3º ciclo do ensino básico e 

secundário, as Escolas Superiores de Belas-Artes tentaram. 

No documento resultante de um acordo entre estas Escolas, já mencionado172, as 

Belas-Artes recordavam, também, que já na legislação respeitante à reforma de 57, lhes 

havia sido conferido um estatuto para-universitário, uma vez que para todos os efeitos eram 
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consideradas superiores e, reivindicando esse direito, sugeriam a sua inserção em institutos 

universitários, cujos objectivos, apontavam para «dois campos de formação interdisciplinar»: 

a formação de profissionais de Artes Plásticas e Design, e a formação de docentes nestas 

áreas, que leccionassem as disciplinas respectivas no ensino preparatório e secundário. 

 

«a) Formação de profissionais de elevada competência cultural, estética, científica e técnica 

nas especialidades das Artes Plásticas e do Design (...) b) Formação conjugada com apoio na 

didáctica das Artes Visuais e nas Ciências da Educação de profissionais, para o desempenho de 

funções docentes nos quadros que lhes correspondem do Sistema Educativo Português.»173   

 

Esta solução viria efectivar «o princípio de que os artistas enquadram actividades de 

maior relevância para a sociedade, em domínios criativos e pedagógicos»174, já presente na 

reforma de 1957, e, para lá de todas as outras vantagens gerais que a integração no ensino 

universitário traria, esta relaciona-se também com o facto de que, inicialmente, o principal 

impedimento a uma formação de professores nas Belas-Artes, era o serem Escolas e não 

Faculdades, como frisaram Rocha de Sousa175 e Elisabete Oliveira: 

 

«É uma longa história. Tem vinte e tal anos, pelo menos. A meu ver é inexplicável a 

separação que havia entre a formação artística e a formação de professores, que os alunos fizessem 

a formação na Escola Superior de Belas-Artes, de cinco anos, e, depois, ainda um mínimo de mais 

dois de docência, como veio a ser exigido, com provas, etc., que fossem precisos sete anos para 

poder ingressar numa profissionalização! Este problema tornou-se cada vez mais premente, depois, 

com as Escolas Superiores de Educação, de onde, com quatro anos, os alunos já saíam 

profissionalizados. Nós, a partir do momento em que tivemos esta consciência – digo nós, porque 

estive sempre, com os sucessivos Conselhos Directivos e Científicos da ESBAL/FBAUL, nessa 

vintena de anos de batalha, a tentar que a formação de professores fosse resolvida nas Belas-Artes 

–, tentámos sempre que houvesse um curso com a via-Educação a começar no 3º ano. Há cerca de 

vinte anos, desde que eu entrei para a leccionação na Faculdade, começámos, com o Professor 

João Ferreira, a fazer o programa, concretamente. Fizemos os programas, e havia um grande 

problema: a Escola de Belas-Artes era uma Escola e não uma Faculdade. A primeira fase foi uma 

luta para que a Escola de Belas-Artes fosse reconhecida como Faculdade e em qual Universidade. 

Até tenho na minha agenda o dia em que foi reconhecida como Faculdade! Porque foi uma grande 

luta, que levou bastantes anos, sendo essa entrada ainda relativamente recente.»176 
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Participantes activos neste processo moroso foram Rocha de Sousa e Lima de 

Carvalho, que descrevem, ao pormenor, os obstáculos que encontraram para alcançar o 

que o segundo, que havia sido estudante no Porto, e já aí contactara com este problema, 

designa por uma «antiga ambição», assente na convicção de que «o ensino artístico deveria 

acompanhar todos os outros ensinos: o ensino das Humanidades, das Letras, porque o 

ensino artístico está próximo do ensino da Psicologia, da História...»177. Sensibilizado para 

esta questão, Lima de Carvalho, quando assumiu a Presidência do Conselho Directivo da 

antiga Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, e este processo já se encontrava em 

andamento, empenhou-se seriamente em concretizá-lo. Para além de considerar que tanto 

a Escola Superior de Belas-Artes, como a Universidade de Lisboa, sairiam beneficiadas 

com esta integração, pois tal como a segunda poderia proporcionar à primeira um leque 

mais alargado de conhecimentos, as Belas-Artes também iriam preencher um vazio nesta 

área na Universidade, Lima de Carvalho defendia que existiam vantagens mais imediatas 

para o estudante, entre as quais a possibilidade de continuar os seus estudos para além da 
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«Nessa altura, com o apoio do Professor Albano Estrela pelo lado da FPCE.UL, a ideia 

era que a formação nas Belas-Artes fosse complementada com a formação em Ciências da 

Educação, prestada pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, em colaboração 

com as Belas-Artes, indo às Belas-Artes ou vindo as pessoas de Belas-Artes até nós, fazendo 

os complementos e a Didáctica, que considerávamos uma disciplina das Ciências da Educação, 

mas que devia ser leccionada por alguém que estivesse dentro do processo das Artes.»178 
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«Houve uma altura em que uma colega nossa, a Elisabete Oliveira (que tinha seguido as 

Ciências da Educação, e que estava já como assistente na Faculdade de Ciências da 

Educação), e o Albano Estrela (que era um indivíduo que achava que nós devíamos estar 

unidos), se prontificaram a fazer uma pós-graduação em Artes Plásticas e Ciências da 

Educação, que desse acesso ao ensino. Eu trabalhava à brava nisso, escrevia à máquina, 

levava aquilo a sério. (...) Mesmo ainda não contemplada com o estatuto que já lhe pertencia 

por pleno direito, no seguimento da lei da reforma de 1957, a Escola Superior de Belas-Artes de 

Lisboa criou, com a Faculdade de Ciências da Educação, [esse curso], idêntico em tudo a um 

mestrado, (...) justamente para se proceder ao entrosamento das ciências da Arte com as da 

Educação, além das práticas metodológicas de docência nessa área. Procurava-se controlar o 

bloqueio institucional, com o fim de garantir um percurso docente inteiro aos licenciados em 

Artes Plásticas e Design, por equivalência indiscutível com outros [géneros] de formação.»179 

 

No entanto, esta solução, que implicava uma articulação entre a Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação e a Escola Superior de Belas-Artes, era, evidentemente, 

algo impraticável. A Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa não era uma Faculdade, 

apesar de, em tudo, ser idêntica a uma instituição deste género. Logo, os seus alunos 

nunca poderiam frequentar uma pós-graduação. Pelo que se depreende a não aprovação 

deste projecto, como realmente aconteceu, e a inevitabilidade dos alunos continuarem a 

frequentar os complementos gerais de “ciências da educação”, ou as “ciências da educação 

em comprimidos”, como Francisco Rúbio recorda que eram apelidados180, sobre os quais 

nos debruçámos no capítulo anterior. 

 

«O Ministério não respondeu, não discutiu, não tentou sequer esboçar alternativas neste 

campo tão necessário à própria cidadania. Esta derrota anunciava derrocadas posteriores, até 

porque os governos preferiram gastar mais dinheiro para a edificação de Escolas de Superiores 

de Educação, cujo triste perfil e falta de conteúdos todos conhecemos. É urgente tratar deste 

problema, apesar de tardiamente, envolvendo-o nas estruturas e conteúdos dos cursos.»181 

 

Entretanto, após uma série de «diligências efectuadas junto de governos, ministros, 

secretários de Estado e Parlamento, que se revelaram kafkianamente infrutíferas»182, entre 

o empolamento inicial de toda esta problemática e a integração das Belas-Artes nas 
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Universidades respectivas, passaram-se mais de dez anos e, apesar deste ainda continuar 

a ser um problema com toda a actualidade para os discentes, com a sucessão de dirigentes 

e a necessidade de resolução de outras questões igualmente importantes, o interesse e 

empenho na mesma, por parte dos docentes, arrefeceram. 

Quem nunca desistiu de ver este objectivo alcançado foi Elisabete Oliveira, que 

recorda o arrastar contínuo de todas as tentativas, e que, ao contrário de António Pedro 

Ferreira Marques e Hugo Ferrão183, refere «um certo receio» como obstáculo à sua 

implementação. 

 

«As Belas-Artes tiveram sempre, a meu ver, um certo receio. Arrastavam-se os 

concelhos científicos: “Agora não, porque não há quórum.”, “Agora não, porque há uma 

divergência.”, “Agora não, porque mudaram os Presidentes dos Concelhos Científicos e 

Directivos”. Isto percorreu os tempos do Professor João Ferreira, do Professor António Pedro 

(...), da Professora Clara Menéres (que foi, depois, para a Universidade de Évora, onde abriu 

[uma linha convergente com aquela que se tinha pensado para as Belas-Artes]), do Professor 

Lima de Carvalho, do Professor Jorge Vidal, da Professora Maria João Gamito, e, mais 

recentemente, da Professora Isabel Sabino.»184 

 

Francisco Rúbio, de modo sucinto, esclarece que se ainda hoje as Faculdades de 

Belas-Artes não assumem a formação inicial de professores de Artes Visuais é porque «uns 

não querem, e outros não conseguem», sendo que «houve outros que tentaram e não 

conseguiram.»185 De facto, se alguns, como Rocha de Sousa e António Pedro Ferreira 

Marques, em Lisboa, e Ângelo de Sousa186 e José Paiva e Silva, no Porto, se empenharam 

nesse sentido, houve outros que sempre demonstraram, e ainda demonstram, uma certa 

resistência à participação das Belas-Artes na formação de professores de Artes Visuais. 

Teresa Boniné, então aluna das Belas-Artes e professora do ensino secundário, em 

1979, escrevia na revista Arte Opinião que apesar de, nessa altura, a maioria dos 

professores de Educação Visual, tanto no ensino preparatório como no secundário, terem 

frequentado ou frequentarem as Escolas Superiores de Belas-Artes, há anos atrás, o antigo 
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aluno de Belas-Artes, «devido a vários factores, entre os quais o seu estatuto social, não 

necessitava de se vergar à actividade docente como único meio de subsistência, e apenas a 

conclusão do curso recorria eventualmente a essa actividade.»187
 No seu entender, uma 

concepção de artista como trabalhador, algo bastante frequente após a brecha provocada 

pelo 25 de Abril, numa Escola que, anteriormente, se queria de elite, e que funcionava como 

«uma estrutura privilegiada de reprodução de valores estéticos próprios da ideologia da 

classe dominante», era algo que ainda inquietava muitos, que viam o facto dos alunos 

optarem pelo ensino como um desprestigio para a instituição, e se interrogavam sobre «a 

melhor maneira de os levar a optar de novo entre a carreira artística e a “tal” actividade.»188
 

Este artigo surgiu na sequência da “contra-restruturação” das Belas-Artes de Lisboa, 

realizada em 1978, que, segundo Teresa Boniné, abolia uma série de direitos cedidos aos 

estudantes-trabalhadores três anos antes, aquando da reforma de 1974, dificultando o seu 

sucesso como alunos, e procurando conservar a esfera da produção artística no seio de 

uma elite. É claro que este artigo espelha as preocupações políticas de uma época, sendo 

que a concepção “idílica” de artista exclusivamente artista, podia ser algo frequente, tanto 

nos alunos de “elite”, como nos outros, e mais não revela que uma certa «tradição “anti 

pedagogia da aprendizagem”», como a classifica Fernando Casqueira, pois em momento 

algum é referida a escolha desta situação, quer por uns, quer por outros, como a desejável. 

Fernando Casqueira aponta esta «tradição “anti pedagogia da aprendizagem”», como 

um dos motivos que foram protelando a introdução de uma componente pedagógica nas 

Belas-Artes, que conferisse aos seus alunos habilitação profissional para a docência. 

Segundo ele, esta tradição sempre «obstaculizou» a via ensino, e envolveu tanto docentes 

como discentes, uma vez que muitos alunos, quando chegavam às Belas-Artes, não tinham 

intenção de seguir esse caminho, apesar de, posteriormente, virem a optarem por ele. 

 

«Havia uma tradição “anti pedagogia da aprendizagem” naquela Escola (...) Os alunos, 

pelo menos no meu tempo, pensavam fazer coisas muito bonitas em Artes Plásticas e queriam 

tudo menos ensinar. Essa não era a sua prioridade, só colocavam essa hipótese à saída do 

antigo 5º ano, e até mesmo antes, com o bacharelato, quando se confrontavam com a 

necessidade do primeiro emprego.»189 
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Se esta situação foi comum entre os discentes das Belas-Artes, não o foi menos entre 

os docentes, e a resistência a uma formação de professores nestas instituições pode ser 

interpretada quer como uma negação da sua própria profissão, uma vez que muitos deles 

prefeririam ser exclusivamente artistas, quer como um reflexo das lacunas da sua formação 

a nível pedagógico, algo que se generalizava, e ainda generaliza, aos docentes de todo o 

ensino superior.  

Nuno Calvet Magalhães (1917-1985), irmão do mais conhecido educador, exerceu 

docência nas Belas-Artes do Porto desde 1975, e, em 1979, colaborou para o mesmo 

número da Arte Opinião em que participou Teresa Boniné, com um artigo no qual reflectiu 

sobre o ensino superior artístico, e se insurgiu, precisamente, quanto à formação da 

generalidade dos docentes, quer das Belas-Artes, quer de todo o ensino superior. 

 

«Infelizmente a Universidade e as Escolas Superiores são os únicos níveis de Ensino 

onde se pode leccionar a título definitivo sem nunca ter obtido ou comprovado uma preparação 

pedagógica adequada (...) É evidente que existem excepções à regra (...) A generalidade 

porém dos casos de docência nas Escolas e na Universidade são de docentes que nem sequer 

fizeram tarimba no Ensino Secundário, Preparatório ou Primário e saltaram para assistentes 

directamente de alunos e ao longo dos anos, de forma não científica, aprenderam sozinhos a 

ser docentes.»190 

 

Ana Bela Mendes, docente de Educação Visual no 2º ciclo ensino básico, e do ensino 

superior (onde já foi coordenadora de uma licenciatura de formação de professores desta 

área, e onde colabora actualmente no Mestrado em Educação Artística das Belas-Artes de 

Lisboa, no qual nos enquadramos), também refere o alheamento universitário relativamente 

às questões pedagógicas. 

 

«Mas, pedagogia é ainda uma prática arredia das nossas universidades. O poder da 

cátedra é suficiente. Assistimos, ainda hoje, a comportamentos e atitudes dos nossos docentes, 

(mestres, doutores ou não) que nos deixam no mínimo perplexos! (...) Constatamos que a 

formação pedagógica e didáctica para o ensino superior continua a não estar contemplada nos 

modelos de formação actuais.»191 
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Daí, provavelmente, a mencionada «tradição “anti pedagogia da aprendizagem”», 

apontada por Fernando Casqueira, que é visível nas palavras de Maria João Gamito, 

aquando de um colóquio sobre a formação dos professores de Artes Plásticas, realizado na 

Escola Superior de Educação de Santarém, em Maio de 1998192, numa época em que era 

Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, e se encontrava 

envolvida nas negociações com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

mesma Universidade, conforme referido por Elisabete Oliveira.  

Após, num primeiro momento, na sua comunicação, ter salientado a necessidade de 

«criar a componente didáctico-pedagógica» nas Belas-Artes, e informado que, em termos 

de preparação específica para o ensino, a Faculdade estava a «ultimar quatro mestrados 

que integravam didácticas específicas», e a debruçar-se sobre «a possibilidade de criar, ao 

nível das licenciaturas, uma via de ensino»193, é com alguma perplexidade que tomamos 

conhecimento das respostas proferidas quando solicitada a comparar as formações 

prestadas nas Faculdades de Belas-Artes e nas Escolas Superiores de Educação, e quando 

inquirida relativamente a se as Belas-Artes formariam realmente professores, como já havia 

afirmado, ou artistas.    

Maria João Gamito, para quem as «Escolas de Arte são, ainda, refúgios de 

liberdade»194, como mencionou na sua comunicação, com uma visão da Arte que 

enquadraríamos num paradigma expressivo, sobrevaloriza as disciplinas de prática artística, 

e parece relacionar «as outras», cuja função entende apenas de contexto, assim como «a 

didáctica e a pedagogia», com um certo aprisionamento, advogando «um não pensar», 

próprio do heterónimo de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, como garantia de liberdade. 

Esta docente explica ainda que a maior prova de que as Belas-Artes não têm a componente 

didáctico-pedagógica é a necessidade dos seus licenciados recorrerem a uma formação 

complementar noutras instituições. E, apesar de admitir que uma grande parte dos alunos 

das Belas-Artes se dedica ao ensino, defende que estas Faculdades continuem alheadas 

deste processo, pois acredita que se aprende melhor pela experiência dos sentidos, do que 
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em teoria, sendo que certamente concordaria com a expressão «Quem sabe faz. Quem não 

sabe ensina», inicialmente proferida pelo escritor irlandês Bernard Shaw (1856-1950), e 

muito valorizada por Miguel Arruda.195   

 

«Temos um plano [de estudos] com enorme peso nuclear: as disciplinas de índole 

artística (Desenho, Pintura, Escultura e Design). Todas as outras têm função de contexto. Se 

nós de facto não temos a didáctica e a pedagogia desenvolvidas, no meu entender ainda bem, 

com certeza que temos sob o ponto de vista científico uma enorme vocação. Não no sentido de 

ser professor, até porque isso é uma outra questão. Eu não sei o que é ser professor. É debitar 

informação? É fazer alguma coisa com os nossos formandos? É o quê, verdadeiramente? Até 

que ponto essas teorias que nós podemos despejar sobre esses formandos, o que é que isso 

garante em termos de aprendizagem? (...) Relativamente à estrutura destas Escolas só me 

ocorre aquela figura do Sol da autoria do Alberto Caeiro. Diz-nos que quando olhamos para o 

Sol nos ocorre a sensação do calor e esquecemo-nos do conceito. Desculpem-me dizê-lo, mas 

acho sinceramente que aqui lhes falta o Sol. Isto é sobretudo teórico: teorias, planificações, 

análises. Absorvemos melhor se praticarmos do que se teorizarmos.»196  

 

Já José Alberto Saraiva, organizador deste Colóquio, na época docente na Escola 

Superior de Educação de Santarém, tendo também sido aluno das Belas-Artes de Lisboa, 

onde o que o mais fascinou foi uma formação teórica concomitante com uma prática 

artística, considera que as Belas-Artes deviam incorporar nos seus planos de estudo a 

formação pedagógica, no seu entender totalmente diferente quando enquadrada na 

formação artística, e lamenta que tal nunca houvesse sucedido, chegando a afirmar que, a 

ter acontecido, hoje seriam melhores professores. 

 

«As Belas-Artes nunca deviam ter rejeitado a hipótese de colaborar na formação de 

professores da área artística. A formação pedagógica no seio da formação artística é totalmente 

diferente. Este é o maior problema que eu vejo na formação actual. No meu estágio, eu senti 

que a formação pedagógica tinha de ser um pouco feita por nós, adquirida por nós, à medida 

que as situações iam surgindo. Se essa formação tivesse lugar nas Belas-Artes, aquando ou, 

pelo menos, logo após a formação artística, teria sido muito mais valiosa, e nós seríamos, de 

certeza, melhores professores.»197 
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No final de 1998, na sequência das conclusões a que havia chegado o Conselho de 

Reitores das Universidades Portuguesas, expressas no documento intitulado A formação de 

professores no Portugal de hoje, elaborado em 1997 (que já abordámos no capítulo 

anterior198, e referimos neste capítulo), foi constituído um grupo de trabalho por solicitação 

de Barata Moura, então Reitor da Universidade de Lisboa, que visava precisamente a 

reflexão sobre a formação inicial de professores no âmbito desta Universidade, e a 

consequente apresentação de propostas que solucionassem esta questão. 

Deste Grupo de Trabalho fizeram parte António Pedro Ferreira Marques e Matilde 

Marçal, na representação da Faculdade de Belas-Artes, e resultou o documento A formação 

inicial de professores na Universidade de Lisboa, datado de Dezembro de 1999, no qual é 

visível, por um lado, a determinação desta Universidade em resolver a problemática da 

formação de professores, através de um projecto comum de formação e, por outro, a 

necessária inserção da Faculdade de Belas-Artes no mesmo, aspecto para os qual o 

Conselho de Reitores já havia alertado em 1997.  

Para além de reconhecer que a questão da formação de professores na área da 

Educação Artística raramente foi considerada com seriedade199, o Conselho de Reitores, já 

nessa altura, considerava que esta área requeria professores especializados em todos os 

níveis de ensino, inclusive no ensino do 1º ciclo, onde o professor único deveria ser 

coadjuvado por especialistas, tal como se prevê na Lei de Bases do Sistema Educativo200, e 

propunha que, num período de tempo mais alargado, fosse repensada a questão da 

«extensão da formação de professores de nível superior a todas as áreas da docência, 

incluindo as de índole artística e tecnológica»201. 

Relativamente ao Grupo de Trabalho da Universidade de Lisboa, após o levantamento 

da situação da formação inicial de professores nesta Universidade, foi analisada a situação 

de cada Faculdade, concluindo-se que a resolução desta problemática tem seguido rumos 

diferenciados, «não existindo mecanismos de troca de experiências e muito menos de 
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coordenação, com o consequente desperdício de recursos e possibilidade de sinergias»202. 

Por conseguinte, o Grupo de Trabalho, a partir de «uma visão fundamentada sobre o que é 

hoje em dia uma formação de professores de qualidade», apresenta os princípios que 

deverão nortear um projecto institucional de formação de professores, a concretizar na 

Universidade de Lisboa, que torne possível a sua afirmação «como a principal referência 

cultural, científica e educativa da sua região [junto dos estabelecimentos de educação 

básica (em especial do 3º ciclo) e do ensino secundário»203. 

Da análise desses princípios orientadores, assentes nas mais recentes investigações 

neste domínio e na sua própria experiência, podemos extrair as concepções de formação 

que lhes presidem, sendo notória a coexistência de várias tendências, com maior ênfase 

para o paradigma reflexivo ou orientado para a indagação, e para a orientação social-

reconstruccionista.  

Assim, logo no primeiro princípio – Reconhecimento da natureza complexa e 

multifacetada da acção dos professores e, consequentemente, da natureza complexa e 

multifacetada da sua formação
204

 –, é salientada a necessidade dos professores encararem 

a docência como a acção de «tornar as aprendizagens vivas e significativas para um 

universo que se ampliou e diversificou socialmente», num entendimento da escola como 

«uma organização viva e interactiva com a comunidade», sendo patente uma concepção de 

professor como um dinamizador social, um agente de mudança, que deve «proporcionar 

uma formação que permita a compreensão do mundo e a intervenção crítica para a sua 

transformação», o que nos remete imediatamente para uma orientação social-

reconstruccionista.  

No quarto princípio – Promoção de um perfil de professor como profissional reflexivo, 

empenhado em investigar sobre a sua prática profissional, de modo a melhorar o seu 

ensino e as instituições educativas
205 –, é salientado que, apesar de ser fundamental a 

aquisição de todo um «património» de conhecimentos científicos e técnicos úteis à sua 

acção profissional (orientação tecnológica), é imprescindível que o professor desenvolva a 
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capacidade de construção de conhecimento, sendo que aquela aquisição não se deve 

restringir à «mera transmissão, retenção e reprodução acríticas», mas antes constituir uma 

base para esta construção pessoal, sendo destacadas as Universidades como os locais 

ideais para os professores se iniciarem na investigação e na investigação-acção, tornando-

se progressivamente profissionais autónomos.  

Contudo, não deixa de ser valorizado o desenvolvimento pessoal do professor, 

(próprio de um paradigma personalista), assim como a prática profissional (quando 

exclusivamente valorizada, correspondente a uma orientação prática), que deve ser sempre 

acompanhada de um conhecimento teórico fundamentado e actualizado, de acordo com as 

mais recentes investigações (comum numa orientação tecnológica, restrita a este 

conhecimento), advogando-se a superação da velha dicotomia teoria-prática na formação 

de professores. 

No segundo princípio – Perspectivação integrada do desenvolvimento pessoal e 

desenvolvimento profissional dos professores
206 – é reconhecida a indissociabilidade entre a 

pessoa do professor e a sua acção enquanto profissional, sublinhando-se que, se o 

objectivo é promover uma formação «problematizadora dos valores e das atitudes 

envolvidos [no] exercício profissional, que é de natureza indeclinavelmente ética», deve ser 

considerada e incluída nessa formação «a dimensão da pessoa do professor». Apesar de 

ser difícil encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento pessoal e profissional na 

formação inicial de professores, o Grupo de Trabalho considera esta questão inadiável, uma 

vez que este é «um primeiro momento de uma formação que há-de prosseguir ao longo da 

vida», o que não pode conduzir à desvalorização e, consequentemente, ao desinvestimento 

nesse equilíbrio, durante esse período, mas antes deve levar ao entendimento de que «os 

profissionais mais críticos, esclarecidos e preocupados com o seu desenvolvimento 

profissional e pessoal» são, normalmente, aqueles que na sua formação inicial tiveram 

oportunidade de principiar esse desenvolvimento, de modo integrado, com qualidade. 

A Valorização da função formativa da prática profissional acompanhada
207 

corresponde ao terceiro princípio proposto pelo Grupo de Trabalho, que reconhece que «o 
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domínio da prática tem suficiente independência em relação ao conhecimento declarativo e 

é de relevância crucial para se agir como professor», pelo que não deve ser secundarizado 

relativamente aos outros domínios da formação. Para que a prática profissional ganhe maior 

valor formativo é sublinhada a importância da integração de conhecimentos de diversas 

naturezas na acção do professor, inclusivamente do conhecimento produzido pelo próprio, 

através da investigação-acção, o que nos remete para o paradigma reflexivo ou orientado 

para a indagação que, como já referimos, a par do paradigma social-reconstruccionista, 

prevalece neste documento.  

De modo a superar a ancestral dicotomia teoria-prática, traduzida na difícil relação 

entre o conhecimento teórico declarativo, próprio dos módulos de Ciências da Educação 

ministrados nas instituições superiores de formação, e o conhecimento prático ou tácito, 

inerente à Prática Pedagógica nas escolas do ensino básico e secundário, o Grupo de 

Trabalho propõe «um maior e melhor investimento da teoria na acção prática e por um 

maior compromisso da prática com o conhecimento teórico». À semelhança de António 

Nóvoa, Bártolo Paiva Campos e João Pedro da Ponte208 (o primeiro e o último dos quais 

fizeram parte deste Grupo) alerta também para a necessidade de uma maior exigência em 

relação aos docentes universitários, que supervisionam a Prática Pedagógica, e aos 

docentes que, nas escolas básicas e secundárias, intervêm como orientadores, que, 

segundo o Grupo de Trabalho, «deveriam constituir equipas de trabalho mais estáveis no 

tempo e nos espaços onde a formação se realiza», por forma a desenvolverem projectos de 

formação de qualidade, nos quais se reflectisse o seu investimento. 

Por último, é de salientar que, com este documento, o Grupo de Trabalho procurava 

contribuir para uma verdadeira mudança na formação de professores na Universidade de 

Lisboa, que, no futuro, se traduzisse numa melhoria do ensino nos níveis precedentes209. 

Nesse sentido, reclamava a urgência de aprofundar um projecto próprio de formação de 

professores, fundamentado no mais recente conhecimento científico nesse âmbito, mas 

também na investigação que deveria ser desenvolvida pela Universidade. «O 

desenvolvimento da investigação científica no campo da formação de professores coloca-se 

                                                 �xF ���� �� �v���xI G%K�* (2 y%$P$A,* ($ q0'32%4'($(2 (2 E'4P*$ ah01n0'* J2(%* u2%%2'%$ #$%eK24- u2%0$0(* E2O*4- G%$>$ u'$A,*-�4$P2A )*+,21$- �*?* J2(%* ($ J*012- #$0K2A$ /412324- #$1'A(2 #$%>$A 2 y2%24$ /41%2A$- +*O $ +*A$P*%$>?* (2 ´0&2A$)*(%'&K24- h01n0'* �n3*$- Leonel Ribeiro dos Santos, Luísa Leal de Faria e Maria Helena Mira Mateus
d- 6 ~9_SX��9§7�R�XY �� �_9~�::9_�: 7X ¤7�l�_:��X�� �� T�:\9X- �� b�



� �������� ��	 
����		���	 ������	 �	���	 ��	 ����	�����	 ��² 

 

às universidades como um imperativo se estas pretenderem continuar a intervir — e a 

intervir com qualidade crescente — neste domínio.»210  

Assim, numa primeira fase o Grupo de Trabalho elaborou os princípios que 

enunciámos, pois acredita que, apesar da recondução de toda a formação a um único 

modelo poder resultar mais prejudicial que benéfica, a verdade é que não é possível evoluir 

e melhorar, progressivamente, sem uma consciência da situação actual, algo que só é 

possível através da investigação e de um tomada de posição assente naquela, sendo que:  

 

«Quando a transformação das acções formativas resulta apenas de pressões do poder 

político e de considerações de oportunidade social e/ou institucional, sem o contributo do 

conhecimento científico, ela nem sempre se encaminha no melhor sentido, como se tem podido 

constatar.»211  

 

Para o evitar, foi determinado que cada Faculdade desenvolvesse o seu projecto para 

esta área, articulado com o projecto geral da instituição e com o projecto específico de 

Formação de Professores da Universidade de Lisboa.212 

 A necessidade de integração da Faculdade de Belas-Artes neste propósito surge 

por diversas vezes referida, seja logo no início, quando é mencionada a sua natural 

intervenção no campo da formação de professores213, seja posteriormente, quando é 

enfatizada a área da Artes Plásticas entre os novos domínios a que a formação inicial se 

deve alargar214, sendo destacado que, apesar da Universidade, já nessa altura, garantir a 

formação inicial de professores de Alemão, Biologia, Espanhol, Filosofia, Física, Francês, 

Geografia, Geologia, Grego, História, Inglês, Latim, Matemática, Português e Química, 

notava-se «a ausência de formação de professores de Artes Plásticas». No entanto, 

também é reconhecido que uma parcela significativa dos licenciados em Artes Plásticas – 

Escultura e Artes Plásticas – Pintura pela Faculdade de Belas-Artes, procuram 
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precisamente a docência como saída profissional, realizando, nesse sentido, «em 

condições precárias, a chamada profissionalização em serviço, um sistema de formação 

assumidamente deficiente e transitório»215, pelo que o Grupo de Trabalho reclamava «a 

institucionalização de uma licenciatura em ensino das Artes Plásticas», que constituiria «um 

importante reforço da capacidade de intervenção da Universidade de Lisboa na formação 

inicial de professores.»216 

Relativamente à participação da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, neste 

documento, é de salientar o reconhecimento da necessidade de uma nova licenciatura que 

habilitasse à leccionação das disciplinas artísticas no ensino básico e secundário:  

 

«Perante a situação actual e face às crescentes exigências de qualificação profissional, 

parece ser necessário considerar, no quadro da política da Universidade de Lisboa sobre 

formação inicial de professores, a criação de uma nova licenciatura que forneça a habilitação 

profissional adequada para leccionar, no ensino básico e secundário, as disciplinas de índole 

artística, na vertente de Belas-Artes.»217  

 

De modo sucinto, são referidas as «conversações»218 que haviam decorrido, nos 

últimos anos, entre esta Faculdade e a de Psicóloga e Ciências da Educação da 

Universidade de Lisboa, no sentido de formular uma proposta que solucionasse a formação 

de professores de Artes Visuais, sendo que o mais recente desses projectos curriculares 

contemplava a formação científica, integrada nas licenciaturas artísticas, a formação em 

Ciências de Educação, leccionada a partir do 3º ano, com o apoio da Faculdade de 

Psicóloga e Ciências da Educação, e a formação profissionalizante, que correspondia a um 

estágio numa escola, supervisionado pelas Ciências de Educação, apoiado por um 

delegado do 5º grupo dessa escola, e acompanhado através de um seminário, realizado na 

Faculdade de Belas-Artes de Lisboa. 
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Apesar desta proposta corresponder ao modelo praticado, até então, na maioria dos 

cursos universitários, é de louvar o reconhecimento da diferença entre conhecer os 

conteúdos de ensino e saber ensinar esses mesmos conteúdos, ou dito numa linguagem 

própria da Formação de Professores, entre o conhecimento do conteúdo e o conhecimento 

didáctico do conteúdo, sendo, por conseguinte, valorizada a Educação, como «matéria de 

aprendizagem» essencial à formação de todos os professores, algo assumido como 

«evidente e incontroverso»219.  

No entanto, a Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, nesta altura (Dezembro de 1999), 

debatia-se com o problema da organização de um sistema de formação que garantisse a 

necessária qualificação para a docência das Artes Visuais, mas, simultaneamente, não 

restringisse as possibilidades de candidatura aos cursos de licenciatura já existentes, isto é, 

um sistema de formação que não exigisse uma opção definitiva pela via ensino à partida, 

mas que fosse passível de ser realizada, independentemente da opção inicial, o que denota 

uma preocupação relativamente à flexibilidade dos percursos profissionais, própria da 

ideologia de Bolonha, e idêntica à expressa por João Pedro da Ponte.220 

Nos meses que antecederam a elaboração deste documento sobre A formação Inicial 

de Professores na Universidade de Lisboa, e na sequência de diversas acções de 

sensibilização e de esclarecimento quanto a esta problemática, por iniciativa daquele Grupo 

de Trabalho, foram realizados alguns procedimentos no sentido da implementação de uma 

formação de professores de Artes Visuais na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, descritos 

na sua pequena reflexão, nomeadamente a aprovação, por unanimidade, da proposta de 

criação de um curso de formação inicial de professores, na área da Educação Artística, pelo 

Conselho Científico daquela Faculdade, reunido em plenário, no dia 5 de Maio de 1999, e a 

aprovação da constituição de uma comissão, formada pelos coordenadores dos cursos e 

pelos presidentes dos Conselhos Científico e Pedagógico, com o objectivo de elaborar um 

projecto de criação de novos cursos, pelo Conselho Científico, a 21 de Setembro de 1999. 

No fim, a Faculdade de Belas-Artes de Lisboa mostrava-se optimista quanto ao 

reconhecimento, que aguardava muito em breve, da via ensino como «uma das suas 

principais finalidades.»221  
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É de esclarecer que dos novos cursos a que se refere este documento, faziam parte 

o de Artes Plásticas, proposto por Virgínia Fróis, e o curso via ensino, que seria concebido 

por António Pedro Ferreira Marques, dando continuidade à tarefa já iniciada, quando 

participou naquele Grupo de Trabalho.  

Devido às divergências sobre esta matéria, uma vez que alguns docentes defendiam 

que a sua função principal era formar artistas e não professores, enquanto outros exigiam 

as mesmas oportunidades para os estudantes de todos as áreas, aquilo que havia sido 

projectado, inicialmente, como um curso de formação de professores de modelo integrado, 

transformou-se numa variante ensino, também ela integrada, a partir do 3º ano, levando à 

reformulação dos planos de estudo. Como lembra Lima de Carvalho: «Começou-se por 

pedir uma via de ensino própria. Depois, todos os professores, aqui dentro, quiseram que 

houvesse uma via de ensino ligada à Pintura, à Escultura... enfim, uma via de ensino ligada 

a cada curso.»222 Logo, a segunda e definitiva versão, publicada nos planos de estudo da 

última reestruturação (2004), foi uma solução de recurso relativamente à inicial, que previa 

uma articulação entre o curso de Artes Plásticas (que não foi aprovado) e uma componente 

educacional e pedagógica. 

No fundo, esta Variante Ensino, abrangente a todas as licenciaturas, consistia numa 

transposição dos módulos gerais de Ciências da Educação para os últimos anos (como no 

curso de Artes Plásticas – ramo ensino, da Universidade da Madeira), mas com a mais valia 

de preservar uma formação artística concomitante (como no curso de Artes Visuais – ramo 

ensino, da Universidade de Évora). Assim, a par das disciplinas artísticas e científicas de 

cada especialidade (Belas-Artes – Pintura, Belas-Artes – Escultura, Belas-Artes – Design de 

Equipamento, Belas-Artes – Design de Comunicação, e Belas-Artes – Arte e Multimédia), 

surgiriam as disciplinas de Psicologia da Educação e Sociologia da Educação, no 3º ano, e 

de Desenvolvimento Curricular, Pedagogia, Didácticas Específicas I e II e Prática 

Pedagógica I e II, no 4º ano, sendo realizado um Estágio e um Seminário sobre Artes e 

Novas Tecnologias, no 5º e último ano, como podemos observar no quadro da página 

seguinte, onde, como exemplo, apresentamos a comparação entre a opção fundamental e a 

opção variante ensino da licenciatura em Belas-Artes – Pintura.  
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Licenciatura em Belas-Artes – Pintura (Curso Fundamental e Variante Ensino) 

1º ANO 

 

Artes Plásticas e Design 

Desenho I e II 

Geometria I e II 

Cultura Visual I e II 

História da Arte I e II 

Metodologias e Técnicas de 

Investigação 

Iniciação à Fotografia 

Iniciação à Pintura 

Artes Plásticas 

Infografia I 

2º ANO 

Pintura I 

Desenho III e IV 

Estética I e II 

História da Arte Contemporânea I e 

II 

Anatomia-Antropometria 

Modelos I  

Optativa I e II 

Teoria da Forma Visual 

Curso Fundamental Curso Variante Ensino 

3º ANO 

Pintura II 

Desenho V e VI 

Estética III 

História da Arte Portuguesa I e II 

Composição I e II 

Optativa III e IV 

Optativa Teórica I 

3º ANO 

Pintura II 

Desenho V e VI 

Estética III 

História da Arte Portuguesa I e II 

Composição I e II 

Geometria III 

Psicologia da Educação 

Sociologia da Educação 

4º ANO 

Pintura III 

Estudos de Arte I e II 

Estudos Culturais I e II 

Estudos de Pintura I e II 

Optativa V e VI 

4º ANO 

Pintura III 

Estudos de Arte I e II 

Estudos Culturais I  

Desenvolvimento Curricular 

Pedagogia 

Didáctica Específica I e II 

Prática Pedagógica I e II 

 

 

5º ANO 

Seminário Tecnológico: Artes e 

Novas Tecnologias 

Estágio  

Quadro 12: Planos de Estudos da Licenciatura em Belas-Artes – Pintura (Curso fundamental e variante ensino) 

Num documento interno sobre a Variante Ensino
223, não publicado, que nos foi 

amavelmente cedido pelo Professor Lima de Carvalho, podemos observar que o objectivo 

desta Variante era a preparação dos professores das áreas artísticas do 3º ciclo do ensino 

básico e do ensino secundário, sendo sublinhado que, o facto desta surgir como uma 

«alternativa à via artística fundamental», após a conclusão do 2º ano, permitia aos 

estudantes beneficiar da formação geral e específica que obtinham até essa altura.  
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Quanto à realização do Estágio apenas era esclarecido que se processava numa 

escola, em exercício, com apoio de um delegado local e sob a supervisão da Coordenação 

da Variante Ensino. O seu regulamento, proposto por esta Coordenação, seria fixado, 

anualmente, pelo Conselho Científico, o que remete a questão da organização e gestão do 

Estágio, algo no qual a Faculdade de Belas-Artes não tinha experiência, para mais tarde. No 

entanto, é referido que este Estágio seria acompanhado de uma formação artística 

complementar, sob a forma de um Seminário em Artes e Novas Tecnologias e, o que nos 

parece muito positivo, obrigaria à realização de uma Monografia, isto é, de um «trabalho de 

investigação em Arte/Design e Educação», que seria contabilizado na avaliação final. 

 Apesar de ainda não incluir, nesta fase, «os princípios que norteiam a actividade a 

desenvolver com os formandos, o modo de gerir os recursos materiais e humanos, e o 

modo de avaliar os resultados do trabalho realizado»224, como havia sido estabelecido, em 

1999, pelo Grupo de Trabalho da Universidade de Lisboa, este documento tem a mais valia 

de, face aos habituais modelos de formação, exigir um trabalho final de investigação 

científica, o que pressupõe uma concepção de professor como investigador. É de destacar, 

também, o facto deste trabalho não incidir exclusivamente sobre a Arte ou sobre o Design, 

mas resultar do cruzamento destas áreas com a Educação, o que denota a preocupação em 

distinguir o conhecimento do conteúdo do conhecimento didáctico do conteúdo, já referida.  

Contudo, esta solução, de meio-termo, uma vez que procurava conciliar diferentes 

posições, parece não ter agradado nem a uns, nem a outros. Isabel Sabino, então 

Presidente do Conselho Científico, e Margarida Calado, então Presidente do Conselho 

Pedagógico, apesar de considerarem que a Formação de Professores de Artes Visuais 

deve ser realizada no âmbito das Belas-Artes, referem-se a esta via ensino nestes termos: 

 

«Sim, concordei com a decisão de não avançar com esse projecto. Nós íamos formar 

pessoas segundo um modelo de um curso que foi feito com base em remendos, na altura, e 

que foi feito com base em pressões que eram antigas cerca de dez anos.»225 
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«A via de ensino que foi proposta, aqui, não me parecia muito correcta. (...) É claro que 

se [fosse] um curso de Desenho [que não existe mas podia existir, e já existiu no século XIX], 

ou de Artes Plásticas [aquele curso que chegou a estar proposto aqui], em que toda a gente 

teria a mesma formação, e depois teria uma componente integrada de ensino, isso poderia ser 

uma hipótese, [pois seriam] cursos mais vocacionados e que, também, poderiam proporcionar 

(...) outro tipo de saídas profissionais. Agora, haver currículos que são completamente 

diferentes, de Pintura, de Escultura, de Design, e até de Multimédia, e depois tudo isso dar 

acesso ao mesmo ensino, a mim isso parece-me muito mal.»226  

 

Apesar de nunca ter concordado com a Variante Ensino – no seu entender «uma 

maneira menos má, de integrar as cadeiras pedagógicas, e haver a possibilidade de 

escolher a via de ensino, a partir do 3º ano», Virgínia Fróis, a proponente do curso de Artes 

Plásticas, mostra-se bastante crítica quanto ao facto de ter sido divulgada a informação de 

algo que não veio a ser implementado. 

 

«Os alunos quando concorreram à Faculdade de Belas-Artes viram que havia um curso 

de Pintura, de Escultura, etc., com uma via de ensino, e essa via de ensino não existe, porque 

as cadeiras pedagógicas não existem. Eu acho que a Faculdade de Belas-Artes, ao manter 

essa informação, criou expectativas que não cumpriu. Isto é um engano.»227  

 

De facto, esta Variante Ensino foi publicada em Diário da República e divulgada nos 

vários meios de comunicação social, entre os quais o site da Faculdade, e simples panfletos 

publicitários, como podemos observar na seguinte transcrição retirada de um destes, 

impresso pela Faculdade no início do ano lectivo 2004-2005. «Na Faculdade de Belas-Artes 

da Universidade de Lisboa podem ser frequentadas as licenciaturas em Belas-Artes – Arte e 

Multimédia, Belas-Artes – Design de Comunicação, Belas--Artes – Design de Equipamento, 

Belas-Artes – Escultura, Belas-Artes – Pintura, e uma Variante Ensino acessível a partir do 

3º ano (inclusive).»228  
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Cristina Azevedo Tavares (n. 1956), licenciada em Filosofia e docente nas Belas-Artes 

de Lisboa há mais de vinte anos, na área de Teorias da Arte, não viveu em si esta situação, 

mas tomou consciência dela através de colegas e amigos que leccionavam no secundário, e 

dos seus próprios alunos na Faculdade, e considera que era imprescindível que, no seu 

devido tempo, a Escola Superior, mais tarde Faculdade de Belas-Artes, tivesse conseguido 

uma situação de bifurcação, o que poderia ter acontecido a partir dos bacharelatos dos 

antigos cursos (que numa estrutura idêntica à proposta por Bolonha, se dividiam em dois 

ciclos), ao qual se seguiria uma especialização com estágio integrado numa escola. 

Esta foi, aliás, a posição sempre defendida por Elisabete Oliveira que, para além da 

pós-graduação já mencionada, participou na elaboração inúmeras propostas apresentadas 

às Belas-Artes de Lisboa. «Nós defendemos sempre um curso que não fosse integrado 

desde o início, porque achamos que uma pessoa não deve, vocacionalmente, propor-se a 

ensinar alguma coisa, sem ter, por dentro, a experiência criativa do que isso seja.»229 E, foi 

também nesse sentido que foi estruturada a via ensino prevista na última reestruturação da 

Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, cujo plano de estudos já descrevemos anteriormente.  

Elisabete Oliveira e Isabel Sabino, pelo menos quanto a este aspecto, demonstraram 

consenso, apesar da segunda, como já referirmos, ter concordado com o não avançar deste 

projecto, por o considerar ultrapassado, tanto no tempo, como no modo. 

  

«Antes de um 3º ano é muito difícil uma pessoa ter uma experiência de criar, porque 

ainda anda a tactear. Depois, geralmente, é que se começa a fazer qualquer coisa de mais 

pessoal, um projecto próprio. O que nos parecia era que a partir do 3º ano devia começar a 

haver opções, sendo que o 5º ano já seria um estágio profissional. Foi essa a nossa proposta. 

Era dentro dessa linha.» 230
 

 

«Quando nós previmos aqui um ensino integrado, ao nível das licenciaturas (...) a via 

ensino pressupunha que o 1º ano e o 2º ano fossem comuns a todas as licenciaturas, porque 

há uma série de bases que [devem ser] comuns, e nós entendemos, também, que os 

estudantes que vão para a via ensino, só devem escolher esse caminho já com o mínimo de 

maturidade.» 231 
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Mas, a verdade é que esta Variante Ensino não foi para a frente, o que, para Cristina 

Azevedo Tavares, é «muito triste», pois sempre constatou que os alunos oriundos destas 

instituições ficavam sempre prejudicados relativamente a outros, quer aos licenciados nas 

Escolas Superiores de Educação, que já saíam profissionalizados para leccionar a 

Educação Visual do 2º ciclo, quer aos licenciados no I.A.D.E. (Instituto de Artes Visuais, 

Design e Marketing), porque o curso do I.A.D.E. era de quatro anos, enquanto os cursos de 

Belas-Artes até há bem pouco tempo tinham a duração de cinco, sendo que em ambos os 

casos, no seu entender, os alunos não têm uma formação como a proporcionada pelas 

Belas-Artes, que é «inqualificalvelmente melhor».  

 

«Eu sempre achei que era uma situação de grande injustiça os nossos alunos serem 

preteridos porque, em termos de corrida ao ensino, ficavam sempre depois, porque não tinham 

a formação pedagógica ou porque acabavam o curso mais tarde e os outros conseguiam entrar. 

Isso foi uma coisa que sempre me chocou. Mantive sempre esta posição em qualquer 

circunstância. Eu sempre defendi que esta Faculdade devia ter uma via ensino. E a Professora 

Margarida também defendeu o mesmo. Para mim, não ter conseguido isso, é muito triste.»232 

 

Um dos principais motivos para a paralisação desta «iniciativa que já estava 

pronta»233, foi a submissão a perspectiva sobre a formação de professores nacional, que se 

prende com «questões de carácter eminentemente económico-político»234, à qual a 

Faculdade não conseguiu sobrepor-se, como explicam António Pedro Ferreira Marques235, 

Fernando Casqueira, Miguel Arruda e Virgínia Fróis. 

  

«A estratégia da Reitoria também está certamente a protelar um pouco isso, porque a 

própria Reitoria quer assumir para si toda essa área. (...) Não é por acaso que o Mestrado em 

Ensino está a ser emanado da Reitoria.»236 

 

«Neste momento, por questões de economia de escala, existe uma tendência para 

concentrar todas as pessoas que estarão ligadas, ou que terão gosto de enveredar por essa 

via, num único estabelecimento de ensino. Já ouvi falar nisso, em reuniões na Reitoria.»237 
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«Os cursos foram aprovados dessa maneira e, depois, a própria Reitoria não permitiu 

que isso se efectivasse, e que nós pudéssemos cumprir aquilo a que nos tínhamos proposto. A 

culpa, neste momento, não é tanto da Faculdade. Existem agora outras ideias relativas ao 

assunto que colocam a formação de professores no segundo ciclo, e foi criado pela Reitoria um 

Instituto, para ministrar esse segundo ciclo.»238 

 

Para além disso, António Pedro Ferreira Marques e Isabel Sabino referem a ausência 

de recursos humanos como um dos motivos pelos quais a Variante Ensino não avançou. 

António Pedro Ferreira Marques salienta que, para além do conhecimento científico na área 

da formação de professores de Artes Visuais, era fundamental um conhecimento 

pragmático, sendo que seriam precisos não só docentes que leccionassem as disciplinas, 

mas que também fossem capazes de realizar toda a articulação com as escolas, necessária 

neste domínio. Isabel Sabino frisa que o início de funcionamento da Variante Ensino 

implicava a abertura de uma área do conhecimento (a Educação Artística que foi introduzida 

na reforma de 2004, mas entretanto foi “excluída”), para a qual a Faculdade de Belas-Artes 

de Lisboa não tinha recursos económicos. 

 

«Não se faz a formação de um professor em abstracto: tem que haver, realmente, prática 

pedagógica, orientação no terreno, pessoas que estejam inseridas em determinadas áreas, e 

que supervisionem, que observem, que acompanhem, que orientem. E nós não tínhamos 

pessoas disponíveis para isso.»239 

 

«Nós não temos professores para certas áreas, e isso implicava abrir uma área de 

conhecimento para a qual nós não temos hipótese de contratar gente, portanto, não íamos ter 

especialistas (fazer protocolos também não tinha grande sentido, eram necessários fundos para 

pagar às pessoas que viessem através desses protocolos).»240 

 

De acordo com Fernando Casqueira esta problemática, no que respeita aos recursos 

humanos, para além de constituir um reflexo da não existência, nas Belas-Artes, de pessoas 

capazes de levar isso por diante, prendia-se também, pelo menos no seu tempo, com o 

facto da cooperação entre esta Faculdade e a de Psicologia e de Ciências da Educação ser 

considerada como uma enorme subserviência da primeira para com a segunda. 

                                                 ��F �'%&f0'$ u%n'4- ./01%23'41$ $ �'%&f0'$ u%n'45- '0 67�89:- ��� �b 2 �H���I h01n0'* J2(%* u2%%2'%$ #$%eK24- ./01%23'41$ $ h01n0'* J2(%* u2%%2'%$ #$%eK245- '0 67�89:- �� ����"x �4$P2A �$P'0*- ./01%23'41$ $ �4$P2A �$P'0*5- '0 67�89: �� � �



� �������� ��	 
����		���	 ������	 �	���	 ��	 ����	�����	 �¨² 

 

Compreendemos o argumento de que sem «especialistas», ou seja, sem profissionais 

competentes, realizar esta formação não faria sentido, uma vez que consideramos que 

mesmo que esta fosse possível (já assistimos a tanto no nosso país), não seria, pelo 

menos, prestada ao melhor nível. No entanto, questionamo-nos se este motivo não será 

antes um efeito, isto é, se o facto do corpo docente das Belas-Artes não integrar 

profissionais especialistas nesta área, não será um reflexo de que a formação 

psicopedagógica dos seus estudantes não é uma das suas maiores preocupações. Se a 

Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, ao longo da sua história recente, estivesse, realmente, 

empenhada em possibilitar esta formação aos seus alunos, não teria procurado e 

conseguido reunir as condições necessárias para tal?  

Tanto António Pedro Ferreira Marques, como Hugo Ferrão, lembram que esta questão 

é muito antiga e não dependeu exclusivamente das Belas-Artes: 

 

«[Este] é um processo que há muito tempo vem a ser estudado, que envolveu 

professores da antiga Escola Superior de Belas-Artes e da Faculdade de Psicologia. (...) Há 

factores técnico-administrativos, há factores de natureza científica, e há também factores que 

se inserem numa política global de Educação do país. Quer dizer: nós não podíamos estar a 

sobrepormo-nos a essa política. E, penso que esses factores também contribuíram para que se 

atrasasse uma tomada de posição que não dependia apenas de nós.»241  

 

«Se fosse um problema cuja solução estivesse só no âmbito da Faculdade de Belas-

Artes, ou da Escola Superior de Belas-Artes, tinha sido resolvido. Agora, não se pode é 

escamotear isto: houve, ao longo destes últimos trinta anos, cerca de 35 ou 34 Ministros da 

Educação (...) Portanto, houve foi uma falha de compasso de tempo. (...) [O que] nós sempre 

tivemos foi um conjunto de percalços que não permitiram que isso funcionasse.»242 

 

Como já referimos até à integração na Universidade de Lisboa a resolução desta 

problemática apresentava-se muito difícil, e acreditamos que pré e pós esta integração 

existam, entre outros factores, alguns que se inserem numa política global de Educação, 

como refere António Pedro Ferreira Marques, sendo que a formação de professores, que 

faz parte desta política é um deles, que nós acrescentaríamos. Assim, é compreensível que 
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a criação dos Institutos Politécnicos, num dado momento, em meados dos anos 80, tenha 

atrasado este processo, e que a intenção de um Instituto de formação de professores, ao 

nível da Universidade de Lisboa, no seu conjunto, tenha contribuído, mais recentemente, 

para paralisar uma iniciativa que já estava pronta, como refere Lima de Carvalho.       

É claro que as limitações impostas pela Universidade e pela tutela, e as dificuldades 

económicas que a própria Faculdade sempre enfrentou, e que hoje se agigantam, 

inclusivamente ao nível mais elementar (como a criação de condições físicas de trabalho 

dignas), sobretudo devido ao comum desinvestimento público nesta área, mas também, 

algumas vezes, a uma má gestão, a uma deficiente articulação de recursos e a uma certa 

inapetência para o estabelecimento de protocolos com outras instituições, contribuem para 

dificultar a implementação de tudo o que seja novo, e requeira um investimento 

suplementar, não só em termos de recursos humanos, mas também dos meios para 

desenvolver a necessária investigação. Mas, também nos parece evidente que tudo se 

tornaria mais fluído se houvesse uma vontade genuína por parte de todos, que conduzisse a 

um sentimento comunitário gerador de acção, idêntico ao experimentado no pós 25 de Abril. 

Cremos que, para lá desses factores, de ordem política e económica, evidentemente 

influentes, referidos por alguns professores, reside algo fundamental: a prioridade dada a 

esta questão, secundarizada face a outras necessidades, dentro da própria instituição, e a 

falta de união dos docentes relativamente a esta causa, resultante da criação de uma via 

ensino, na qual a maioria não participou, e em abono da verdade não mostrou interesse em 

participar, e com a qual a maioria não concordou, apesar de ter anuído com ela.   

Num contexto adverso é natural que as instituições dêem prioridade àquilo que 

consideram mais importante, e entre resolver a questão dos recursos humanos de um novo 

curso, o de Arte e Multimédia, que, simultaneamente, traria mais valias a todos os outros, ao 

possibilitar o acesso ao conhecimento de novas tecnologias, ou a mesma questão numa 

Variante Ensino, que havia sido alvo de uma reprovação silenciosa, e implicava a gestão de 

uma série de questões novas e complexas para os docentes, sem experiência nesse 

campo, a decisão tendeu para a primeira hipótese. Fernando Casqueira e Miguel Arruda 

salientam a importância da actualização da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa com a 

criação do curso de Arte e Multimédia, e relacionam o investimento nesta área com a não 

implementação da Variante Ensino, que subentendemos secundarizada. 
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«E, já este ano, tem uma licenciatura nova, em Arte e Multimédia, que é importante, 

porque alarga bastante o espectro artístico, e é uma área que se liga com [todos os cursos] (...) 

Portanto, teve, teve e tem, toda a justificação. A via ensino é uma situação mais delicada 

porque congrega várias aspectos, mas obviamente que esta vizinhança seria muito boa.»243  

 

«A Faculdade de Belas-Artes de Lisboa perdeu a oportunidade de poder formar pela via 

ensino, de ser ela própria a formar os docentes do campo artístico. Mas, também temos de 

atender a que a Faculdade criou agora um curso que não havia, o de Arte e Multimédia.»244 

 

Por outro lado, no entender de Cristina Azevedo Tavares, para além de questões de 

interesse da própria Universidade de Lisboa, a via ensino não se concretizou: 

 

«(...) porque a própria Faculdade não estava muito de acordo com isso – embora tivesse 

sido aprovado –, [pelo que] não houve agilidade suficiente para que isso entrasse no bom 

caminho rapidamente, (...) Penso que isso foi uma perda para a Faculdade.»245 

 

Isabel Sabino e Margarida Calado, apesar de entenderem que os professores de 

Artes Visuais devem ser formados nas Belas-Artes, divergem, como tantos outros docentes, 

relativamente ao modo como esta formação deve ser realizada, mas concordaram em que 

esta não era a melhor opção, sobretudo porque não levava em linha de conta uma 

articulação entre os conteúdos aprendidos durante a formação, e os conteúdos a leccionar. 

Margarida Calado considerava paradoxal que alunos de cursos muito distintos, como 

Pintura e Arte e Multimédia, «com uma formação tão diversificada de base, pudessem dar 

as mesmas disciplinas, e até concorrer em pé de igualdade.»246 Isabel Sabino advoga uma 

diferenciação entre os conteúdos científicos e artísticos abordados pelos alunos que 

seguem o curso fundamental, isto é, a via artística, e os conteúdos científicos e artísticos 

necessários aos alunos que escolhem a docência, não só no âmbito da Geometria, como 

estava previsto na última reestruturação, mas também noutros âmbitos, como a História da 

Arte.247 
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Resta apenas referir dois argumentos, utilizados ou mencionados para justificar a não 

implementação desta formação, que, no nosso entender, são mais fracos. 

Um deles foi a perspectiva do desemprego, isto é, o facto de se irem formar 

profissionais para uma área que, supostamente, estaria esgotada. Este argumento reflecte 

preocupações sociais e económicas, próprias de uma época de crise nacional, a todos os 

níveis, mas relaciona-se, sobretudo, com a transição de uma política de emprego 

assegurada pelo Estado, para uma mais contemporânea, na qual o sujeito surge como 

criador do seu próprio trabalho.  

Mesmo assim, de acordo com um estudo realizado, em 2003, pelo Departamento de 

Avaliação, Prospectiva e Planeamento do Ministério da Educação, em colaboração com a 

Direcção Geral da Administração Educativa e o Gabinete de Gestão Financeira deste 

Ministério248, a Educação Artística encontra-se entre as quatro áreas onde existirá maior 

carência de professores no 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário, em 2010. Para 

além disso, também temos de compreender que a formação de profissionais psico-

pedagogicamente preparados nesta área, não se resume exclusivamente ao ensino formal, 

sendo que existem e poderão ser criadas actividades de carácter não formal, no campo do 

ensino das Artes Visuais que, certamente, não está esgotado, mas antes carece de 

desenvolvimento no nosso país.  

Outro argumento utilizado para justificar a difícil introdução de uma formação de 

professores de Artes Visuais nas Belas-Artes de Lisboa foi a questão do espaço, que Miguel 

Arruda considera muito importante, pois, uma vez que o edifício da Faculdade é 

classificado, este não se ser alterado ou acrescentado, e a verdade é que «não é 

propriamente elástico»249. No entanto, não julgamos esta questão muito pertinente, pois 

seria solucionável através de uma articulação de horários, afigurando-se-nos a carência de 

recursos humanos, já referida, como mais elementar, ao contrário da opinião expressa pelo 

Presidente do Conselho Directivo desta Faculdade.  
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Nas Belas-Artes do Porto o percurso desta problemática não terá sido muito diferente, 

pelo que podemos depreender das palavras de José Paiva e Silva que, apesar de 

considerar que «é perca de tempo entrar na análise da história de como se chegou ao que 

se chegou», uma vez que o quadro legal, que estabelece novas condições para o ingresso 

na docência, coloca novas questões (com o que discordamos na íntegra), salientou que 

«nunca as Escolas de Belas-Artes consideraram com a dignidade devida a formação para a 

docência.»250  

De acordo com José Paiva e Silva, desde a criação do grupo de um trabalho, em 

1975, já referida, apenas ocasionalmente o tema da formação de professores foi abordado, 

«num panorama em que as Escolas Superiores de Educação foram criadas e foram 

assumindo esse papel», sendo que só recentemente foi estabelecida uma «dinâmica 

positiva» entre a Faculdade de Belas-Artes do Porto e a Faculdade de Psicologia e Ciências 

da Educação da mesma Universidade, da qual resultou uma pós-graduação, 

nomeadamente o Curso de Formação Profissional para a docência em Artes Visuais, 

iniciado no presente ano lectivo de 2006-2007.  

Se a Variante Ensino na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 

apresentava disciplinas com designações generalistas, idênticas aos módulos de Ciências 

da Educação, ministrados na formação em serviço, e um Estágio no fim do curso, à 

semelhança dos modelos mais comuns, desenvolvidos a nível universitário, pelo menos 

garantia uma formação artística concomitante com a formação educacional e pedagógica, 

assim como um projecto de investigação no qual estas componentes se conjugavam, algo 

que não aconteceu no Curso de Formação Profissional para a docência em Artes Visuais, 

organizado pelas Faculdades de Belas-Artes e Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto, assente num modelo sequencial, completamente separado da 

formação artística.  

De facto, neste caso, não conseguimos detectar uma diferença significativa entre esta 

formação generalista e a formação em serviço, sendo apenas de mencionar a participação 

da Faculdade de Belas-Artes nalgumas disciplinas, nomeadamente na Didáctica Específica 

e no Seminário de Acompanhamento. No que respeita ao plano de estudos deste Curso
251

, é 
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semelhante ao que fora apresentado na Variante Ensino, na Faculdade de Lisboa, sendo 

comuns a Psicologia da Educação, a Sociologia da Educação, a Didáctica Específica, e o 

Seminário de Acompanhamento, bem como o Estágio, no final. Contudo, o Curso do Porto 

apresentava a disciplina de Sistema Educativo, Escola e Formação, e na Variante Ensino de 

Lisboa, eram ministradas as disciplinas de Desenvolvimento Curricular e de Pedagogia, 

sendo que a Didáctica Específica se dividia em I e II, correspondendo a dois e a Prática 

Pedagógica I e II, antecedia o Estágio, proporcionando um contacto com a realidade 

educativa mais dilatado. 

 No entanto, a verdade é que a Variante Ensino na Faculdade de Belas-Artes de 

Lisboa não se concretizou, e esta Pós-Graduação, que exigia menos empenho por parte da 

Faculdade de Belas-Artes do Porto, uma vez que tinha lugar, e dependia em grande parte, 

da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, avançou, apesar de por pouco tempo, 

sendo que, imediatamente, se converteria no Mestrado em Ensino das Artes Visuais, em 

conformidade com a nova política de habilitação para a docência. 

De facto, estas duas possibilidades de formação correspondem a períodos temporais 

diferentes, logo a orientações também elas diferenciadas. Se a Variante Ensino, na 

Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, resultou de um projecto iniciado bastantes anos antes, 

e impulsionado a partir da constituição do Grupo de Trabalho empenhado em resolver a 

problemática da formação inicial de professores na Universidade de Lisboa, em 1998, a 

Pós-Graduação, na Faculdade de Belas-Artes do Porto procurou antecipar-se às políticas 

de formação de professores que já se adivinhavam, indo ao encontro das mesmas, pelo 

menos no que concerne à constituição da formação num segundo ciclo. «A Pós-Graduação 

iniciada apenas quis ganhar tempo nesse caminho.»252 

SÍNTESE E PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO EMERGENTES 

As Faculdades de Belas-Artes, descendentes das Academias de Belas-Artes, criadas 

em 1836, contam com mais de século e meio de existência, constituindo as mais antigas 

instituições de ensino superior artístico em Portugal. No entanto, relativamente às suas 

congéneres europeias, são recentes, tendo em conta que a primeira Academia de Belas-     
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-Artes a ser fundada em Itália data do século XVI, o que, numa primeira análise, poderá 

justificar, pelo menos em parte, o desfasamento das instituições portuguesas relativamente 

às práticas de Educação Artística desenvolvidas a nível internacional.  

A esta situação acresce o atavismo que caracterizou, de um modo geral, o país e, 

consequentemente, a Educação, durante a Ditadura, e se traduziu sobremaneira na 

evolução do ensino nas Belas-Artes, neste período. De facto, a Arte, muitas vezes 

associada à mudança, no fundo, «acompanha o processo de desenvolvimento» da 

sociedade em que tem lugar, como frisou Lima de Carvalho253, e no caso específico do 

ensino superior artístico, como sublinha Rocha de Sousa, as duas Escolas oficiais de Arte, 

«com directores nomeados e programas meticulosamente fiscalizados», funcionaram como 

«aparelhos de Estado», que promoveram a difusão das «imagens convenientes que o 

regime desejaria para emblema e perfil»254, o que conduziu à persistência de um ensino 

académico, assente no mimetismo.  

No entanto, ao longo desta história ocorreram «fugas à perspectiva traçada», e 

«mesmo os artistas treinados em termos de mimetismo académico souberam, por vezes, 

colocar esse treino ao serviço de uma nova estética»255. Mesmo assim, se é certo que as 

práticas educativas actuais não são, definitivamente, as mesmas que eram vulgares no 

início deste ensino nas Academias portuguesas, em meados do século XIX, a verdade é 

que as Belas-Artes sempre denotaram uma tendência conservadora, sendo lenta a 

transição de um paradigma educacional para outro, por vezes, pouco tempo depois, 

abandonado, não porque se tenha avançado noutro sentido, mas, pelo contrário, porque a 

inconsistência da mudança, conduziu a um retorno a práticas já experimentadas e 

consolidadas.  

De facto, se, por um lado, nalguns momentos surgiram práticas educativas 

inovadoras, estas foram, normalmente, pontuais (correspondendo à acção isolada de um 

docente ou de um conjunto de docentes, num período de tempo preciso), e tenderam a 

dissipar-se, não constituindo mudanças estruturais, por outro lado, as reformas que 

anunciavam essas mudanças, não se efectivaram, ou como as classificou Rocha de Sousa, 

                                                 �<� E'O$ (2 =$%3$A,*- ./01%23'41$ $ E'O$ (2 =$%3$A,*5- '0 67�89:- �� v��<" )*+,$ (2 �*K4$- .u*%O$>?* (2 �%*M244*%24 �$%$ $4 ('4+'�A'0$4 (2 f0(*A2 $%1f41'+$� $4�2+1*4 (* 42% 2 (* M$�2%5- '0�'0('+$1* (*4 J%*M244*%24 ($ G%$0(2 E'4P*$ a*%&�d- [�S�7�_�9 :9\_� ¶9_SX��9 �� �_9~�::9_�:- �� tH��<< §��Sz �\���S¸



� �������� ��	 
����		���	 ������	 �	���	 ��	 ����	�����	 �¨¨ 

 

constituíram apenas “reformas de papel”256, não só porque a maioria dos docentes não lhes 

aderiu, mas também devido aos constrangimentos com que sempre se debateu o ensino 

superior artístico, que, deste modo, oscilou entre um “direccionismo” excessivo e um 

“autodidactismo” desregrado, longe do desejável equilíbrio.     

Mesmo assim, assistimos a uma lenta, é certo, mas nem por isso inexistente, 

evolução. No período a que denominámos Da Arte como Imitação à Arte como Expressão 

ou do Artífice ao Artista Moderno: um longo período de gestação (1836-1974), de um perfil 

de artista como simples artesão, que aprendia o ofício do Desenho, da Escultura ou da 

Pintura através de metodologias de ensino próprias de uma estética mimética, também elas, 

de carácter tradicional-artesanal (se ao artista aplicarmos os paradigmas da Formação de 

Professores), foi-se caminhando para o perfil do artista moderno, que produz uma Arte cujo 

objectivo já não se prende com a cópia, ou a adequação a um determinado gosto 

académico, normalizado e aceite como válido num sistema instituído, mas com a sua 

expressão pessoal, com a busca de uma originalidade interior, que rompesse com a estética 

vigente, e se apresentasse como uma nova solução, logo deposta, pelas vindouras, quando 

institucionalizada, e considerada tão “académica” como as anteriores.  

A este modo de conceber a Arte, como expressão, que se prolongou do final deste 

período para o seguinte – Da Arte como Expressão à Arte como Cognição e como Reflexão 

e Intervenção sobre o Mundo ou do Artista Moderno ao Artista que percepciona e reconstrói 

realidades (1974-Actualidade) – corresponderam práticas de Educação Artística, próprias de 

uma corrente expressiva-psicanalítica, que, por oposição ao modelo anterior, ao 

promoverem a liberdade e procurarem não influenciar a singularidade de cada aluno, 

acabaram por se traduzir num “não-ensino” (tão bem caracterizado por Ana Bela Mendes, 

Clara Brito e Francisco Rúbio) e provocar incerteza e, por vezes, até mesmo angústia, nos 

alunos. Assim, do mesmo modo que no paradigma personalista da Formação de 

Professores, estes foram procurando construir o seu próprio caminho, desenvolver a sua 

maneira pessoal de criar, através de um certo autodidactismo.  

Podemos estabelecer igualmente um paralelo entre a formação de artistas que se 

viveu neste período, e, nalguns casos, ainda se vive, actualmente, e uma formação de 

professores de orientação prática, com uma abordagem reflexiva-na-acção, como aquela 
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divulgada por Donald Shön. De facto, como já referimos no segundo capítulo, este autor 

inspirou-se, precisamente, no modo de aprendizagem dos artistas para formular a sua 

proposta. Segundo Shön, os professores, tal com os artistas, deveriam reflectir enquanto 

realizavam a sua prática, uma vez que dessa reflexão resulta um conhecimento tão válido 

como o declarativo, a que denominou de “epistemologia da prática”. Quando Shön criou 

este conceito e defendeu uma formação de professores mais centrada na prática, opondo-   

-se à racionalidade tecnológica, pretendia chamar a atenção para o valor do conhecimento 

que também daquela advinha, e não tanto apresentá-lo como o único. Porém, desde logo foi 

criticado por desprezar o conhecimento científico produzido pelos especialistas das Ciências 

da Educação e, também, por se centrar exclusivamente na acção, enquanto tal, não 

alargando a sua reflexão para fora da sala de aula, desprezando assim factores extrínsecos, 

como os sociais e os culturais. Na verdade, ambos os conhecimentos são imprescindíveis, e 

também na Arte, e no âmbito do ensino superior artístico, como já vimos, assistimos a esta 

oposição, sendo que, se durante muito tempo se entendeu que o artista poderia viver 

apenas de um “fazer” irreflectido, quer por cópia, quer por inspiração, a partir de uma certa 

altura, nomeadamente no final daquele primeiro período, despontou uma nova dimensão, a 

formalista-cognitiva que veio a estabelecer uma linguagem visual, através da qual seria 

possível começar a reflectir, efectivamente, sobre a Arte.  

Assim, no segundo período, de um perfil de artista moderno, centrado na acção 

pessoal, mas ainda sem reflexão consciente sobre a mesma, caminhou-se, e ainda continua 

a caminhar-se para um perfil de artista como profissional reflexivo-reconstrutivo, que, por 

um lado, percepciona realidades e, por outro, as reconstrói. Para isso, vai apoiar-se quer no 

conhecimento intrínseco, quer no conhecimento extrínseco à Arte, o primeiro que diz 

respeito aos seus valores formais, às suas qualidades exactas inerentes, e o segundo que 

se relaciona com tudo o que faz a Arte oscilar, com a compreensão que cada um dela pode 

ter, que deriva, obviamente, não só de factores psicológicos, mas socio-culturais. Foi, 

precisamente, uma consciência da necessidade do artista aproximar-se destes 

conhecimentos que determinou a introdução de disciplinas como Psicologia da Arte, 

Sociologia da Arte e Antropologia Artística, em todos os cursos, na Escola Superior de 

Belas-Artes de Lisboa, após o 25 de Abril. Contudo, e apesar de algumas tentativas bem 

sucedidas no sentido de interligar áreas disciplinares, a relação entre estes conhecimentos 
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e a prática artística ainda não se estabeleceu de forma coesa, dependendo mais da 

iniciativa do estudante de Belas-Artes, do que propriamente das práticas educativas 

desenvolvidas por e entre professores, que ainda se situam, muitas vezes, no paradigma 

expressivo-psicanalítico, o que se deve, em parte, à não formação educacional e 

pedagógica da maioria destes, que os leva a acompanhar desfasadamente, mais por 

intuição do que propriamente por conhecimento, os caminhos deste ensino já percorridos a 

nível internacional. Como frisou Ana Bela Mendes, apesar da maioria dos seus alunos 

ingressar na docência, as Belas-Artes não só não preconizaram outras saídas profissionais 

para lá das artísticas, como as práticas educativas que, normalmente, as caracterizaram 

não constituíam referências a seguir, uma vez que «a pedagogia era um conceito 

desconhecido pelos docentes», o que ainda hoje acontece. «Apesar da mudança operada 

nunca se falou em modelos de Educação Artística, e na época já muito se fazia neste 

domínio, sobretudo na América, mas os seus ventos ainda não se faziam sentir nesse 

Portugal renovado.»257 

Contudo, como mencionámos na introdução deste capítulo, os professores de Artes 

Visuais que se formaram nas Belas-Artes, que foram ou são responsáveis pelos níveis de 

ensino que precedem o superior, tenderam a reproduzir a educação que naquelas 

instituições experimentaram, pelo que iremos procurar compreender, agora, de que modo é 

que esta os influenciou.   

Como acabámos de sintetizar, durante mais de um século, pelo menos até à reforma 

de 1957, as práticas de ensino nas Belas-Artes restringiram-se à cópia, a exercícios 

normalizados, que procuravam contribuir para a destreza técnica do artista. Assim, quando 

no ensino preparatório liceal e técnico foi introduzido o desenho livre, em 1947-48, ainda 

nas Belas-Artes a arte “moderna”, isto é, aquela que não fosse exactamente mimética, era 

proibida, sendo que, mesmo após a reforma de 1957, para a praticar era necessário 

recorrer a “truques”, como recordou Rocha de Sousa. Pelo que se compreende a 

persistência de uma abordagem técnica e/ou mimética no ensino preparatório e secundário 

do Desenho, muito para lá da reforma deste ensino, de 1947-48, como constatámos no 

segundo capítulo. Posteriormente, em 1974, tanto no ensino básico e secundário, como no 

superior, foram inseridos conteúdos próprios de uma corrente formalista-cognitiva. Porém, 
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uma vez que as práticas desenvolvidas nas Belas-Artes no final da reforma de 57, que se 

prolongaram na reforma seguinte, de 1974, ainda se centravam, sobretudo, numa estética 

expressionista, é também natural que esta tenha sido a tendência no ensino básico e 

secundário no período correspondente, sendo que, hoje, quando aquelas disciplinas do 

âmbito da Forma Visual já contam com algumas décadas no ensino superior artístico, é 

normal que os seus conteúdos sejam abordados no ensino básico e secundário.    

É interessante reparar o quão verdade é, para o ensino superior artístico, durante 

quase toda a sua existência, e para o ensino básico e secundário das Artes Visuais, ainda 

hoje, em Portugal, a conclusão de Arthur Efland, quando, em 1976258, publicou um artigo 

sobre "o estilo de arte escolar" vigente, que não apresentava qualquer relação com a Arte 

das galerias, dos museus e das ruas. De facto, tal como Efland sublinhou, a Arte na escola 

era algo que não existia, pelo que reclamava o seu regresso à Educação Artística, algo que, 

actualmente, continua a fazer sentido na realidade do ensino das Artes Visuais no nosso 

país, e que se deve, certamente, ao desfasamento do ensino superior artístico, que, por sua 

vez, está relacionado, intrinsecamente, com a ausência de formação e de investigação 

educacional no campo das Artes Visuais, quer pelos docentes universitários, que podiam, 

deste modo, revitalizar este ensino, quer, consequentemente, pelos discentes que, 

posteriormente, se tornam também eles professores. 

De acordo com António Pedro Ferreira Marques, «o passado lamentável» que temos 

no ensino das Artes Visuais em Portugal deve-se, em parte, à fraca formação pedagógica 

dos professores, que «eram pessoas que obtinham classificações altíssimas na sua 

formação inicial, e que, depois, no ensino, obtinham resultados extremamente 

desfavoráveis.»259 Para este docente, esta situação deve-se, claramente, ao facto de ter 

sido ignorado um conhecimento educacional específico, necessário do ensino das Artes 

Visuais, «que não são as Ciências da Educação que garantem, dentro de um plano 

autónomo», porque consiste num conjunto de especificidades, que «dependem de uma 

experiência que se adquire e se transmite»260. Neste sentido, caberá às Faculdades de 

Belas-Artes, como instituições universitárias da especialidade, garantir esse conhecimento.   
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Joaquim Lima de Carvalho também é da opinião de que há uma relação intrínseca 

entre a formação prestada nestas instituições e o ensino das Artes Visuais proporcionado 

nos níveis antecedentes, sendo que encontra aí a razão de ser para a iliteracia dos 

portugueses neste âmbito:  

 

«O mal do péssimo entendimento que muita gente tem das Artes, governantes e não só, 

grandes empresários, grandes directores de institutos, [deve-se a] uma péssima preparação 

plástica no seu ensino, quando eram estudantes. Se [enquanto estudantes] tivessem bons 

professores de Artes Plásticas não seriam tão ignorantes, como são, [no entendimento das 

Artes] (...) A culpa dos nossos governantes, dos nossos presidentes de fundações, de institutos, 

e por aí fora, não terem capacidade de leitura da obra de arte, não é deles, porque eles são 

pessoas inteligentes, são pessoas interessadas, o que tiveram foi uma má formação, que os 

agentes de ensino não souberam dar. Nós somos vítimas da má formação que demos.»261  

 

E as Belas-Artes são vítimas num duplo sentido, não só no da fruição, apresentado 

por Lima de Carvalho, mas também no da produção artística, uma vez que os seus alunos 

já foram, por sua vez, alunos do ensino básico e secundário, e sofreram os efeitos desta 

«péssima preparação plástica» de que nos fala, o que, certamente, teve implicações na sua 

evolução anterior à entrada nas Belas-Artes, e no seu desenvolvimento posterior, pois 

partiram de um patamar inferior àquele do qual partiriam, caso esta formação fosse 

prestada de modo adequado. 

O futuro do ensino superior artístico nas Faculdades de Belas-Artes, como vimos ao 

longo deste capítulo, assim como do ensino básico e secundário das Artes Visuais, como 

concluímos no primeiro capítulo, passa, cada vez mais, por um equilíbrio entre os vários 

paradigmas da Educação Artística, e, num âmbito mais alargado, entre as diversas 

antinomias da Educação definidas por José María Quintana Cabanas (1995262), que têm 

origem em duas correntes principais, uma de maior severidade e outra mais tolerante, uma 
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assente em regras aplicadas à colectividade, e outra que respeita o ser humano na sua 

autenticidade, que vão beber ao Behaviorismo e ao Personalismo, respectivamente. A 

directividade versus não directividade, que advém destas diferentes formas de compreender 

o ser humano e a educação, no ensino das Artes Visuais relaciona--se com uma educação 

fruto do academismo, e uma educação para a criatividade, entre as tecnologias associadas 

a um “saber fazer” (relacionadas com o paradigma mimético), mas também necessárias a 

uma expressividade do sujeito (própria do paradigma expressivo), e uma autoria, que só é 

possível através do “saber pensar”, possibilitado pelas disciplinas do “entender”, de 

abordagem reflexiva, centrada, quer nas qualidades intrínsecas, quer nas qualidades 

extrínsecas da Arte (percepção formal e compreensão sócio-cultural, respectivamente), que 

conferem estatuto de artista ao simples artesão.  

No entanto, este equilíbrio só será possível quando existir uma consciência da 

educação que se pratica e daquela que se quer praticar, quando o ensino superior artístico 

assentar num projecto de formação fundamentado, e concorrer para o conhecimento sobre 

o ensino das Artes Visuais, o que passa, evidentemente, pela formação dos professores, 

não só inicial como contínua, e pelo desenvolvimento de projectos de investigação. 

Como observámos no segundo capítulo, a problemática da formação de professores 

tem vindo a ocupar um lugar com um destaque cada vez maior no contexto universitário. A 

criação dos primeiros cursos que contemplaram a formação psicopedagógica num modelo 

integrado, em 1971, parece ter sido um acto isolado na década de 70, mas a estes viriam a 

seguir-se muitos outros na década de 80, e a temática em torno da formação de professores 

nas Universidades viria a ganhar um novo ânimo, a partir dos anos 90. Contudo, ao longo 

do tempo, as perspectivas acerca do modo como deve processar-se a formação de 

professores nas Universidades têm sofrido alterações, e se em 1999, no documento 

emanado do Grupo de Trabalho da Universidade de Lisboa, do qual António Pedro Ferreira 

Marques fez parte, era advogada uma formação inicial de modelo integrado, e 

nomeadamente um curso de formação de professores de Artes Plásticas, destinado 

especialmente à docência, que posteriormente viria a adquirir a forma de uma Variante, nos 

últimos anos as orientações propostas para a formação de professores têm sido diferentes, 

e tanto a esfera da Política como a da Educação têm contribuído para uma transformação 

profunda nesta área, visível nas medidas mais recentes. 
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António Nóvoa que, como vimos, já há muito se debruçava sobre a formação de 

professores, quando ocupou o lugar de Reitor da Universidade de Lisboa, investiu na 

construção um projecto institucional que, como foi mencionado por alguns docentes da 

Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, viria a sobrepor-se à solução por esta instituição 

criada, não só devido às dificuldades que a mesma enfrentava para a sua correcta 

implementação, mas também por ser reconhecida a dimensão mais abrangente desta 

iniciativa a nível universitário. 

De facto, já em 1999, no documento produzido pelo Grupo de Trabalho da 

Universidade de Lisboa, do qual este educador fez parte, era referida a necessidade de 

criar um Instituto de Educação naquela Universidade, isto é, «uma estrutura com um 

carácter mais permanente e uma inserção orgânica na Universidade, a estabelecer na 

dependência da Reitoria»263, que desse continuidade à actividade iniciada pelo Grupo, de 

modo regular. E, nesse mesmo ano, na obra Profissão Professor, António Nóvoa 

reivindicava um projecto comum de formação264. 

Desde modo, a Variante Ensino, que começaria na Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa no 3º ano dos cursos saídos da última reforma (2004), com início do 

ano lectivo de 2006-2007, foi colocada de parte, por decisão deliberada em Conselho 

Científico, e o Presidente deste Conselho informou, através do site da Faculdade, os 

estudantes, alguns dos quais matriculados com esse objectivo, que tal não iria acontecer, 

mas que outras perspectivas tomavam o seu lugar. De acordo com Hugo Ferrão, a solução 

criada pela Universidade, dada a sua «expressão, força e capacidade de negociação muito 

maiores», apresentou-se como uma estratégia mais «viável»265, pois, acrescentamos nós, 

resolveria uma série de questões que a Faculdade de Belas-Artes de Lisboa teria 

certamente muita dificuldade em gerir, devido aos factores extrínsecos, mas também 

intrínsecos, desenvolvidos no ponto anterior.  

Foram então nomeados dois representantes da Faculdade de Belas-Artes, António 

Pedro Ferreira Marques e Margarida Calado, para acompanhar e participar de todo o 
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processo de criação dos Mestrados em Ensino, e do Mestrado em Ensino das Artes Visuais 

em particular, que se enquadraria nas políticas educativas de formação de professores da 

Universidade de Lisboa, e do país, no seu global, e, simultaneamente, teria uma 

componente gerida pela própria Faculdade.  

Após longos meses de construção e afinação da estrutura geral dos Mestrados, e dos 

projectos dos planos de estudo de cada um em si, muito recentemente, em 22 de Fevereiro 

de 2007, viria a sair, em Diário da República, a legislação necessária para a sua 

concretização266, que abrange o Mestrado em Ensino das Artes Visuais supracitado, e um 

análogo na Universidade do Porto (assente na Pós-Graduação já iniciada), assim como os 

Mestrados em Ensino da Educação Visual, a implementar nas Escolas Superiores de 

Educação, como veremos no próximo capítulo, e, todos os outros Mestrados em Ensino, 

numa esfera mais alargada da formação de professores do ensino básico e secundário. 

Os Mestrados em Ensino das Artes Visuais que as Faculdades de Belas-Artes de 

Lisboa e do Porto criaram, em colaboração com as respectivas Universidades, que 

receberam parecer favorável das Reitorias, e aguardam aprovação da Direcção Geral do 

Ensino Superior, obedecerão a um equilíbrio entre as seguintes componentes: a) formação 

educacional geral, b) didácticas específicas, c) iniciação à prática profissional, d) formação 

cultural, social e ética, e) formação em metodologias de investigação educacional e f) 

formação na área da docência, de acordo com o decreto supracitado, como mencionámos 

no capítulo anterior.  

Assim, incluirão uma formação geral educacional (componente a), a mais comum nos 

modelos sequenciais de formação em serviço, mas também uma formação específica não 

só na área da docência (componente f), que colmatará o primeiro ciclo de formação, 

entretanto encurtado, e/ou funcionará como uma forma de actualização, mas também na 

área de ensino da docência, possibilitada quer pelas didácticas específicas (componente b), 

quer por algumas disciplinas pertencentes à formação educacional geral, mas de carácter 

específico (componente a). No caso do Mestrado em Ensino das Artes Visuais de Lisboa, 

por exemplo, para lá das disciplinas comuns aos Mestrados das várias Faculdades, serão 

incluídas duas disciplinas opcionais no âmbito do conhecimento científico artístico (área de 
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docência), a frequentar na Faculdade de Belas-Artes, Didácticas específicas, como as do 

Desenho, das Artes Visuais, do Design, da Geometria e das Tecnologias Artísticas (entre 

elas as Novas Tecnologias), e disciplinas no âmbito da História do Ensino das Artes Visuais 

e da Psicologia da Arte, no nosso entender fundamentais, que apesar de enquadradas na 

formação educacional geral, dada a sua especificidade, serão geridas por docentes da 

Faculdade de Belas-Artes. 

Para António Pedro Ferreira Marques267 é muito importante que não se confunda o 

conhecimento na área de docência com o conhecimento no ensino da área de docência, e a 

participação das Belas-Artes tanto no desenvolvimento de um, como do outro, é 

imprescindível.  

Virgínia Fróis, proponente do curso de Artes Plásticas, que não foi aprovado aquando 

da última reestruturação dos cursos da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, considera que 

é uma questão de tempo até serem forçados a aderir àquele modelo, que, no fundo, foi o 

adoptado a seguir ao 25 de Abril, com um tronco comum a todos os cursos e com uma 

flexibilidade que já preconizava o espírito de Bolonha. Tal como Margarida Calado, 

Fernando António Baptista Pereira e Hugo Ferrão, esta docente vê Bolonha, e a inevitável 

redução para três anos, com bons olhos, pois acredita que, mais cedo ou mais tarde, todos 

os alunos irão aderir aos mestrados. Adverte, porém, para a responsabilidade 

governamental de reduzir os custos destes níveis de formação, para tornar mais viável a 

sua democratização, e a excelência no ensino superior, a seu ver muito proclamada, mas 

pouco apoiada268.  

Já Isabel Sabino e Lima de Carvalho encaram com desagrado uma redução para três 

anos, e são exemplo de uma outra perspectiva sobre este assunto, na Faculdade de Belas- 

-Artes de Lisboa. Isabel Sabino considera que não existindo um ano propedêutico, e sendo 

a formação artística um género de formação que exige maturação, não faz sentido reduzir o 

seu número de anos269, enquanto Lima de Carvalho salienta que é algo que vai contra a 

vontade dos estudantes que, normalmente, até se inscrevem em melhorias de nota, para 

permanecerem mais tempo na Faculdade, a usufruir de todo um contexto favorável à 
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criação, e que só sairão prejudicados se terminarem os seus estudos mais cedo, uma vez 

que muitos não irão seguir os mestrados, e esta é uma área de construção complexa, na 

qual não se formam de um dia para o outro270. Lima de Carvalho argumenta ainda que uma 

vez que no Porto houve unanimidade quanto a esta questão, e manter-se-ão, em princípio, 

os quatro anos, não tem lógica que em Lisboa seja diferente, dando origem a uma 

incoerência a nível nacional, algo para o qual Bolonha também alerta. 271 

Mas, colocando de lado o número de anos, pois mais do que uma mudança a esse 

nível, Bolonha representa uma viragem em termos de concepção educacional, importa 

pensar o como. O que se apresenta como o caminho mais viável à formação artística 

superior, é um primeiro ciclo (licenciatura), de tronco comum, como o proposto por Virgínia 

Fróis, já mencionado, no qual seja possível um conhecimento científico artístico e, 

simultaneamente, um conhecimento holístico, onde também tenha lugar uma formação 

cultural, social e ética, acedidos através de um leque de opções alargado, onde o “fazer” e o 

“entender” se articulem, como sugere Lima de Carvalho272; seguido num segundo ciclo 

(mestrado), mais específico, que conferirá habilitação profissional tanto no campo da 

Produção Artística, como do Design, das Teorias e Críticas da Arte, da Museologia, da 

Curadoria, e, evidentemente, da Educação Artística, quer no âmbito da investigação, como 

acontece no Mestrado já existente, quer no do ensino das Artes Visuais. 

Segundo Virgínia Fróis o ideal é, precisamente, que «o primeiro ciclo, que é o de 

formação geral, seja abrangente, seja muito aberto para que, depois, os alunos tenham 

possibilidade de escolha», uma vez que o que já acontece actualmente, e nós somos 

testemunhas disso, é que «sob a designação de Pintura ou Escultura [o que se vê são] 

práticas idênticas.»273 Para Fernando António Baptista Pereira, estas instituições formam 

variadíssimos profissionais, não só no âmbito das Artes Plásticas, do Design e, mais 

recentemente, da Arte e Multimédia, mas também da Museologia, do Património, e, 

evidentemente, terão toda a conveniência em formar também professores de Artes Visuais.  
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«Eu considero que na Faculdade de Belas-Artes se formam variadíssimos profissionais. 

(...) esta Faculdade nunca deve perder o entrosamento perfeito entre todas as formações, por 

um lado, algum tronco comum entre todas as licenciaturas, e, por outro, essa consciência de 

que, qualquer que seja o destino profissional final, a inquietação da criação artística tem que 

estar sempre presente. Mesmo que eu vá ser professor, (...) mesmo que eu vá ser um 

profissional de uma Câmara Municipal, onde trabalhe essencialmente com o Património, etc., 

eu tenho que perceber o que é a inquietação da criação artística (...) Esta Faculdade nunca 

deve deixar de ter essa relação intrínseca com a inquietação da criação e com a reflexão sobre 

a criação, qualquer que seja o destino profissional dos alunos. Até porque, o destino 

profissional dos alunos que saem desta casa, não é necessariamente um único. Para já, não é 

um único nunca, são vários, e depois não vai ser um único durante a sua vida toda.»274 

 

Acreditamos que esta é uma época rica, como a classifica Virgínia Fróis275, e 

esperamos que se realizem todas as afinações necessárias ao correcto funcionamento da 

nova perspectiva sobre a aprendizagem trazida por Bolonha, que poderá, se bem utilizada, 

revolucionar o futuro da Educação, da Arte, e por conseguinte, constituindo a arte e a 

educação esferas do conhecimento associadas à mudança, da humanidade, no seu todo. 

Resta saber se teremos docentes com formação adequada para cada uma das áreas, 

ou se por falta de meios, por inviabilidade económica, que nesta como em muitas outras 

questões continua a ter muito peso, como alerta Hugo Ferrão276, em vez de um ensino 

superior artístico plural, com múltiplas possibilidades de escolha e de construção de um 

caminho personalizado, assistiremos pelo contrário, a uma redução da aprendizagem aos 

conhecimentos nucleares, perdendo a pluralidade conquistada aquando da reforma de 

1974, e regressando, no limite, a um paradigma de educação artística no qual o artista é 

simplesmente um artesão. 

O Conselho de Reitores, no documento que analisámos no segundo capítulo – A 

formação de professores no Portugal de Hoje (1997) –, defendia que para uma formação de 

professores de qualidade são necessárias condições por parte das instituições de formação, 

entre as quais os recursos humanos, os recursos materiais e as estruturas de 

funcionamento. Assim, uma das características principais que estas deviam apresentar era, 

precisamente, «recursos humanos com qualificação para a docência e investigação»277. 
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Por tudo o que foi exposto neste capítulo, parece-nos que falar de formação de 

professores de Artes Visuais em Portugal é falar das funções do ensino superior artístico 

nas Belas-Artes, como Rocha de Sousa adverte278, mas é também falar da formação dos 

próprios professores formadores. Sem o desenvolvimento de investigação no ensino das 

Artes Visuais que possibilite o conhecimento específico, a que se refere António Pedro 

Ferreira Marques, e sem uma actualização constante desse conhecimento, quer por parte 

dos formadores, quer por parte dos formandos, mesmo com os melhores projectos de 

formação, é sem dúvida impraticável uma formação de professores de Artes Visuais de 

qualidade e, consequentemente, uma mudança significativa no ensino das mesmas. Neste 

sentido, julgamos que o Mestrado em Educação Artística, que teve início na Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa, em 2004, no âmbito do qual é realizada esta 

dissertação, assim como outros que venham a ser desenvolvidos, contribuirá com o capital 

humano imprescindível a essa mudança. Nas novas gerações de investigadores em 

Educação Artística e, mais especificamente, no campo do ensino das Artes Visuais, 

encontram-se, possivelmente, os formadores de amanhã e, nessa altura, acreditamos que a 

formação de professores e, por sua vez, o ensino das Artes Visuais poderão conhecer um 

novo rumo em Portugal. 
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CAPÍTULO 4 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS  

NAS ESCOLAS SUPERIORES DE EDUCAÇÃO 

«A experiência acumulada na última década com a 

integração das componentes de artes plásticas e design nos 

cursos de formação inicial do pré-escolar, 1º e 2º ciclos, por 

um lado, e a distribuição geográfica das Escolas Superiores de 

Educação, por outro lado, revelam a emergência de um novo 

modelo de formação de professores em artes visuais na 

educação [diversificado e plural].» (Francisco Rúbio, 19981). 

«Procurar formar de uma assentada professores para 

diversos níveis e variantes pode levar a uma 

descaracterização excessiva do perfil profissional, não 

garantindo o mínimo de qualidade para nenhuma das 

possíveis funções. Na realidade, a operacionalização que se 

fez deste princípio da polivalência da formação para o 1º e 2º 

ciclos foi manifestamente infeliz.» (CRUP, 19972)  

INTRODUÇÃO 

OBJECTO E OBJECTIVO 

O objecto de investigação neste capítulo é a formação de professores de Artes 

Visuais nas Escolas Superiores de Educação, instituições recentes, mas com ampla 

dimensão a nível nacional, onde se formaram, pela primeira vez, de raiz, professores de 

Educação Visual e professores de Trabalhos Manuais (1986-1993), e onde ainda se 

continuam a formar, segundo o mesmo modelo, embora por pouco tempo, os professores 

de Educação Visual e Tecnológica do 2º ciclo do ensino básico (1993-c.2010). 

                                                 
1 Francisco Rúbio, “Modelos de Formação em Artes: Desafios para o Futuro”, in José Alberto Saraiva (org.), Artes 

Plásticas: Âmbito e Formação. Actas do Colóquio, p. 191. 
2 Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (Cândido Varela de Freitas, Isabel Alarcão, João Pedro da Ponte, 

Jorge Alarcão e Maria José Tavares), A formação de professores no Portugal de hoje, p. 12. 
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Apenas existentes num reduzido número de Escolas aquando da sua criação, estes 

cursos de formação inicial, depressa ganharam abrangência nacional, sendo que, 

actualmente, a maioria dos professores efectivos de Educação Visual e Tecnológica são, 

precisamente, oriundos das Escolas Superiores de Educação. Para além disso, como 

viemos a constatar ao longo da nossa investigação, e já adiantámos no final do segundo 

capítulo, é no seio destas instituições que continuará a realizar-se a formação dos 

professores desta área no que respeita ao ensino básico, segundo um outro modelo, de 

estrutura sequencial, decorrente da reforma de Bolonha. Por estes motivos, julgámos 

pertinente analisar, de modo mais aprofundado, como se processou esta formação nas 

Escolas Superiores de Educação, com o objectivo de, a partir da consciência das limitações 

que a caracterizaram no passado, compreender de que modo estas instituições poderão 

contribuir para uma melhor formação de professores de Artes Visuais no futuro.  

PRINCIPAIS FONTES DE REFERÊNCIA 

SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NAS ESCOLAS SUPERIORES DE EDUCAÇÃO  

Para além da legislação sobre esta matéria3, já abordada no segundo capítulo, foi-nos 

facultada uma perspectiva geral sobre a formação de professores ministrada nas Escolas 

Superiores de Educação através da leitura dos documentos “A formação de professores no 

Portugal de Hoje” e “A formação inicial de professores na Universidade de Lisboa”, 

elaborados pelo Conselho de Reitores4 e pelo Grupo de Trabalho da Universidade de 

Lisboa5, datados de 1997 e 1999, respectivamente, e da obra Políticas de Formação de 

Profissionais de Ensino em Escolas Autónomas
6, de Bártolo de Paiva Campos (2005). 

                                                 
3 Portaria n.º 352de 8 de Julho de 1986.. 
4 Isabel Alarcão, Cândido Varela de Freitas, João Pedro da Ponte, Jorge Alarcão e Maria José Tavares foram os autores 

do documento. 
5 Deste grupo de trabalho fizeram parte os professores António Pedro Ferreira Marques e Matilde Marçal (Faculdade de 

Belas-Artes), Graça Fialho e João Pedro da Ponte (Faculdade de Ciências), Fernando Lemos e Isabel Rocheta (Faculdade 

de Letras), Manuela Esteves e Teresa Estrela (Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação), e em momentos 

diversos também participaram Ângela Rodrigues e António Nóvoa (Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação) e 

Leonel Ribeiro dos Santos, Luísa Leal de Faria e Maria Helena Mira Mateus (Faculdade de Letras). 
6 Bártolo Paiva Campos, Políticas da Formação de Profissionais de Ensino em Escolas Autónomas, Lisboa: Edições 

Afrontamento, 2002. 
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SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS NAS ESCOLAS SUPERIORES DE EDUCAÇÃO  

A par do conhecimento dos planos de estudo dos cursos de professores de ensino 

básico – variante Educação Visual e Tecnológica, das Escolas Superiores de Educação, a 

análise comparativa dos mesmos, em vigor no ano de 1997-98, realizada por Maria do Pilar 

Falcão7, apresentada no colóquio Artes Plásticas: Âmbito e Formação, organizado por José 

Alberto Saraiva, em 1998, na Escola Superior de Educação de Santarém, e publicada no 

livro com o mesmo nome8, constituiu uma base inicial para a nossa investigação neste 

âmbito, complementada com as posições expressas por outros docentes das Escolas 

Superiores de Educação, relativamente a esta formação, presentes na mesma publicação. 

Os relatórios de avaliação externa dos cursos de professores de ensino básico – 

variante Educação Visual e Tecnológica, das Escolas Superiores de Educação públicas e 

privadas, publicados entre 2002 e 2005, pelas comissões nomeadas pelos Conselhos de 

Avaliação da Associação dos Institutos Superiores Politécnicos Portugueses e da 

Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, na sequência da legislação que 

determinou e regulou um sistema de avaliação das instituições de ensino superior9, 

possibilitaram-nos uma panorâmica nacional sobre a formação prestada nestes cursos, sob 

o ponto de vista não só dos avaliadores, mas também dos docentes e dos alunos, que 

foram ouvidos em reuniões, sintetizadas nesses relatórios, que são de consulta pública, e 

aos quais pudemos aceder através da internet.10 Os relatórios de auto-avaliação dos cursos, 

elaborados previamente por comissões internas, nomeadas por cada Escola Superior de 

Educação, aos quais tivemos maior dificuldade de acesso, pelo que apenas consultámos os 

de Santarém (publicado pela própria Escola, por iniciativa de José Alberto Saraiva), de 

Coimbra, de Lisboa e de Setúbal (gentilmente facultados por docentes destas Escolas), 

também contribuíram para uma compreensão mais detalhada daqueles cursos, através da 

                                                 
7 Nessa altura, docente do curso de formação de professores de ensino básico variante Educação Visual e Tecnológica da 

Escola Superior de Educação do Porto. 
8 José Alberto Saraiva (org.), Artes Plásticas: Âmbito e Formação. Actas do Colóquio, Santarém: Escola Superior de 

Educação de Santarém, 1998. 
9 Lei n.º 38/94, de 21 de Novembro, Diário da República, I, Série A, n.º 269, pp. 6906-6907. 
10 Nos sites http://www.adispor.pt e http://www.apesp.pt, no que concerne aos cursos superiores públicos e privados, 

respectivamente. 
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leitura da história e da evolução dos seus planos de estudo, assim como da análise dos 

programas das diferentes disciplinas e das bibliografias a estas associadas.   

Por fim, as entrevistas que realizámos a catorze docentes11 ou ex-docentes12, muitos 

dos quais também coordenadores13 ou ex-coordenadores14, dos cursos de formação de 

professores de ensino básico – variante Educação Visual e Tecnológica, das Escolas 

Superiores de Educação, foram imprescindíveis para transpor uma perspectiva documental, 

e aceder a toda uma dimensão, simultaneamente, mais real, porque mais próxima do 

quotidiano do funcionamento dos cursos, e mais subjectiva, porque reflexo dos valores e 

paradigmas que orientaram as práticas formativas, intimamente relacionados com as 

posições dos docentes perante a Educação e a Arte, em geral, e a Educação Visual e 

Tecnológica no 2º ciclo do ensino básico, em particular. 

Apesar de três não serem diplomados na área específica das Artes Visuais, e dois 

nunca terem exercido docência no ensino básico ou secundário neste domínio, de um modo 

geral, os docentes entrevistados seguiram um percurso comum: a formação nas Escolas 

Superiores de Belas-Artes de Lisboa (6/14) ou do Porto (5/14), a docência de Educação 

Visual no 2º ciclo do ensino básico (9/14), no 3º ciclo (7/14), e/ou de disciplinas da área das 

Artes Visuais, como Desenho, Geometria ou História da Arte, no ensino secundário (7/14), 

durante a qual realizaram o Estágio Pedagógico (4/14), a Formação em Exercício (5/14) ou 

a Formação em Serviço (3/14) e a entrada, a partir de meados dos anos oitenta, até 

meados dos anos noventa, em Escolas Superiores de Educação, onde continuam, a maior 

parte (12/14), a leccionar até hoje. 

O facto da maioria destes docentes ter leccionado disciplinas no âmbito das Artes 

Visuais no ensino básico e/ou secundário e de alguns, ao orientarem a Prática Pedagógica 

dos seus alunos, acompanharem de perto o ensino da Educação Visual e Tecnológica no 2º 

ciclo do ensino básico, fez-nos também compreender em que medida esta formação tem 

contribuído (ou não) para o desenvolvimento de novas práticas educativas nesse domínio, 

assim como as condições que o possibilitaram ou restringiram. 

                                                 
11 Acácio Carvalho, Clara Brito, Conceição Cordeiro, Graça Carvalho, José Pedro Fernandes, Luís Canotilho, Madalena 

Leitão, Margarida Rocha, Prudência Coimbra e Sidónio Garcia. 
12 Ana Bela Mendes, Francisco Rúbio, José Alberto Saraiva e Luís Calheiros.  
13 Acácio Carvalho, Conceição Cordeiro, Graça Carvalho, Luís Canotilho, Margarida Rocha 
14 Ana Bela Mendes, Francisco Rúbio, José Alberto Saraiva, José Pedro Fernandes, Sidónio Garcia. 
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ESTRUTURA  

À semelhança do capítulo anterior, no âmbito desta análise baseamo-nos nas 

correntes da Educação Artística e nas orientações da Formação de Professores, 

apresentadas, respectivamente, nos capítulos primeiro e segundo desta dissertação, que 

constituem a sua estrutura conceptual. 

Uma vez que a história dos cursos de professores de ensino básico – variante 

Educação Visual e Tecnológica é muito recente, e estes foram desenvolvidos num espaço 

geográfico bastante diversificado, assistindo-se mais a uma coexistência de paradigmas do 

que propriamente a uma sucessão dos mesmos, optámos, relativamente a este género de 

formação, e contrariamente ao estudo apresentado no capítulo anterior, por realizar uma 

análise num sentido transversal, comparando a forma como cada Escola concebeu, geriu e 

perspectivou aqueles cursos.  

Contudo, julgámos necessário contextualizar a origem, e traçar o percurso, mesmo 

que curto, desta formação, pelo que, partimos de uma contextualização da criação dos 

cursos de Educação Visual e de Trabalhos Manuais (posteriormente de Educação Visual e 

Tecnológica), e apresentamos as especificidades a eles inerentes, ao que se segue uma 

análise comparativa, assente quer nos planos de estudo (com uma certa heterogeneidade a 

nível nacional), quer nos conteúdos das disciplinas (a que acedemos através dos seus 

programas e das entrevistas que realizámos), dos quais procurámos extrair os modelos de 

Educação Artística que lhes presidiram no passado, e/ou enformam no presente, e que 

influenciaram e influenciam a história mais recente do ensino da Educação Visual (1975-

1993), dos Trabalhos Manuais (1975-1993) e da Educação Visual e Tecnológica (1993-

actualidade), em Portugal. 

Por fim, após esta análise, enquadramos a formação de professores de Artes Visuais 

nas Escolas Superiores de Educação no panorama geral da formação de professores em 

Portugal, de modo a percebermos até que ponto esta formação representou, efectivamente, 

uma nova tendência e/ou manteve os modelos de formação anteriores e as problemáticas 

inerentes aos mesmos, procurando descobrir no que encontrou fragilidades e no que se 

mostrou benéfica, e, a partir daí, perspectivamos o seu futuro, tendo em conta a nova 

legislação, assim como o entendimento e a concretização que dela poderão resultar. 
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A ORIGEM E AS ESPECIFICIDADES DA FORMAÇÃO 

A criação das Escolas Superiores de Educação foi decretada no final de 197915, no 

âmbito do projecto de regionalização do Ensino Superior Politécnico, com o objectivo de 

responder às necessidades de recursos humanos qualificados de nível superior, em áreas 

carenciadas de formação de professores. No início deste projecto, em 1977, a missão 

destas Escolas era formar educadores de infância e professores do ensino primário, apoiar 

a Formação em Serviço dos outros níveis, e desenvolver a investigação educacional. 

Posteriormente, em 1979, estes objectivos foram redefinidos (conservando-se actualmente), 

e a formação que estas escolas proporcionariam passou a abranger todo o ensino básico, 

devendo também apoiar pedagogicamente os organismos de educação permanente, 

colaborar no desenvolvimento das respectivas regiões, e prestar serviços à comunidade, 

contribuindo para a resolução de problemas, nomeadamente os de carácter regional.  

Logo em 1980, fazem-se ouvir algumas vozes, conscientes das transformações que o 

país atravessava a nível educativo, e da intenção de criar cursos rápidos de formação de 

professores, entre as quais a de Rocha de Sousa, então docente na Escola Superior de 

Belas-Artes de Lisboa, que, já nessa altura, havia contribuído, a seu modo, para a formação 

de professores de Artes Visuais, através da concepção de manuais escolares16, e de 

algumas obras sobre a didáctica desta área17 que, curiosamente, viriam a integrar muitas 

bibliografias das disciplinas dos cursos de formação de professores do ensino básico – 

variante Educação Visual e Tecnológica.  

 

«De certo modo, uma das originalidades do nosso país consiste em destruir instituições 

ao criar outras não muito dissemelhantes de acordo com a grinalda da glória de certas 

personalidades, de certas vozes conjunturalmente imperiais, ao contrário de um empenho que 

resida na real transformação das coisas e no projecto justo e profundo para o futuro.»18  

                                                 
15 Decreto-Lei n.º 513-T, de 26 de Dezembro de 1979. 
16 Rocha de Sousa, Desenho (Área: Artes Plásticas), Colecção de Textos Pré-Universitários, Lisboa, Ministério da 

Educação, 1980. 
17 Rocha de Sousa e Hélder Baptista, Para uma didáctica introdutória às Artes Plásticas, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, s/d. 
18 Rocha de Sousa, “Formação de professores para as disciplinas de índole artística: aspectos do Ser e do Fazer”, in 

Seminário sobre Formação de Professores, Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, p. 69. 
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Para Rocha de Sousa «o Ensino Superior Curto inscreve-se na concepção 

estritamente tecnocrata de uma discutível necessidade produtiva (de sinal mais-mais)» que 

não se adequa à formação necessária aos docentes das áreas artísticas, onde as soluções 

globais não devem ser aplicadas a seco, uma vez que este sector, dadas as suas 

especificidades, não permite «soluções de compromisso para regimes de formação 

acelerada ou lacunar». Segundo o docente e educador, nas áreas artísticas, que exigem 

uma inteligência específica, o importante não é «transmitir meras informações, somas de 

elementos, mas fazer experimentar uma experiência já tocada pelo docente», ao qual «não 

pode faltar o tempo exacto mínimo de estudo, de prática, de maturação, de investigação 

técnica e pedagógica.»19 Assim, insurge-se em relação à perspectiva de uma formação, 

segundo o próprio, assente em «certas concepções desenvolvimentistas», que contrariam 

uma formação de docentes (para as áreas artísticas) adequada, isto é: «que resulte da 

adequada formação artística de âmbito superior».20
 

Prevendo a expansão das Escolas Superiores de Educação, e a rápida multiplicação 

de cursos de formação de professores, Rocha de Sousa entende que pulverizar pelo país, 

fora das Escolas Superiores de Belas-Artes (unidades amplamente vocacionadas para a 

formação artística e pedagógica, quer pelos seus quadros técnicos, quer pelo parque 

oficinal e pela sua programação teórica e científica) uma série de «unidades mal 

apetrechadas para formação de professores de Educação Visual (...) é sem dúvida dar 

campo à frustração das acelerações inconvenientes, numa perspectiva pedagógica 

desarticulada dos tempos certos para uma actividade formativa em áreas como as artes 

plásticas.» 21 

No entanto, como sabemos, a criação das Escolas Superiores de Educação, assim 

como da formação de professores no seu seio, concretizou-se, sendo que a Escola Superior 

de Educação de Viseu foi a primeira unidade orgânica de um Instituto Superior Politécnico a 

entrar em funcionamento no país, no ano lectivo de 1983-84, à qual se seguiram todas as 

outras até ao final da década de 80.  

No âmbito do ensino das Artes Visuais, os cursos de Leiria, Portalegre e Porto são os 

primeiros a surgir, no ano lectivo de 1986-87, e logo outros se lhes seguem, como os de 

                                                 
19 Rocha de Sousa, “Formação de professores para as disciplinas de índole artística: aspectos do Ser e do Fazer “, in 

Seminário sobre Formação de Professores, Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, p. 73. 
20 Idem, p. 72. 
21 Idem, p. 74. 
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Castelo Branco (1987-88), Coimbra, Viseu (1988-1989), Bragança (1989-90), Algarve e Beja 

(1990-91), e alguns, como os de Santarém (1992-93), Viana do Castelo, e Setúbal (ambos 

em 1994-95), decorrem já da criação da disciplina de Educação Visual e Tecnológica, sendo 

que o último, estranhamente, foi o da capital, criado tardiamente, em 1997.  

É de salientar que os primeiros cursos, que surgiram pouco mais de uma década após 

a reforma educativa do pós 25 de Abril, que substituiu a disciplina de Desenho, do ensino 

liceal, pela de Educação Visual, do ensino então unificado, no ano lectivo de 1975-76, 

reflectem o novo espírito, inerente a esta mudança, e foram sendo reestruturados, não só 

no sentido de melhorarem, mas também para se adequarem às reformas educativas 

seguintes, nomeadamente a de Roberto Carneiro (1989), que teve como consequência a 

criação da disciplina de Educação Visual e Tecnológica, em 1992. «A introdução da 

disciplina de Educação Visual e Tecnológica teve repercussão imediata nos cursos das 

variantes de Educação e Visual em funcionamento nas Escolas Superiores de Educação.»22 

É de clarificar, para tornar mais perceptível a crítica subentendida na primeira citação 

de Rocha de Sousa transcrita, que a entrada em funcionamento das Escolas Superiores de 

Educação implicava, em paralelo, a extinção das respectivas Escolas do Magistério Primário 

e Escolas de Educadores de Infância das regiões a que pertenciam, e a correlativa 

transferência de alguns dos seus docentes para as novas Escolas. 

Exemplos desta transferência não explícita, mas implícita, são Madalena Leitão, 

formada em Teatro, desde sempre ligada à formação de professores nesta área nas 

Escolas do Magistério Primário que, aquando da criação das Escolas Superiores de 

Educação, começou a dar aulas na Escola Superior de Educação de Castelo Branco, onde 

é actualmente coordenadora do curso de Educação Visual e Tecnológica (por motivos de 

carácter institucional, que se prendem com o facto de ser a única doutorada nas áreas 

artísticas), e José Alberto Saraiva, formado em Artes Plásticas – Escultura, antigo docente 

da Escola Superior de Educação de Santarém que, no início da sua carreira no ensino 

superior, leccionou as disciplinas Comunicação e Expressão Visual numa Escola do 

Magistério Primário, e foi colocado numa Escola Superior de Educação, após realizar uma 

pós-graduação em Boston, o que, segundo o próprio, era a «coqueluche da época».23 Como 

esclarece José Pedro Fernandes, ex-coordenador do curso de Beja: 

                                                 
22 Francisco Rúbio (coord.), Relatório de Auto-Avaliação do curso de Professores do Ensino Básico variante de Educação 

Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de Coimbra, p. 17. 
23 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 2. 
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«Nestas Escolas não existiam professores que estivessem ligados a um só curso. 

Existiam cursos de formação de professores com diferentes variantes, e nós éramos 

professores de vários cursos. Só recentemente é que existem uns cursos mais específicos, e 

nestes cursos têm razão de ser professores especializados, e há professores que [leccionam] 

nessas circunstâncias.»24 

 

José Alberto Saraiva, provavelmente por ter acompanhado desde o início a formação 

de professores de Artes Visuais nas Escolas Superiores de Educação, e ter a experiência 

de leccionar em várias Escolas, entre elas as de Portalegre, de Leiria e de Santarém (a 

última onde leccionou), é bastante crítico relativamente à formação dos docentes que 

integraram os primeiros cursos de cada Escola Superior de Educação: 

 

«Eu sempre defendi que os docentes devem leccionar aquilo para que estão habilitados, 

não por conveniências pessoais, mas sim pela conveniência da instituição, da escola, do 

estudante, que precisa de quem esteja realmente habilitado para o fazer. O que nem sempre 

aconteceu com outros professores das Escolas Superiores de Educação.25  

 

No entanto, apesar de, por vezes, uma inadequada formação inicial dos docentes ter 

originado alguns constrangimentos nos cursos, quer ao nível da própria construção dos 

planos de estudo (por vezes, desenhados em função dos docentes existentes para os 

leccionar26), quer ao nível do próprio ensino, que mesmo com os melhores planos de 

estudo, quando dirigido por docentes não qualificados, ficou aquém do desejado, a verdade 

é que há excepções à regra, de que é exemplo o ex-coordenador do curso de Educação 

Visual e Tecnológica de Beja, José Pedro Fernandes. Com formação em Filosofia, este 

docente é a prova de que, quando há vontade e “paixão” pela área artística, e 

evidentemente capacidade, pode ser realizada toda uma autoformação, no sentido de 

colmatar a inadequação da formação inicial, sendo até que pode beneficiar-se desta, uma 

vez que todas as áreas do conhecimento estão interligadas.  

                                                 
24 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p. 1. 
25 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 2. 
26 O curso de professores do ensino básico variante Educação Visual e Tecnológica de Lisboa, foi concebido com uma 

forte componente Multimédia, e uma inexistente prática artística, devido à formação do seu mentor, de acordo como 

próprio (Sidónio Garcia – Entrevista, p. 2) e só foram incorporadas, no seu plano de estudos, disciplinas como Desenho, 

Pintura e Escultura, após a entrada de uma professora licenciada pelas Belas-Artes, de acordo também com a própria 

(Graça Carvalho, “Entrevista a Graça Carvalho”, in Anexos, p. 7). 
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Por outro lado, José Alberto Saraiva, ao recordar a sua experiência na Escola 

Superior de Educação de Santarém, refere-nos uma outra excepção: um colega de 

profissão, com formação superior artística, realizada no estrangeiro (que, actualmente, 

ainda se encontra em exercício) que se opunha às suas soluções, propostas com o objectivo 

de proporcionar aos alunos uma formação mais aprofundada a nível artístico (idêntica à de 

uma Faculdade de Artes), desvalorizando esta formação, o que o levou a concluir que: 

 

«As Escolas Superiores de Educação têm muitas deficiências ao nível de instalações e 

de espaços, mas o maior problema é o corpo docente, que funciona segundo interesses 

pessoais e não por competência. (...) Quando aparece um a querer a fazer, é terrível! (...) “Olha 

aquele, vem para aqui com ideias. Que é isso?!”»27 

 

José Alberto Saraiva lamenta que nas próprias Escolas Superiores de Educação, 

onde se formam os futuros professores de Educação Visual e Tecnológica, fosse comum os 

docentes, em geral, terem uma visão desta disciplina como «uma actividade lúdica, como 

uma diversão qualquer, uma animação, mas não como uma formação científica e artística 

séria»28, e recorda a pouca receptividade, decorrente desta perspectiva, que encontrou, por 

parte dos próprios colegas, quando propôs a transformação de um pólo desportivo 

inutilizado num atelier de Pintura e de Escultura, visando a melhoria das condições de 

trabalho dos estudantes. 

 

«”Eh! Isso não é cá preciso. A gente numa salinha dá isso tudo.”»29 «“Para se ser 

professor de 2º ciclo não é preciso nada disso! Basta umas larachas, umas coisinhas simples 

quaisquer, como pregar uma tábua na outra, e agarrar no pincel e fazer alguma coisa. Depois, 

chegam às escolas e mandam os alunos deles fazerem o mesmo.” Como se fazer arte fosse 

um acto estereotipado. Eu disse-lhe que se assim fosse não iríamos longe. No 2º ciclo, para 

não dizer no 1º, deve haver já uma orientação no sentido de criar e de como criar. “Porquê 

assim? Porque não daquela outra maneira?”»30 

 

                                                 
27 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 12. 
28 Idem, p. 8. 
29

 Idem, p. 12. 
30 Idem, p. 8. 
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Segundo José Alberto Saraiva, «é muito difícil introduzir numa Escola Superior de 

Educação os conceitos de arte e de educação artística, com valor social, de raiz»31, não só 

devido a este género de mentalidade, neste caso de um docente da especialidade, mas 

também, e principalmente, porque a capacidade de acção dos docentes das áreas 

artísticas, mesmo quando estes são excepcionais, ao nível dos orgãos de decisão, é muito 

reduzida. A pouca representatividade desta área na Escola, é assim explicada por José 

Alberto Saraiva: 

 

«É que numa Escola Superior, que não seja de Artes, mas que tem para lá um cursinho 

qualquer de formação de professores de educação artística, visual neste caso, há um ou dois 

professores da especialidade representados no Conselho Científico. Por exemplo: eu uma vez 

propus aulas de desenho de modelo vivo, numa das Escolas em que estive, e houve logo um 

ou dois professores que disseram “Oh colega! Quando vier a modelo eu também apareço lá. 

Olhe que eu também quero ver!”»32 

 

Clara Brito, na actualidade assistente na Escola Superior de Santarém, a última 

instituição onde este docente leccionou, também aponta o «fraco peso e liderança do curso 

de Educação Visual e Tecnológica, na Escola, e nos orgãos de decisão da mesma»33, como 

um dos factores impeditivos do melhoramento das condições de ensino (quer pela 

dificuldade em alterar os planos de estudo, quer na resolução de questões mais simples). E, 

Luís Canotilho (n. 1957), coordenador do curso de professores do ensino básico variante 

Educação Visual e Tecnológica de Bragança, reconhece igualmente uma certa 

«insensibilidade cultural» nas Escolas Superiores de Educação e, o que é mais grave, na 

sua direcção. «As lideranças das Escolas Superiores de Educação revelam acima de tudo 

uma grande insensibilidade cultural, o que se revela no apoio dado aos cursos de formação 

artística.»34 

A verdade é que, como refere José Alberto Saraiva, na citação anterior, um curso de 

formação de professores de Educação Visual e Tecnológica numa Escola Superior de 

Educação é sempre um entre muitos, logo o contexto deste género de formação, que conta, 

normalmente, com poucos docentes da especialidade, é muito diferente do contexto de uma 

                                                 
31 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 8. 
32 Idem, ibidem. 
33 Claro Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, p. 9. 
34 Luís Canotilho, “Entrevista a Luís Canotilho”, in Anexos, p. 1. 
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Escola Superior ou de uma Faculdade de Artes, onde a diversidade e riqueza, decorrente 

daquela, são consideravelmente maiores. Conscientes disto mesmo, Francisco Rúbio, 

coordenador do curso de Coimbra, e José Alberto Saraiva, são unânimes ao afirmar que 

esta formação deveria ter sido criada no seio das Universidades: 

 

«Eu defendo o modelo anglo-saxónico. Eu defendo o modelo das Escolas de Educação 

inseridas nas Universidades. As Universidades devem ser constituídas por várias escolas, 

entres elas as Escolas de Educação e as Escolas de Artes.»35 

 

«Porquê as Escolas Superiores de Educação nos Politécnicos? Porque não as Escolas 

Superiores de Educação na Universidade? Porque não esta formação junto das entidades que 

podiam ministrá-la? Hoje, aquilo que eu vejo de mais grave, na formação destas Escolas 

Superiores de Educação, é, realmente, a falta de formação especializada. As Escolas 

Superiores de Educação não conseguem prestar a formação que uma Universidade presta, que 

uma Faculdade de Artes presta... Não é possível.»36 

 

Outro factor, aquele que mais vezes foi referido, quer pelos docentes quando 

entrevistados, bastante críticos nesse aspecto, quer pelos discentes, como observámos nos 

relatórios de auto-avaliação e avaliação externa, antes da realização das entrevistas, 

prende-se com a estrutura curricular destes e de todos os cursos de formação de 

professores das Escolas Superiores de Educação, que é uma estrutura bivalente, que tem 

como objectivo a formação obrigatória e simultânea de professores para o ensino 

generalista do 1º ciclo do ensino básico, e para o ensino específico de uma variante, neste 

caso primeiramente Educação Visual ou Trabalhos Manuais (1986-1993), e, posteriormente, 

Educação Visual e Tecnológica (1993-c.2010) do 2º ciclo. 

É de frisar que a bivalência foi mencionada, como factor negativo, por docentes, 

discentes e avaliadores, em todos os relatórios de avaliação externa, e que foi mencionada 

por todos os professores entrevistados, sem excepção. 

José Alberto Saraiva clarifica esta situação, que levou a que a maioria dos cursos, de 

formação, supostamente, integrada, adoptassem um modelo sequencial, derrotando o 

propósito de formar professores de modo integral, do princípio ao fim de uma licenciatura.  

                                                 
35 Francisco Rúbio, “Entrevista a Francisco Rúbio”, in Anexos, p. 10. 
36 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 10. 
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«Mesmo que os cursos das outras Escolas Superiores de Educação tivessem docentes à 

altura do ensino artístico – que algumas tinham – a verdade é esta: o plano de estudos do curso 

tem três anos para o 1º ciclo – os professores de Educação Visual têm que ser, forçosamente, 

professores do 1º Ciclo – e durante esses três anos é o “a, e, i, o, u”. O curso só tem um ano 

para tentar uma abordagem da arte, que é sempre superficial, logo os alunos, depois, como 

professores, nunca poderão, realmente, ser professores extraordinários. Vão defender sempre, 

qualquer coisa que está longe da arte em si.»37  

 

Já em 1998, aquando do mencionado Colóquio que organizou na Escola Superior de 

Educação de Santarém38, e em 200139, no Relatório de Auto-Avaliação do Curso de 

Professores do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica desta Escola, 

assim como numa revista da Associação de Professores de Expressão e Comunicação 

Visual, do mesmo ano, o docente havia chamado a atenção para este problema:  

 

«Ligado, desde 1980, à formação de professores, sempre nesta área, à qual decidi 

dedicar toda uma actividade profissional, foi com grande tristeza que assisti à criação das 

chamadas variantes. Nem podia acreditar que na principal Assembleia legislativa nacional se 

pudesse aprovar tamanha barbaridade: formar professores tal como se fabrica detergente para 

lavar o cabelo: dois em um.»40  

 

Contudo, para José Alberto Saraiva a superação das fragilidades provocadas pela 

bivalência, relativamente à abordagem artística, inevitavelmente superficial, é inseparável 

da formação dos docentes dos próprios cursos, sendo que aqueles que são licenciados em 

cursos artísticos poderão contribuir para um desenvolvimento mais aprofundado e 

consistente da componente artística da formação. «Há muitos docentes que não são de 

cursos de arte. Penso que, no seu trabalho, lhe convém falar não só do curso, dos planos 

de estudo, etc., mas também dos docentes. É muito difícil conseguir formar pessoas 

assim.»41  

                                                 
37 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 12. 
38 José Alberto Saraiva, “A formação dos professores de Artes Plásticas em Portugal”, in José Alberto Saraiva (org.), Artes 

Plásticas : Âmbito e Formação. Actas do Colóquio, pp. 43-45. 
39 José Saraiva (coord.), Relatório de Auto-Avaliação do Curso de Professores do Ensino Básico – variante de Educação 

Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de Santarém, pp. 57 e 75. 
40 José Alberto Saraiva, “Desafios da Educação Artística em Portugal e na Europa”, in revista Imaginar, nº 37. Porto: 

APECV (Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual), Set. 2001. 
41 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 12. 
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Conceição Cordeiro, coordenadora do curso de formação de professores do ensino 

básico variante de Educação Visual e Tecnológica de Portalegre, também considera 

imprescindível a formação artística e a prática artística não só dos discentes, mas também 

dos docentes do curso, e lamenta que esta não seja uma opinião partilhada por todos os 

docentes do curso.42 

Apesar da generalidade dos docentes que leccionam nos cursos de professores do 

ensino básico – variante de Educação Visual e Tecnológica, mas não são responsáveis pela 

componente artística da formação, provavelmente não valorizar a actividade artística dos 

docentes daquela componente, a verdade é que a maioria dos coordenadores destes 

cursos e docentes de disciplinas artísticas, felizmente, não pensa assim. E, é preciso 

ressalvar que praticamente todos, como nos pudemos aperceber ao longo da realização das 

entrevistas, têm formação superior artística, a grande maioria nas Belas-Artes, tendo 

realizado todo um percurso muito similar, como professores no ensino básico e secundário, 

até se tornarem docentes nas Escolas Superiores de Educação. Para além disso, alguns 

daqueles, com formações menos adequadas, têm vindo a qualificar-se (apesar de nem 

todos), enquanto que os que já eram formados na área artística têm realizado pós-                  

-graduações (mestrados e doutoramentos), assim como toda uma formação contínua no 

sentido de se actualizarem, sobretudo artisticamente, mas também, nalguns casos raros, no 

ensino das Artes Visuais43, o que leva Clara Brito, a sublinhar que: 

 

«A Escola Superior de Educação de Santarém tem um bom elenco de professores para 

as várias vertentes do curso. O facto de o curso visar a docência em dois ciclos (1º e 2º), 

empobrece consideravelmente a preparação na especialidade em Educação Visual e 

Tecnológica, pois praticamente em três dos quatro anos do curso, os alunos são preparados 

para a monodocência generalista.»44 

 

Apesar de colocar, uma vez mais, a tónica na estrutura bivalente e não na formação 

dos docentes, esta assistente do curso de Santarém torna a evidenciar o modelo sequencial 

que alguns cursos adquiriram, facto já explorado por nós anteriormente. 

                                                 
42 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 2. 
43 Vide p. 352. 
44 Clara Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, p. 8. 
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Contudo, apesar das vicissitudes da bivalência que limitaram estes e todos os cursos 

de formação de professores nas Escolas Superiores de Educação, obrigando-os, desde o 

princípio, a partilhar tempo e concentração com uma formação paralela, ou anterior, com um 

peso excessivo para o 1º ciclo, que concorreu para o enfraquecimento da formação 

científica/artística e da própria especialidade educacional e pedagógica do ensino das Artes 

Visuais, a verdade é que foram estes cursos os que possibilitaram, pela primeira vez, a de 

professores desta área, de raiz, segundo um modelo integrado (embora nem sempre), e que 

equacionaram e geriram toda uma problemática inerente a esta formação, pois, como 

lembra Francisco Rúbio, «sem uma tradição anterior, estes cursos iniciaram uma tendência, 

em contraste com as práticas de formação [de professores] em artes visuais dominantes 

nas últimas décadas em Portugal.»45 

No entanto, se esta formação tem a mais valia de encetar esta tradição em Portugal, 

também é verdade que, não obstante a invariável do modelo de variante tão contestado, 

cada curso, em cada Escola Superior de Educação, pôde jogar com variáveis como a 

organização dos planos de estudo, os recursos humanos (docentes e discentes), e as 

condições de trabalho proporcionadas, o que deu origem a uma formação de professores de 

Artes Visuais bastante heterogénea, e a um certo desnível na qualidade de formação.  

Assim, se alguns cursos apostaram na formação científica artística desde o início46, 

(cedendo-lhe uma carga horária razoável ou a máxima possível de acordo com as 

percentagens que cabem a esta componente, impostas por lei; preenchendo os cargos 

docentes com profissionais especialistas na matéria, com propriedade para formar os 

futuros professores, com investigação realizada na área e/ou proporcionando as condições 

favoráveis à sua posterior e constante formação; impondo um certo rigor na aceitação de 

formandos, exigindo também destes uma formação especial anterior, realizada a nível do 

secundário, através da escolha das disciplinas de acesso, etc.; criando as condições de 

trabalho necessárias à prática artística), houve alguns que só muito tarde o começaram a 

fazer, e outros que nunca chegaram a reunir estes requisitos por completo47. 

                                                 
45 Francisco Rúbio, “Modelos de Formação em Artes: Desafios para o Futuro”, in José Alberto Saraiva (org.), Artes 

Plásticas: Âmbito e Formação. Actas do Colóquio, p. 171. 
46 De que são exemplos paradigmáticos os cursos de Viseu, Bragança, Castelo Branco e Setúbal. 
47 O curso de Lisboa só em 2000 alterou os seus planos de estudo no sentido de proporcionar alguma, apesar de pouca, 

prática artística aos seus formandos, e os cursos de Beja, Santarém e Viana do Castelo sempre apresentaram uma carga 

de componente específica abaixo da média, comparativamente aos outros cursos, de acordo com o estudo realizado por 

Maria do Pilar Falcão. 
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José Pedro Fernandes, ex-coordenador de um dos cursos com menor 

representatividade da área da especialidade nos seus planos de estudo, chega mesmo a 

classificar esta formação como «deficiente» e «muito fraca», devido à insuficiente formação 

artística, apesar do docente ter contribuído significativamente para melhorias neste âmbito, 

limitadas, porém, pelas condições impostas. 

 

«Globalmente acho que a formação prestada nas Escolas Superiores de Educação, na 

área da formação de professores de Artes Visuais, é deficiente, porque a componente artística 

é fraca. É fraca, tanto no curso da Escola Superior de Educação de Beja, como nos cursos das 

outras Escolas, devido à exigência da bivalência, à obrigatoriedade de formar simultaneamente 

professores para leccionar o 1º ciclo, e a Educação Visual e Tecnológica. A formação destes 

professores nas Escolas Superiores de Educação é sempre muito fraca, porque os alunos têm 

uma formação artística pouco séria.»48 

 

Se é verdade que uma certa heterogeneidade pode ser um valor acrescentado, como 

defende Francisco Rúbio49, quando essa heterogeneidade não é fruto de uma adaptação 

regional com o objectivo de responder às necessidades do meio (esse era o lema dos 

Institutos Politécnicos), mas sim das maiores ou menores dificuldades de gestão do curso, 

causadas tanto por motivos externos (a variante imposta, a falta de financiamento, etc.) 

como internos (a fraca representação da área das Artes Visuais, e a consequente 

impossibilidade de acção a nível dos orgãos da instituição; a distribuição não equitativa de 

verbas pelos cursos; a pouca exigência relativamente a formadores e/ou formandos) pode 

ter resultados desastrosos para os quais nos alerta José Alberto Saraiva.50 Como conclui 

Maria do Pilar Falcão, docente da Escola Superior de Educação do Porto, na análise 

comparativa dos cursos desta área, em vigor no ano de 1997-98:  

 

«Se, por um lado, o modelo de formação é um instrumento privilegiado de autonomia das 

Escolas Superiores de Educação, na medida em que corporiza a opção de cada escola, 

testemunhando a sua riqueza e diversidade, por outro lado, poderá perguntar-se em que 

medida essas diferenças se tornam adequadas na formação profissional de agentes de ensino 

(definidos pelo Ministério da Educação), obrigatórios e iguais em todo o país.»51 

                                                 
48 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p.10. 
49 Francisco Rúbio, “Modelos de Formação em Artes: Desafios para o Futuro”, in José Alberto Saraiva (org.), Artes 

Plásticas: Âmbito e Formação. Actas do Colóquio, p. 191. Vide p. 289. 
50 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 12. 
51 Maria do Pilar Falcão, “Educação Visual e Tecnológica nas Escolas Superiores de Educação: análise comparativa dos 

cursos em vigor (1997-98)”, in José Alberto Saraiva (org.), Artes Plásticas: Âmbito e Formação. Actas do Colóquio, p. 162. 
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Ana Bela Mendes, ex-coordenadora de um curso idêntico na Escola Superior de 

Educação do Instituto Jean Piaget de Almada, dá-nos o exemplo do seu empenho em 

transformar um plano de estudos «pouco promissor», que não preparava os alunos 

suficientemente na área especifica de Educação Visual e Tecnológica, apenas na área 

educacional geral, num plano de estudos artisticamente mais rico. Confrontada com a 

impossibilidade de o alterar imediatamente, a docente, «através de alguns subterfúgios 

legais», foi encontrando «algumas soluções internas, junto do Conselho Científico», e 

introduziu melhorias, nomeadamente ao nível da Didáctica e da carga horária atribuída às 

disciplinas especificas, para além de ter procurado dotar o curso de «um corpo docente de 

formação artística sólida». Quando, finalmente, o plano de estudos foi alterado: 

 

«Os alunos obtiveram (...) uma boa formação específica na área artística, mantendo-se a 

qualidade da formação pedagógica que já era aceitável. Considero que para que tal 

acontecesse muito contribuiu o meu empenhamento como coordenadora de curso, procurando 

um ajuste horizontal e vertical dos conteúdos das várias disciplinas, bem como a atribuição da 

docência a professores com boa formação.»52 

 

De seguida, procederemos a uma análise comparativa, para compreendermos como 

em cada curso foram (ou não) encontradas soluções para superar o problema referido por 

Ana Bela Mendes, partilhado por todos os docentes entrevistados, assim como pelos 

professores e alunos das Escolas Superiores de Educação, que constitui a característica 

mais marcante deste modelo de formação: a insuficiente formação na especialidade 

decorrente da bivalência. E, com base nessa formação, que não foi a melhor, mas «a 

possível», como refere Margarida Rocha53, procuraremos aferir que modelos de Educação 

Artística lhe prevaleceram, tanto ao nível da componente científica artística, como da 

formação educacional e da prática pedagógica específica. Para além disso, a partir da sua 

estrutura e orientação, também estabeleceremos os paradigmas de Formação de 

Professores em que assentou.  

                                                 
52 Ana Bela Mendes, “Entrevista a Ana Bela Mendes”, in Anexos, p. 5. 
53 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 10. 
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A FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

A formação educacional, presente nas licenciaturas em ensino básico variante 

Educação Visual e Tecnológica, e nos restantes cursos de formação de professores 

enquadrados nas Escolas Superiores de Educação, consistia numa formação generalista, 

que servia a todos os cursos, independentemente da sua especialidade, apresentando 

algumas semelhanças com a proporcionada pelos complementos de formação pedagógica 

que estudámos no segundo capítulo. 

Como esclareceu José Pedro Fernandes, e nós já o mencionámos54, os docentes das 

Escolas Superiores de Educação raramente leccionavam num só curso. A justificação para 

esta situação poderá residir na pequena dimensão destas instituições que conduziu, por um 

lado, a uma necessária economia de recursos humanos e, por outro, a um ensino 

generalista, uma vez que era impossível a especialização de cada docente em todas as 

áreas de que era responsável.  

Assim, nas Escolas Superiores de Educação, o mais comum é um corpo docente da 

área científica educacional, com formação geral em Ciências da Educação, sem qualquer 

formação especial nos vários ramos de ensino, no nosso caso no Ensino das Artes Visuais, 

tal como aconteceu com o corpo docente dos complementos de formação pedagógica 

prestados nas Faculdades de Letras até 1974, e nas Faculdades de Psicologia e Ciências 

da Educação a partir de 1985, como vimos no segundo capítulo. 

A formação educacional geral, ou a formação em Ciências da Educação, é constituída 

por disciplinas comuns a todos os cursos de formação de professores das Escolas 

Superiores de Educação. Esta componente que, normalmente, se centra nos dois primeiros 

anos dos cursos, aumenta do 1º para o 2º ano, diminui bastante no 3º e é nula ou quase 

nula no 4º e último ano, como podemos ver na tabela seguinte, realizada a partir dos dados 

da investigação de Maria do Pilar Falcão, referentes aos planos de estudo dos cursos de 

Educação Visual e Tecnológica em vigor no ano lectivo de 1997-98.   

A razão de ser desta distribuição deve-se certamente ao facto dos alunos, após os 

primeiros seis semestres, se profissionalizarem no ensino do 1º ciclo, pelo que era 

                                                 
54 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p. 1. Vide pp. 296-297. 
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conveniente que qualquer formação educacional de carácter geral, fosse concluída no fim 

do 3º ano, como salienta Maria do Pilar Falcão.55  
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1º ano 180 150 135 150 105 105 120 154 180 105 60 165 134,1 
2º ano 240 195 150 210 189 157,5 165 143 180 135 120 180 172 
3º ano 45 0 90 60 24 82,5 45 92 60 90 120 90 66.5 
4º ano 45 0 0 0 30 0 0 0 0 90 0 0 13,75 
Total 510 345 375 420 348 345 330 389 420 420 330 435 388,9 

 

Quadro 13 – Comparação da carga horária da formação em Ciências da Educação,                                                               
ao longo dos anos curriculares, por curso, de acordo com Maria do Pilar Falcão (1998)  

As disciplinas que se integram nesta componente da formação correspondem, por um 

lado, à continuidade da área de História da Educação, que acompanha, desde o início, a 

formação de professores em Portugal (1902-1974), e por outro, aos módulos de Ciências de 

Educação da formação em serviço (1985-2007) – Psicologia da Educação, Sociologia da 

Educação e Organização Escolar, Desenvolvimento Curricular, Didáctica Específica e 

Tecnologia Educativa.  

Uma formação de base em Teorias56, ou Fundamentos57, ou Ciências58, ou História59, 

ou História e Filosofia60, ou Filosofia61 da Educação e/ou da Pedagogia, ou até mesmo em 

Introdução à Educação62, marcou presença na totalidade dos cursos de formação de 

professores de Educação Visual e Tecnológica, e foi geralmente prestada nos primeiros 

                                                 
55 Maria do Pilar Falcão, “Educação Visual e Tecnológica nas Escolas Superiores de Educação: análise comparativa dos 

cursos em vigor (1997-98)”, in José Alberto Saraiva (org.), Artes Plásticas: Âmbito e Formação. Actas do Colóquio, p. 121. 
56 Teorias da Educação e Correntes Pedagógicas (semestral no 1º ano, no curso de Leiria), Teoria da Educação 

(semestral no 1º ano, no curso de Coimbra), Teoria da Educação e Pedagogia Geral (semestral no 2º ano, no curso de 

Beja), Teorias e Modelos de Ensino (semestral no 2º ano, no curso de Santarém). 
57 Fundamentos da Educação (semestral no 1º ano, nos cursos de Castelo Branco e Portalegre, e anual no 1º ano, no 

curso de Viseu), Fundamentos da Pedagogia (anual 1º ano, no curso de Lisboa).  
58 Ciências da Educação I, II e III (anuais nos 1º, 2º e 3º anos, no curso do Porto). 
59 História da Pedagogia e da Educação (anual no 1º ano, no curso de Beja). 
60 História e Filosofia da Educação (semestral no 1º ano, no curso de Santarém) e Filosofia e História da Educação 

(semestral no 3º ano, do curso de Viana do Castelo). 
61 Filosofia da Educação (anual no 1º ano, no curso de Bragança). 
62 Introdução à Educação (anual no 1º ano, no curso de Setúbal). 
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anos lectivos. A diferença principal entre estes modos de abordar a Educação, que 

constituem uma introdução à mesma, reside no desenvolvimento de uma aprendizagem 

histórica e sequencial, centrada em factos, ou de uma outra, assente na reflexão sobre a 

Educação, a partir de conceitos e paradigmas que lhe são subjacentes, a mais 

frequentemente adoptada. 

A importância atribuída à Psicologia da Educação, comum em todos os cursos, 

normalmente designada Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem63, com algumas 

variâncias64, e por vezes desdobrada65 e/ou complementada66 com outras disciplinas no 

mesmo âmbito, advém do reconhecimento de que esta disciplina contribui para um melhor 

entendimento do professor acerca do desenvolvimento do ser humano ao longo da sua vida, 

essencial a uma aprendizagem adequada às características de cada fase desse 

desenvolvimento, se bem que exista a tendência para esta disciplina se centrar na infância, 

tal como acontecia no curso de Ciências Pedagógicas das Faculdades de Letras.67  

Disciplinas como Saúde e Higiene da Criança, e Biologia e Saúde Escolar, ambas 

semestrais no 3º ano nos cursos de Santarém e de Castelo Branco, respectivamente, que 

só se encontram nestes dois cursos, fazem lembrar a disciplina de “Higiene Geral e 

especialmente a Higiene Escolar”, presente nos cursos de formação de professores das 

Escolas Normais Superiores (1915-1930), que teve continuidade, desta feita com a simples 

designação de “Higiene Escolar”, nos cursos de formação de professores das Faculdades 

de Letras (1930-1974), e podem constituir os resquícios de uma Psicologia Experimental, de 

cariz cientificista. 

                                                 
63 Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem (anual no 1º ano do curso de Viseu, e anual no 1º ano do curso de 

Santarém), Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem I e II (semestrais no 1º ano, no curso de Castelo Branco, e 

semestrais no 1º e 2º anos no curso de Lisboa), Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem (anual no 2º ano, no 

curso de Setúbal). 
64 Psicologia do Desenvolvimento (semestral no 1º ano, no curso de Portalegre), Psicologia do Desenvolvimento (anual no 

2º ano, no curso de Coimbra), Psicologia do Ensino e Aprendizagem (anual no 3º ano, no curso de Coimbra), Psicologia 

Educacional e do Desenvolvimento I e II (semestrais nos 1º e 2º anos, no curso de Leiria), e Psicologia da Educação 

(anual no 1º ano, no curso de Bragança), Psicologia Educacional (semestral no 2º ano, no curso de Portalegre). 
65 Psicologia Geral e do Desenvolvimento (semestral no 1º ano, no curso de Beja), Psicologia da Aprendizagem (semestral 

no 2º ano, no curso de Beja), Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem (anual no 1º ano, no curso de Viana do 

Castelo), Psicologia da Aprendizagem (anual no 2º ano, no curso de Viana do Castelo). 
66 Aprendizagem para o Sucesso Educativo (semestral no 3º ano, no curso de Beja), Orientação Escolar e Vocacional 

(semestral no 4º ano, no curso de Beja), Formação Motora de Base I e II (semestrais nos 1º e 2º anos, no curso de Leiria). 
67 Vide p. 132. 
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As disciplinas relacionadas com as Necessidades Educativas Especiais68, também do 

âmbito da Psicologia, são frequentes em mais de metade dos cursos e, em conjunto com 

aquelas que se debruçam sobre a Integração69 (em menor número) reflectem as 

preocupações educativas actuais, no sentido de transformar a escola, onde a diferença 

existe (seja ela provocada pela doença ou pela multiculturalidade), num espaço inclusivo. 

Neste conjunto é de destacar o curso de Setúbal que, para além das disciplinas de 

Actividades para a Autonomia, semestral no 1º ano, e de Contextos Educativos, semestral 

no 2º ano, apresenta a disciplina específica de Actividades Artísticas para a Integração, 

anual no 3º ano, a única do género nestes cursos, em Portugal. 

Disciplinas no âmbito do Desenvolvimento Curricular70 e da Sociologia da Educação71, 

que correspondem aos módulos de Ciências da Educação da formação em serviço (1985-

c.2008), encontram-se presentes em cerca de dois terços dos cursos. E disciplinas mais 

recentes, que reflectem necessidades contemporâneas, quer no âmbito da emergência do 

professor como investigador – Metodologia da Investigação72 –, quer no âmbito da 

actualização às tecnologias educativas – Novas Tecnologias Educativas73 –, também 

                                                 
68 Introdução à Educação Especial (semestral no 2º ano, no curso de Bragança), Introdução às Necessidades Educativas 

Especiais (semestral no 4º ano, no curso de Leiria), Introdução às Necessidades Educativas Especiais (semestral no 3º 

ano, no curso de Coimbra), Necessidades Educativas Especiais (semestral no 3º ano, nos cursos de  Lisboa e Viana do 

Castelo), Introdução à Educação Especial (semestral no 3º ano, no curso de Portalegre), Introdução à Educação Especial 

(semestral no 3º ano, no curso de Beja), Dificuldades de Aprendizagem (semestral no 3º ano, no curso de Santarém). 

69 Problemas de Integração e Aprendizagem (anual no 3º ano, no curso de Viseu), Actividades para a Autonomia 

(semestral no 1º ano, no curso de Setúbal), Contextos Educativos (semestral no 2º ano, no curso de Setúbal), Actividades 

Artísticas para a Integração (anual no 3º ano, no curso de Setúbal). 
70 Teoria do Desenvolvimento Curricular (anual no 2º ano, no curso de Coimbra), Desenvolvimento Curricular e Métodos e 

Técnicas de Ensino (anual no 2º ano, no curso de Bragança), Desenvolvimento Curricular e Avaliação (semestral no 2º 

ano, no curso de Castelo Branco), Teoria Curricular (semestral no 2º ano, no curso de Beja), Teoria do Desenvolvimento 

Curricular (semestral no 2º ano, no curso de Viana do Castelo), Desenvolvimento Curricular (anual no 2º ano, no curso de 

Viseu, e semestral no 3º ano, no curso de Portalegre), Planificação e Avaliação do Ensino (semestral no 2º ano, no curso 

de Santarém), Meios e Materiais de Ensino (semestral no 2º ano, no curso de Santarém), e Gestão do Currículo (semestral 

no 2º ano, no curso de Lisboa). 
71 Sociologia da Educação (semestral no 2º ano, nos cursos de Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Portalegre e Viana do 

Castelo)), Sociologia da Educação (anual no 2º ano, nos cursos de Beja e Coimbra, e no 3º ano, nos cursos de Setúbal e 

Viseu), e Análise Social da Educação (anual no 4º ano, no curso de Setúbal).  
72 Metodologia da Investigação em Educação (semestral no 3º ano, no curso de Leiria), Introdução às Técnicas de 

Investigação Pedagógica (semestral no 2º ano, no curso de Bragança), Introdução à Investigação em Educação (semestral 

no 1º ano, no curso de Coimbra), Investigação em Educação (semestral no 3º ano, no curso de Castelo Branco, e anual no 

2º ano, no curso de Viseu), Estatística aplicada à Educação (semestral no 1º ano, no curso de Castelo Branco), Métodos 

de Pesquisa (semestral no 3º ano, no curso de Viana do Castelo).  
73 Novas Tecnologias em Educação (semestral no 3º ano, no curso de Leiria), Meios e Técnicas Audiovisuais (semestral 

no 4º ano, no curso de Portalegre), Tecnologia Educativa (anual no 3º ano, no curso de Coimbra), Metodologia Geral e 
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surgem nos planos de estudo dos cursos na mesma proporção. Reveladoras das variadas 

funções que o professor é chamado, hoje a desempenhar, entre elas a de funcionário 

administrativo, são as disciplinas no campo da Organização e Gestão74, incluídas em cerca 

de metade dos cursos. 

Os únicos cursos onde foi aprofundada uma Psicologia do Desenvolvimento aplicada 

às Artes Visuais, foram os de Bragança, Coimbra, Portalegre e Setúbal, que apresentavam 

as disciplinas de Desenvolvimento da Expressão Plástico-Gráfica (semestral no 1º ano), 

Grafismo Infantil (semestral no 2º ano), Desenvolvimento da Expressão Gráfico-Plástica I e 

II (semestrais no 1º e 4º anos) e Desenvolvimento da Expressão Gráfico-Plástica I e II 

(semestrais no 1º e 2º anos), respectivamente.  

O objectivo principal destas disciplinas era o conhecimento das fases de 

desenvolvimento gráfico da criança e do pré-adolescente, o que correspondia aos níveis 

etários aos quais, em princípio, os alunos do curso, futuros professores, iriam leccionar. 

Herbert Read, Rudolph Arnheim, Maurice Barret (n. 1956), Viktor Lowenfeld e Howard 

Gardner foram autores referenciados em todas as bibliografias, mas Georges-Henri Luquet, 

Elliot Eisner, John Dewey, Ana Mae Barbosa, Eurico Gonçalves, assim como Isabel 

Cottinelli Telmo e Margarida Rocha também se encontravam presentes na bibliografia desta 

disciplina no curso de Setúbal, onde a penúltima foi, e a última é, coordenadora. 

De acordo com Margarida Rocha, esta é uma área do conhecimento imprescindível 

num curso de formação de professores de Artes Visuais, para que estes compreendam os 

seus alunos, e saibam adequar as suas práticas educativas às necessidades e interesses 

daqueles.75 Esta era a ideia também expressa no programa desta disciplina no curso de 

                                                                                                                                           
Tecnologia Educativa (semestral no 2º ano, no curso de Castelo Branco), Tecnologia Educativa e Audiovisuais (semestral 

no 2º ano, no curso de Viseu), Informática (semestral no 3º ano, no curso de Santarém), Técnicas de Comunicação 

Audiovisual (semestral no 4º ano, no curso de Santarém), Comunicação Multimédia (semestral no 4º ano, no curso de 

Setúbal) e Introdução aos computadores (semestral no 1º ano, no curso de Setúbal), Tecnologias da Informação 

(semestral no 1º ano, no curso de Lisboa), Tecnologias do Audiovisual e Sistemas de Informação Multimédia (semestrais 

no 2º ano, no curso de Lisboa), Produção Audiovisual na Educação I e II (semestrais no 3º e 4º anos, no curso de Lisboa), 

e Educação Multimédia (semestral no 4º ano, no curso de Lisboa). 
74 Organização e Administração Escolar (semestral no 4º ano, no curso de Leiria, semestral no 3º ano, no curso de 

Santarém, e anual no 3º ano, no curso de Viana do Castelo), Organização e Gestão Escolar (semestral no 2º ano, no 

curso de Bragança, e semestral no 3º ano, no curso de Castelo Branco), Administração Escolar (semestral no 2º ano, no 

curso de Portalegre), Administração e Gestão Educativa (semestral no 3º ano, no curso de Lisboa). 
75 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, pp. 6, 7, e 8. 
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Setúbal, concebida e leccionada, inicialmente, por Isabel Cottinelli Telmo, e em 2002-2003, 

data do programa em análise, orientada por Fernanda Vaz.  

 

«O futuro professor dos seis primeiros anos de escolaridade básica necessita de 

aprofundar a análise das manifestações expressivas do aluno, integradas no quadro geral do seu 

desenvolvimento global. Para isso precisa de conhecer as características cognitivas, afectivas e 

artísticas dos desenhos, pinturas e composições tridimensionais e relacioná-las como nível de 

desenvolvimento, a faixa etária em que se inserem, ou o nível de escolaridade dos seus autores, 

embora tendo em conta factores relacionados com a individualidade de cada ser humano, com o 

meio em que vive ou com outras influências contextuais. Só assim é possível situar necessidades 

e interesses do aluno como indivíduo único e ser humano em aprendizagem.»76 

 

A orientação dada a estas disciplinas, em todos os cursos, insere-se numa linha 

educativa assente na Psicologia Personalista e tende para uma concepção de Educação 

Artística como expressão, o que é perceptível, não só na última citação, mas também 

quando é referido, no mesmo programa, que, para que os professores se possam identificar 

com e compreender a criança e as suas formas de expressão, é necessário que se 

conheçam a si próprios, descobrindo, explorando e desenvolvendo as suas próprias 

capacidades de expressão, nomeadamente através de «actividades lúdicas com meios de 

expressão e materiais»77.   

Neste mesmo curso e no de Portalegre, nos quais as disciplinas apresentavam 

denominação igual, Desenvolvimento da Expressão Gráfico-Plástica I e II, e uma maior 

dimensão, o estudo evolutivo habitual era acompanhado da compreensão dos diferentes 

modos de encarar o desenho infantil/pré-adolescente ao longo da história, e as perspectivas 

de educação artística que lhes correspondem. Desde modo, em vez de um só quadro de 

desenvolvimento, eram estudados vários, segundo autores com pontos de vista diferentes, 

pois como refere Margarida Rocha é preciso ter uma visão alargada sobre este assunto, até 

para perceber, por exemplo, que os alunos podem ter regressões, «que não é preciso 

trabalhar em patamares de desenvolvimento da expressão gráfico-plástica como dizia o 

Lowenfeld, mas podemos ir para [teorias do desenvolvimento que admitam retrocessos.]»78 

                                                 
76 Fernanda Vaz, “Programa de Desenvolvimento da Expressão Gráfico-Plástica”, in António Vasconcelos (coord.), 

Relatório de Auto-Avaliação do Curso de Professores de Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da 

Escola Superior de Educação de Setúbal, Vol. 1, p. 150. 
77 Idem, p. 151.  
78 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, pp. 6 e 7. 



A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS NAS ESCOLAS SUPERIORES DE EDUCAÇÃO    

 

312 

É ainda de referir que, do mesmo modo que estas disciplinas integraram um “fazer” 

necessário à compreensão dos processos e materiais utilizados pelas crianças e pré-

adolescentes, como já referimos, também algumas disciplinas supostamente apenas 

orientadas para a expressão plástica dos próprios alunos, como por exemplo Expressão 

Visual Plástica, semestral, leccionada no 1º ano do curso de Coimbra, consistiam, 

simultaneamente, num local de aprendizagem do desenvolvimento gráfico, fazendo parte 

dos seus objectivos, para além da experimentação e exploração de técnicas e meios de 

expressão plástica e da aquisição de uma linguagem plástica visual pessoal, o 

conhecimento das fases do desenvolvimento gráfico.    

 

«Esta disciplina apesar de ser uma introdução à Expressão Visual Bidimensional (2º ano) 

e Expressão Visual Tridimensional (3º ano) no curso de Educação Visual e Tecnológica (...) na 

sua componente teórica deverá ser uma introdução às metodologias da expressão plástica no 

ensino básico, relativamente aos conceitos de processo criativo, linguagem plástica e 

desenvolvimento gráfico da criança e pré-adolescente.»79 

 

Os cursos de Beja e de Viana do Castelo, apesar de nunca terem incluído nos seus 

planos de estudo disciplinas que se debruçassem exclusivamente sobre o desenvolvimento 

gráfico, integraram este conhecimento em disciplinas como Ensino da Expressão Plástica e 

Didáctica da Expressão Plástica, leccionadas nos 3º e 2º anos, em Beja, e em Viana do 

Castelo, respectivamente.  

No resumo do programa da disciplina de Didáctica da Expressão Plástica, do curso de 

Viana do Castelo, podia ler-se que visava «o estudo da expressão gráfica infantil, tendo em 

conta as características do desenvolvimento da criança»80, sendo que um dos seus 

objectivos era analisar a expressão gráfica infantil, e o trabalho final consistia na 

planificação de uma actividade em Educação Visual e Tecnológica fundamentada nesse 

conhecimento. Na bibliografia também constavam Georges-Henri Luquet, Maurice Barret, 

Elliot Eisner, Viktor Lowenfeld, Howard Gardner e Eurico Gonçalves.  

                                                 
79 Francisco Rúbio, “Programa de Expressão Visual Plástica”, in Francisco Rúbio (coord.), Relatório de Auto-Avaliação do 

Curso de Professores de Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de 

Coimbra, p. 187. 
80 José Melo, “Programa de Didáctica da Expressão Plástica”, Curso de Viana do Castelo, in http://portal.ipvc.pt/images/ 

ipvc/ese/pdf/programas/cea_evt_pp4.pdf, p. [1]. 
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No programa de Ensino da Expressão Plástica de Beja as «fases do desenvolvimento 

do grafismo e da expressão da criança»81 eram abordadas num dos pontos dos conteúdos, 

e integradas no valor educativo da expressão plástica na educação infantil, acompanhando 

outros temas como a contextualização da expressão plástica, a educação para a diferença, 

e a utilização de recursos da comunidade, como museus, galerias e artistas plásticos. 

Apesar desta disciplina integrar a formação para o 1º ciclo, onde nos documentos oficiais é 

dada a ênfase à Arte como Expressão, este programa denotava um certo paradigma 

disciplinar, ao frisar que é na expressão plástica que se desenvolvem «as bases artísticas, 

oferecendo os meios não só de fazer arte, mas também de apreciar as artes, de hoje e de 

ontem, pelas perspectivas da história, do criticismo e da estética da arte.»82 Esta tendência 

nota-se também na bibliografia, sendo que, do grupo de autores referidos, neste âmbito, nos 

outros cursos, apenas figuravam Elliot Eisner e Eurico Gonçalves, e constituindo a única 

onde Arthur Efland83 e João Pedro Fróis84 se encontravam presentes. 

A FORMAÇÃO ORIENTADA PARA A DOCÊNCIA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Como já mencionámos, os cursos de professores do ensino básico – variante 

Educação Visual e Tecnológica possibilitam, simultaneamente, a docência do 1º ciclo do 

ensino básico e da disciplina de Educação Visual e Tecnológica do 2º ciclo. Assim, os seus 

planos de estudos incluem, inevitavelmente, uma formação científica, de carácter 

generalista, que confere aos futuros professores conhecimento nas áreas nucleares (Língua 

Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio) e nas áreas complementares (Expressão 

Plástica, Musical e Dramática e Educação Física) do 1º ciclo do ensino básico.  

Uma vez que, concluído o 3º ano, os alunos ficam habilitados a leccionar o 1º ciclo do 

ensino básico, esta formação científica generalista distribui-se, normalmente, pelos 

primeiros três anos, centrando-se sobretudo nos 1º e 2º anos, pois a Prática Pedagógica 

deste nível de ensino costuma acontecer, ou ganhar maior relevância no 3º. 

                                                 
81 João Leal, “Programa de Ensino da Expressão Plástica”, Curso de Beja, in http://www.eseb.ipbeja.pt/cursos           

/ficheiro_ disciplina.asp?id=DSC0529, p. [2]. 
82 Idem, p. [1]. 
83 Arthur Efland, Una historia de la educatión del arte: Tendencias intelectuales y sociales en enseñanza de las artes 

visuales, Barcelona: Paidós, 2002 (1ª ed. 1990). 
84 João Pedro Fróis (coord.), Educação Estética e Artística, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. 
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Se nos cursos onde a componente científica generalista para o ensino do 1º ciclo do 

ensino básico tem um peso maior85, os alunos ficam, em princípio, melhor preparados a 

esse nível, muitas vezes em prejuízo da formação artística, nos cursos onde a componente 

científica generalista surge reduzida86, é maior a disparidade entre a preparação para o 1º 

ciclo destes cursos e das licenciaturas exclusivamente em ensino do 1º ciclo, 

posteriormente criadas. 

De acordo com os relatórios de avaliação externa, os alunos dos cursos de ensino 

básico variante Educação Visual e Tecnológica não têm preparação suficiente para 

leccionarem o 1º ciclo do ensino básico, fragilidade normalmente atribuída ao modelo 

bivalente que penaliza ambas as formações (no 1º ciclo e em Educação Visual e 

Tecnológica do 2º ciclo). 87 

A FORMAÇÃO ORIENTADA PARA A DOCÊNCIA DE EDUCAÇÃO VISUAL E TECNOLÓGICA   

Se nos centrarmos exclusivamente na carga horária da formação científica na área 

específica de Educação Visual e Tecnológica dos planos de estudo destes cursos, tendo em 

                                                 
85 De que são exemplos os cursos de Beja, Lisboa e Santarém.  
86 De que são exemplos paradigmáticos os cursos de Bragança, Setúbal e Viseu. 
87 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Graça Carvalho (Subcomissão D.1.1.), Relatório de Avaliação 

Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola 

Superior de Educação de Beja, Junho de 2002, p. 10; Fernando Moreira da Silva, Jorge Adelino Costa e Sidónio da Silva 

Henriques Garcia (Subcomissão E 1), Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino 

Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de Bragança, Junho de 2005, p. 21; 

Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), 

Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e 

Tecnológica da Escola Superior de Educação de Coimbra, Junho de 2003, p. 6; Adalberto Dias de Carvalho, Fernando 

Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), Relatório de Avaliação Externa do Curso de 

Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação do 

Porto, Junho de 2003, p. 10; Margarida Maria Ramires Fernandes, Maria Helena Sarmento de Menezes e Maria Beatriz 

Gentil Penha Ferreira, Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de 

Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de Santarém, Junho de 2002, p. 8; Fernando Moreira da 

Silva, Jorge Adelino Costa e Sidónio da Silva Henriques Garcia (Subcomissão E 1), Relatório de Avaliação Externa do 

Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de 

Educação de Setúbal, Junho de 2005, p. 20; Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Graça Carvalho 

(Subcomissão D 1.1), Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de 

Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo, Junho de 2002, p. 10; Adalberto 

Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), Relatório de 

Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da 

Escola Superior de Educação de Viseu, Junho de 2003, p. 10.  
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conta o estudo realizado por Maria do Pilar Falcão88, podemos distinguir, à partida, os 

cursos que valorizam ou valorizaram mais esta componente – Viseu (1560), Bragança 

(1395), Setúbal (1270), Castelo Branco (1260), e Portalegre (1170) – daqueles cuja 

preparação a este nível foi inferior – Leiria (593) e Beja (862,5), situando-se os outros numa 

situação intermédia, mas, ainda assim, insuficiente de acordo com os relatórios de avaliação 

externa dos respectivos cursos. 

No entanto, porque diferentes orientações deram origem a cursos com cargas 

horárias totais díspares, é de ressalvar que, se compararmos esta com as outras 

componentes, podemos constatar que em Beja, Leiria e Santarém, o número de horas 

atribuído às disciplinas científicas não específicas (na denominação de Maria do Pilar 

Falcão), isto é, a disciplinas orientadas para a docência do 1º ciclo, ultrapassou o número de 

horas das disciplinas referentes à formação na área de Educação Visual e Tecnológica.  
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1º ano 135 435 360 270 105 225 360 126 120 210 180 330 134,1 
2º ano 150 240 390 210 233 240 240 143 240 345 210 270 242,6 
3º ano 52,5 195 225 270 0 225 270 322 240 445 300 480 252 
4º ano 525 525 285 270 255 285 300 480 300 270 240 480 351,2 
Total 862,5 1395 1260 1020 593 975 1170 1071 900 1270 930 1560 388,9 

 

Quadro 14 – Comparação da carga horária da formação em Educação Visual e Tecnológica,                                                  
ao longo dos anos curriculares, por curso, de acordo com Maria do Pilar Falcão (1998) 

 

Por outro lado, se nos basearmos na estrutura curricular, também podemos 

diferenciar os cursos que apresentam disciplinas no âmbito da Educação Visual e 

Tecnológica, de modo constante, ao longo dos quatro anos, dos que centram ou enfatizam 

este conhecimento nos dois últimos ou, até mesmo, no último ano. De acordo com o estudo 

de Maria do Pilar Falcão, realizado em 1998, exemplos paradigmáticos do primeiro grupo 

são os cursos de Lisboa (4-4-4-4), Setúbal (4-5-4-4) e Viana do Castelo (3-4-4-4), e do 

segundo grupo os cursos de Beja (2-2-1-6) e Porto (1-1-3-4).  

                                                 
88 Maria do Pilar Falcão, “Educação Visual e Tecnológica nas Escolas Superiores de Educação: análise comparativa dos 

cursos em vigor (1997-98)”, in José Alberto Saraiva (org.), Artes Plásticas: Âmbito e Formação. Actas do Colóquio, p. 118. 
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Contudo, a formação em Educação Visual e Tecnológica inclui uma componente 

científica artística em Educação Visual, e uma componente científica tecnológica em 

Educação Tecnológica, pelo que os dados do estudo de Maria do Pilar Falcão não podem 

ser lidos linearmente. Relativamente ao inicial plano de estudos do curso de Lisboa, por 

exemplo, que então foi objecto de análise desta docente, das quatro disciplinas assinaladas 

no 1º ano, apenas uma reunia as duas componentes (História da Arte e da Tecnologia), 

sendo as restantes do domínio tecnológico (Processos Tecnológicos I e Tecnologias do 

Audiovisual) ou do âmbito geral do 1º ciclo (Expressões: Dramática, Plástica, Musical e 

Educação Física), acontecendo o mesmo nos 2º e 3º anos, onde as únicas disciplinas fora 

do âmbito da Tecnologia Multimédia eram Teoria do Design e Oficina do Design, 

respectivamente, assim como no 4º ano, no qual a panorâmica não era muito melhor, com 

apenas duas disciplinas adstritas à área de Educação Visual (Oficina do Design II e 

Desenho Técnico) e, mesmo assim, todas elas de natureza mais técnica do que artística. 

Um desequilíbrio que diminui com a alteração do plano de estudos, que seria implementado 

no ano lectivo de 2001-2002, e que veio a incluir dois semestres de Desenho, nos 1º e 2º 

anos, respectivamente, um semestre de Pintura no 3º ano (no 4º ano a partir de 2005-2006) 

e outro de Escultura no 4º, o que ainda assim continuava a não parecer suficiente em 2003, 

nem para os alunos, nem para os relatores da avaliação externa do curso.  

 

«Os alunos consideram excessivo o facto de possuírem disciplinas de Audiovisuais 

anuais em três anos, e pouco tempo destinado ao Desenho. Manifestaram que o curso está 

muito dirigido para as Multimédias, possuindo mais Tecnologias do que disciplinas que lhes 

forneçam formação e preparação relevante na área visual.»89 

  

«Regista-se igualmente uma distorção no equilíbrio das áreas disciplinares que integram 

o plano de estudos pela incorporação de uma carga horária relativamente excessiva das áreas 

curriculares próprias das Tecnologias Multimédia em desfavor, designadamente, da área de 

Educação Visual»90 

                                                 
89 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), 

Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e 

Tecnológica da Escola Superior de Educação de Lisboa, Junho de 2003, p. 12. 
90 Idem, p. 20. 
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A FORMAÇÃO ARTÍSTICA EMINENTEMENTE PRÁTICA  

No que concerne à prática artística, atendendo às correntes de Educação Artística 

estabelecidas por Arthur Efland (apresentadas no início do primeiro capítulo), podemos 

distinguir quatro orientações: uma expressiva, uma cognitiva, uma simultaneamente 

expressiva e cognitiva, e uma cognitiva associada a uma certa reflexividade, própria da 

contemporaneidade, que caracteriza o ensino nas Belas-Artes pós 25 de Abril, que parece 

transposto para alguns cursos das Escolas Superiores de Educação que, inclusivamente, 

contêm disciplinas de denominação igual que, por vezes, até surgem nos mesmos anos.   

Centrando-nos apenas na denominação das disciplinas, incluiríamos no primeiro 

grupo, o curso de Coimbra (que prefere designar o Desenho por Expressão Gráfica, a 

Pintura por Expressão Visual Bidimensional, e a Escultura por Expressão Visual 

Tridimensional, e que apresenta uma disciplina geral de Expressão Visual Plástica no 1º 

ano), o curso de Portalegre (com uma disciplina geral de Oficina das Expressões no 1º 

semestre do 1º ano), o curso de Santarém (que prefere designar o Desenho por Expressão 

Gráfica e oferece uma disciplina geral de Oficina da Expressão Plástica), e o curso de 

Castelo Branco (que prefere designar o Desenho por Expressão Gráfica e oferece uma 

disciplina geral de Oficina da Expressão Plástica). 

Até os cursos de Bragança (com as disciplinas de Expressão Artística I e II, nos 2º e 

3º anos), e de Setúbal (com as disciplinas de Globalização das Expressões no 3º ano, e 

Oficinas de Expressão Artística no 4º ano), contêm disciplinas que denotam uma relação 

com o paradigma expressivo, apesar de podermos constatar, pelas restantes disciplinas dos 

seus planos de estudo, que são cursos que se enquadram melhor no quarto grupo, como 

veremos mais tarde.  

Contudo, ao analisarmos os programas das disciplinas que incluem o termo 

Expressão na sua denominação, como Expressão Visual Plástica (1º ano), Expressão 

Visual Bidimensional (2º ano) e Oficina de Fotografia (2º ano), do curso de Coimbra, 

concebidas por Francisco Rúbio, é interessante notarmos que, apesar de fazer parte dos 

seus objectivos a aquisição de uma expressão/linguagem visual pessoal, e de, na avaliação 

da primeira, ser frisado que o importante é o processo de trabalho face ao produto final, o 

que denota uma concepção própria de um paradigma expressivo de Educação Artística, nos 
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conteúdos destas disciplinas, que incluem a aquisição de toda uma gramática da Forma 

Visual, é clara a orientação formalista-cognitiva. 

A meio caminho entre as correntes expressiva e cognitiva da Educação Artística, 

encontram-se as denominações das disciplinas de prática artística, como Expressão e 

Comunicação Visual I e II (dos primeiros anos do Porto e de Viseu), e Expressão e 

Comunicação Não Verbais I, II e III (de Beja), que entendem as Artes Visuais 

simultaneamente como expressão e como comunicação, que colocaríamos no terceiro 

grupo. 

Uma ilação que podemos tirar de designações como Expressão Visual ou tão 

simplesmente de Educação Visual, ao invés de Desenho, Artes Plásticas, Escultura ou 

Pintura, é a de que associada a esta escolha estava a manifestação expressa de um 

entendimento da formação de professores de Artes Visuais como uma formação diferente 

daquela prestada aos “artistas”, cujo objectivo não é que os alunos trabalhem 

artisticamente, em si, mas que apenas experienciem superficialmente o processo artístico. 

No curso de Santarém assistimos ao facto curioso de, aos futuros professores de 

Educação Visual e Tecnológica, ser ministrada, no 2º ano, a disciplina de Educação Visual, 

com nome idêntico à que irão leccionar aos seus alunos, o que vem ao encontro do espírito 

redutor apontado por José Alberto Saraiva, quando foca que um colega “escultor” 

considerava que para se ser professor desta disciplina bastava obter os mesmos 

conhecimentos, “rudimentares”, que iriam “transmitir” aos alunos91, numa certa “política de 

Estado Novo”, que vai contra a concepção de professor como «o aluno mais preparado» de 

António Pedro Ferreira Marques92, ou como profissional que necessita de um excedente de 

formação, isto é, de uma formação mais aprofundada do que aquela que irá promover nas 

suas aulas, como sublinha de Isabel Sabino93, e veremos no próximo capítulo. 

Ainda dentro das disciplinas do âmbito da prática artística, por contraponto, podemos 

constatar que os cursos de Viseu, Bragança, Leiria, Lisboa (o último recentemente, em 

2000), e Setúbal (sobretudo do 1º ao 3º anos do curso), apresentavam disciplinas que 

assumem os seus conteúdos (Desenho é Desenho, Pintura é Pintura, Artes Plásticas são 

                                                 
91 Vide p. 298. 
92 António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, p. 3. 
93 Isabel Sabino, “Entrevista a Isabel Sabino”, in Anexos, p. 12. 
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Artes Plásticas), o que os pode incluir no quarto e último grupo, respeitante aos cursos com 

prática artística mais “académica”, nos quais é valorizado, simultaneamente, um “fazer” e 

um “entender”, idêntico ao dos cursos que formam “artistas”. 

De facto, nos programas das disciplinas de Desenho e de Escultura I do curso de 

Setúbal é assumido que para se investir na Educação Visual e Tecnológica dos cidadãos «é 

necessário começar a formar “educadores” não apenas no “saber ver”, mas também no 

“saber fazer”94, sendo que nos programas de Pintura I e II, apesar de tal não ser tão 

explícito, a orientação “académica” é visível nos seus objectivos e conteúdos, e 

acompanhada por um conhecimento formalista, assente nas teorias da percepção visual, 

comprovado na bibliografia onde são sugeridas obras de Arnheim, Johannes Itten (1888-

1967), Wassily Kandinsky (1866-1944), Bruno Munari e Rocha de Sousa95.   

No entanto, Luís Canotilho, coordenador do curso de Bragança, que apresenta 

disciplinas específicas bastante idênticas aos cursos de Belas-Artes (é o único curso que 

contém Anatomia das Formas, no 2º ano, e Composição, no 4º ano, tal como os cursos das 

Belas-Artes, e, em conjunto com o de Castelo Branco, Geometria, com um ano completo, 

entre outras), ele próprio artista para lá de docente, numa atitude um tanto paradoxal, 

coloca a tónica na vocação para o ensino artístico, para o que contribuirá «uma sólida 

formação académica ligada às artes, complementada com a formação pedagógica», e, 

simultaneamente, defende que «o “bom” professor de Educação Visual e Tecnológica não 

deve ser um “artista”», pelo que, o objectivo da formação de professores destes professores 

não deverá ser formar artistas mas apenas, e, exclusivamente, «futuros docentes que terão 

como prioridade sensibilizar as crianças para o fenómeno da criatividade nas artes 

visuais.»96 

Margarida Rocha, coordenadora do curso de Setúbal, um dos cursos com 

componente científica artística mais acentuada (com dois semestres de Escultura e de 

Pintura, e com disciplinas de projecto artístico nos 3º e 4º anos), apesar de defender, numa 

                                                 
94 Maria José Brito, “Programa de Desenho” e “Programa de Escultura I”, in António Vasconcelos (coord.), Relatório de 

Auto-Avaliação do Curso de Professores de Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior 

de Educação de Setúbal, Vol. 1, pp. 120 e 132, respectivamente. 
95 João Duarte, “ Programas de Pintura I” e Louro Artur, “Programa de Pintura II”, in António Vasconcelos (coord.), 

Relatório de Auto-Avaliação do Curso de Professores de Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da 

Escola Superior de Educação de Setúbal, Vol. I, pp.120 e 132, respectivamente. 
96 Luís Canotilho, “Entrevista a Luís Canotilho”, in Anexos, p. 2. 
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primeira abordagem, que «o lema do curso sempre foi formar professores que fossem 

artistas», salientando que para além de uma formação académica, que transformaria os 

alunos em meros artesãos, o curso promoveu não a realização de objectos, «coisinhas», 

mas a criação, por exemplo, de esculturas, resultantes de projectos artísticos consistentes 

(o que poderá distinguir este curso do de Bragança, à primeira vista semelhantes), também 

clarifica que, apesar de considerar que «esta tem que ser sempre uma formação em duas 

áreas» (a Arte e a Educação):  

 

«Como diz o Eisner: “O professor não precisa de ser artista, precisa é de conhecer o 

acto de criar.” Precisa de ter essa componente do acto de criar, precisa de saber como é que se 

faz. Ele pode pintar mal, ele pode desenhar mal, mas precisa de passar pela experiência do 

que vai ensinar.»97 

 

Luís Calheiros, docente no curso da Escola Superior de Educação de Viseu, dos mais 

antigos cursos, e aquele com maior carga na especialidade (conciliando a prática e a teoria 

artísticas de forma exemplar), defende uma formação muito forte na especialidade, tanto na 

prática como na teoria da Arte, exactamente como num curso artístico, e revela não gostar 

da designação Educação Visual: «Eu não gosto da designação de Educação Visual. 

Detesto-a. (...) Na nossa área podia ser Artes Visuais. Estes são os reflexos de um país que 

continua tão miserável a falar da arte, que tem medo de usar a palavra.»98 No entender 

deste professor, o termo Educação Visual, e não Artes Visuais, revela um certo «medo da 

arte», que leva a que se sublinhe o carácter educativo desta disciplina, que apenas 

pretende promover uma sensibilidade superficial e não formar artistas. 

A reflexão sobre esta declaração e as anteriores leva-nos a estabelecer um paralelo 

entre a formação dos futuros docentes e a formação que irão prestar aos seus alunos, 

sendo que em ambas o objectivo não é a arte, mas uma experiência da arte, assente na 

ideia de que é possível chegar à sua compreensão através do “ver”, e não tanto pelo “fazer”, 

colocando a tónica na apreciação. 

Esta é, aliás, a concepção por detrás da Educação Visual, numa altura em que se 

pretendia ultrapassar um certo paradigma mimético, associado à disciplina de Desenho 

                                                 
97 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 15. 
98 Luís Calheiros, “Entrevista a Luís Calheiros”, in Anexos, p. 8. 
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(pois, apesar de nos últimos anos ter sido introduzido o paradigma expressivo 

conceptualmente nos programas, ainda era aquele que dominava) e se procurava alcançar 

um paradigma cognitivo, que possibilitasse uma democratização da compreensão do mundo 

visual, e consequentemente da comunidade em que vivemos. Contudo, o ser humano é 

uno, e nele, como na Arte, são inseparáveis as dimensões do fazer e do compreender, logo 

uma educação centrada apenas no “ver”, nas imagens (reflexo da forte influência do 

Design) e não tanto na Arte, de certo modo alheada da produção, não parece ser a mais 

adequada aos olhos de Luís Calheiros99, e como ironiza Margarida Rocha «a Arte também 

faz parte da comunidade.»100 

A FORMAÇÃO ARTÍSTICA DE CARÁCTER TEÓRICO 

Ao analisarmos as disciplinas de carácter teórico da formação científica, cujo objecto 

é a Arte, chegamos à conclusão que a mais recorrente na maioria dos cursos era a História 

da Arte, a mais antiga introduzida no ensino artístico em Portugal, que só não constava dos 

cursos de Bragança, Coimbra e Porto. 

Os programas das disciplinas de História da Arte, em geral, mesmo aqueles em que 

esta é designada como História da Arte Universal (Viseu), centram-se na arte ocidental, 

nomeadamente na europeia, dividida por períodos que se estendem desde Pré-História até 

aos séculos XIX ou XX, e abordam sobretudo a Arquitectura, a Escultura e a Pintura, com 

ênfase para a última a partir do Impressionismo, inclusive. 

 Nos cursos de Lisboa e de Beja apesar das disciplinas se denominarem História da 

Arte e da Tecnologia (uma mudança que ocorreu após a transformação de Educação Visual 

em Educação Visual e Tecnológica), estas consistem essencialmente em História da Arte, 

debruçando-se sobre o tempo e o espaço que já descrevemos. Mesmo assim, a Ourivesaria 

e a Azulejaria são abordadas em ambos os cursos, e o Vitral e a Cerâmica, em Beja em 

Lisboa, ainda que superficialmente.  

De notar que, no curso de Lisboa, a disciplina apenas alcança o século XIX e é 

leccionada por uma docente da área de Sociologia da Educação, sendo interessante 

comparar a reduzida bibliografia desta disciplina, com a vasta apresentada na disciplina da 

sua especialidade. Também no curso de Viana do Castelo «a inadequação do perfil 

                                                 
99 Luís Calheiros, “Entrevista a Luís Calheiros”, in Anexos, p. 8. 
100 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 23. 
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científico-pedagógico de alguns docentes aos conteúdos programáticos que ministram», 

nomeadamente nas disciplinas de História da Arte I, II e III (além de Teoria do Design) foi 

apontada como um ponto fraco pelos relatores de avaliação externa101. Já em Beja é 

estranho reparar que, apesar da disciplina incluir conteúdos até ao Surrealismo, apenas é 

apresentada bibliografia até ao Gótico. 

No curso de Lisboa, e sobretudo no de Viana do Castelo, no qual os conteúdos 

programáticos das disciplinas semestrais de História e Teoria das Artes I e II102 se estendem 

da Pré-História ao Barroco e do Neo-Classicismo ao Pós-Impressionismo, para além de 

uma panorâmica geral é proporcionada uma abordagem a esta história em Portugal. 

Esta foi, aliás, uma preocupação das disciplinas no âmbito da História da Arte de 

todos os cursos que, se não se encontrava nos conteúdos dos seus programas, estava 

patente nas suas metodologias que sugeriam visitas de estudo aos monumentos e museus 

da região, o que espelhava bem o espírito da reforma educativa pós 25 de Abril, que elegeu 

a interacção com o meio como a forma de aprendizagem que melhor correspondia às 

necessidades dos alunos. 

Assim, por exemplo, na introdução do programa da disciplina História da Arte e da 

Tecnologia do curso de Lisboa, já mencionada, era salientado que se centraria na História 

da Arte Portuguesa «apelando-se particularmente para observação directa de monumentos 

e de peças com reconhecido valor», e na disciplina de História da Arte e da Tecnologia do 

curso de Beja, também já referida, era considerado fundamental que o estudante 

procedesse a «investigações de obras de arte, nomeadamente locais e regionais», sendo 

destacado que, sempre que a Escola proporcionasse o transporte, seriam realizadas visitas 

aos principais núcleos históricos, arqueológicos, e museus de arte nacionais, que 

permitissem «uma verdadeira análise das obras de arte», uma vez que «uma correcta 

interpretação do fenómeno artístico» só seria possível através da sua «visualização 

presencial.»103   

                                                 
101 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Graça Carvalho (Subcomissão D.1.1.), Relatório de Avaliação 

Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola 

Superior de Educação de Viana do Castelo, Junho de 2002, p. 23. 
102 Francisco Trabulo, “Programa de História e Teoria das Artes I” e “Programa de História e Teoria das Artes II”, Curso de 

Viana do Castelo, in http://portal.ipvc.pt/images/ipvc/ese/pdf/programas/cea_evt_hta1.pdf, e http://portal.ipvc.pt/images/ 

ipvc/ese/pdf/programas/cea_evt_hta2.pdf, respectivamente. 
103 [Autor não identificado], “Programa de História da Arte e da Tecnologia”, Curso de Beja http://www.eseb.ipbeja.pt/ 

cursos/ficheiro_disciplina.asp?id=DSC0500, pp. [1-2]. 



A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS NAS ESCOLAS SUPERIORES DE EDUCAÇÃO    

 

323 

Se nalguns cursos a História da Arte Portuguesa surgia integrada nas disciplinas no 

âmbito geral da História da Arte, como acabámos de constatar, noutros cursos chegou a ser 

incluída nos planos de estudo autonomamente, ora complementando a História da Arte, 

como em Leiria, ora substituindo-a, como em Coimbra.  

O curso de Leiria, no qual a disciplina de História da Arte, apenas correspondia a um 

semestre no 1º ano, apresentava uma disciplina anual de História da Arte em Portugal no 4º 

ano, cujos conteúdos obedeciam à clássica divisão entre Arquitectura, Escultura e Pintura, e 

percorriam estas modalidades na arte portuguesa, enquadradas nos diversos movimentos 

artísticos europeus, desde a Pré-História até ao século XX, assente numa bibliografia na 

qual constavam o crítico de arte Alexandre Melo e os historiadores Fernando António 

Baptista Pereira e Vítor Serrão, para além dos autores mais frequentemente presentes nos 

programas desta disciplina, como Giulio Carlo Argan, a nível internacional, e José-Augusto 

França e Paulo Pereira, a nível nacional.  

Já no curso de Coimbra, onde não existia a disciplina de História da Arte, era 

leccionada a disciplina anual de História das Artes Visuais em Portugal, cujo programa, 

elaborado por Francisco Rúbio, se afigurava bastante interessante, ao contemplar não só as 

artes clássicas, mas também as artes mais contemporâneas (a Fotografia, o Design e o 

Cinema), no contexto do século XX português. Deste modo, era dada uma perspectiva 

global sobre as denominadas Artes Visuais, que ultrapassam as Artes Plásticas, nas quais 

se centra uma História da Arte de cariz moderna, a mais comum no ensino português.  

Este enfoque na arte portuguesa abrangia, nalguns cursos, não só a arte “erudita” 

como, também a popular, uma vez que o Património não só foi integrado em disciplinas de 

História da Arte, ou em disciplinas “mistas”, como é o caso de História da Arte e do 

Património, no curso de Lisboa, como também surgiu em disciplinas autónomas, como 

veremos de seguida. 

A seguir às disciplinas do âmbito geral da História da Arte, as mais vulgares, que 

surgiam em quase metade dos cursos, diziam respeito ao Património Artístico, e procuraram 

abordar esta história no local, o que é próprio do espírito que esteve na origem dos 

Institutos Politécnicos, e da reforma educativa de 1974, na qual foi implantada a disciplina 

de Educação Visual, que levou muito em consideração o meio, como já referimos. 
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No curso de Lisboa, a disciplina semestral de História da Arte e Património, 

introduzida no 2º ano, desde a reestruturação de 2001, veio reforçar a disciplina de História 

da Arte e da Tecnologia que vigorava nos planos de estudo desde o início (1997), na qual já 

era incutida uma sensibilização ao Património, como mencionámos. 

Nos cursos de Viseu, Coimbra e Santarém, as disciplinas de Património Cultural 

(anual no 4º ano), Educação para o Património Artístico (semestral no 3º ano) e Arte 

Popular e Artesanato (semestral no 4º ano), complementavam as disciplinas de História 

Universal da Arte I, História Universal da Arte II e História da Arte em Portugal (anuais nos 

1º, 2º e 3º anos), História das Artes Visuais em Portugal (anual no 1º ano), e História da Arte 

(semestral no 2º ano), respectivamente. Se nos cursos de Viseu e Coimbra (com ênfase 

para o do Viseu, com uma componente artística fortíssima, em todos os âmbitos), onde a 

História da Arte teve um peso maior, as disciplinas referidas abordavam tanto a arte erudita 

como a popular, em Santarém, a disciplina de Arte Popular e Artesanato, como o seu 

próprio nome indica, debruçava-se apenas sobre estes conteúdos, não explorados na 

disciplina de História da Arte. 

Por último, nesta matéria, os cursos de Castelo Branco e Viana do Castelo 

apresentavam a disciplina semestral de Escola e Património Artístico (no 2º e 3º anos, 

respectivamente), mais generalista, com conteúdos que abrangiam também as tradições e o 

património oral. 

Foram raros os cursos a incluir nos seus planos de estudo disciplinas que abordavam 

exclusivamente a História da Arte no século XX. Foram casos únicos os cursos de Bragança 

e Viseu, com uma componente científica artística acima da média, que, para além de todas 

as outras disciplinas no âmbito da História da Arte, ofereciam as disciplinas semestrais de 

Correntes Artísticas Contemporâneas e de Movimentos Artísticos do Século XX, 

respectivamente, ambas leccionadas no 4º e último ano.  

No curso de Bragança, a disciplina de Correntes Artísticas Contemporâneas, 

apresentava os mesmos objectivos que a sua homónima na Faculdade de Belas-Artes do 

Porto, que integrava os planos de estudo das antigas licenciaturas de Artes Plásticas – 

Pintura e Artes Plásticas – Escultura, antes da última reestruturação no âmbito de Bolonha, 

e também era leccionada no 4º ano. 
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«O principal objectivo da disciplina da Correntes Artísticas Contemporâneas é garantir 

conhecimentos fundamentais da história da arte ocidental da segunda metade do século XX e 

motivar análise e reflexão sobre autores, movimentos e problemáticas que caracterizam a 

produção artística internacional desse período.104 

 

A disciplina de Movimentos Artísticos do Século XX, do curso de Viseu, também 

apresentava objectivos e conteúdos similares, neste caso promovendo uma panorâmica 

sobre a Arte Moderna, sobretudo a europeia, ao longo de todo o século XX, algo no qual 

Luís Calheiros, o docente responsável pela disciplina desde 1991, por nós entrevistado, 

licenciado em Artes Plásticas – Pintura, pela antiga Escola Superior de Belas-Artes do 

Porto, em 1982, e cuja tese de doutoramento, que prepara actualmente, se intitula Elogio do 

Feio e Modernidade Última: Fealdade do Século XX, sempre se revelou muito à vontade. 

Nos cursos do Leiria, Porto e Setúbal, as disciplinas de Estudos de Arte (anual, no 

último ano), de Estudos de Arte I e II (anuais, nos 3º e 4º anos) e de Estética e História das 

Artes I e II (anuais, no 2º e 4º anos), respectivamente, que incluíam em si mesmas, 

simultaneamente, conteúdos nos âmbitos da História da Arte e da Estética (como é explícito 

na designação das mesmas no último curso), também se assemelham à disciplina de 

Estudos de Arte, que fazia parte no último ano das licenciaturas da Faculdade de Belas-

Artes de Lisboa, antes da última reforma dos planos de estudo. 

No curso do Porto, que não apresentava disciplinas como História da Arte, Estética ou 

Forma Visual, com esta aglutinação procurou-se concentrar e entrecruzar os conhecimentos 

das diversas teorias da Arte, por forma a contribuir para uma componente de prática 

artística/tecnológica menos sacrificada, e assim conseguir minimizar a deficiência estrutural 

que obrigava a carga horária da especialidade reduzida.  

Do plano de estudos inicial do curso de Setúbal faziam parte as disciplinas de Estética 

e de História da Arte, isoladamente, mas, aquando da sua última reestruturação, estas 

foram combinadas na já mencionada Estética e História das Artes I e II, leccionada 

intercaladamente nos 2º e 4º anos, o que, segundo Margarida Rocha, funcionou bem 

enquanto foi responsável pela mesma, uma vez que a sua formação lhe possibilitava cruzar 

                                                 
104 Lúcia Almeida Matos, “Programa de Correntes Artísticas Contemporâneas”, Cursos de Artes Plásticas – Pintura e Artes 

Plásticas – Escultura da Faculdade de Belas-Artes do Porto, in http://sigarra.up.pt/fbaup/disciplinas_GERAL.Form 

View?P_ANO_LECTIVO =2006/2007&P_CAD_CODIGO=401&P_PERIODO=A. 
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as duas áreas, mas conduziu, posteriormente, a uma leccionação exclusiva da História da 

Arte.105  

Se as disciplinas de Estudos de Arte I e II, e de Estética e História das Artes I e II, nos 

cursos de Porto e Setúbal, respectivamente, apenas se centravam na História da Arte e 

afloravam a Estética, a disciplina de Estudos de Arte do curso de Leiria incidia sobretudo na 

última, de raiz filosófica, e abordava também, ainda que sumariamente, conhecimentos do 

âmbito da Psicologia da Arte e da Sociologia da Arte. Assim, nesta disciplina teve lugar um 

pensamento acerca da evolução dos conceitos de arte, de artista, e das suas relações com 

a sociedade, ao longo do tempo, sendo também estudadas cinco famílias da teoria da arte, 

relacionadas com diferentes análises: a fenomenológica, a psicológica, a sociológica, a 

formalista, e a estrutural/iconográfica /iconológica. Para além disso, foi também realizada 

uma reflexão sobre a legitimação da arte na contemporaneidade, para o que contribuiu o 

estudo de obras como O que é a arte?, de Alexandre Melo106, Então e a pintura?, de Júlio 

Pomar107, A pintura depois da pintura de Isabel Sabino108, e Definição da arte política, de 

Carlos Vidal109, entre as clássicas no âmbito da Estética, referidas na bibliografia.110  

Esta diferente abordagem pode justificar-se pelo facto dos primeiros cursos não 

incluírem nos seus planos de estudo as disciplinas de História da Arte e/ou de Estética, 

isoladamente, consistindo este o seu único local de ensino, e do curso de Setúbal conter 

uma disciplina autónoma de Sociologia da Arte, algo que nunca fez parte do curso de Leira 

que, em contrapartida, integrava um semestre História da Arte no 1º ano, e um ano de 

História da Arte em Portugal no 4º ano, que acompanhava a disciplina semestral de Estudos 

de Arte.   

A disciplina autónoma de Estética encontrava-se presente em cerca de um terço dos 

cursos (Viseu, Beja, Portalegre e Coimbra111) e, por vezes, foi associada às Teorias da 

Percepção Visual (à excepção de Viseu). Quando assim aconteceu, em conjunto as 

                                                 
105 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 16. 
106 Alexandre Melo, O que é a arte? Lisboa: Difusão Cultural, 1994. 
107 Júlio Pomar, Então e a pintura? Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2001. 
108 Isabel Sabino, A pintura depois da pintura. Lisboa: Biblioteca d’Artes, F.B.A.U.L, 2000. 
109 Carlos Vidal, Definição da arte política. Lisboa: Editora Fenda, 1997. 
110 Maria Albertina Carvalho Fortunato, “Programa de Estudos de Arte”, Curso de Leira, in http://cassiopeia.esel.ipleiria.pt/ 

esel54/portal/index.php?id=4886&layout=gestao_disciplina&mode=show&path=,4886&pag=1, p. [2]. 
111 Nos cursos de Viseu e Beja (Estética, anual), e nos cursos de Portalegre e Coimbra (Estética e Teoria da Arte Visual, e 

Semiótica das Artes Visuais, respectivamente, ambas semestrais). 
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disciplinas no âmbito da Forma Visual, em si, apenas presentes em cerca de um quarto dos 

cursos (Portalegre, Leiria e Coimbra), constituiu um outro grupo de disciplinas que 

contribuem para uma associação destes cursos com o paradigma cognitivo. 

O Programa de Estética do curso de Beja encontrava-se profundamente embuído de 

uma concepção cognitiva da Arte, algo que é visível logo na sua introdução, onde o autor, 

José Pedro Fernandes, colocava em destaque a célebre frase de Leonardo da Vinci 

“Quanto mais se conhece mais se ama.”, e explicava que esta disciplina deveria oferecer 

bases de análise (leia-se formal) que permitissem uma leitura mais completa da arte, para 

além de proporcionar uma reflexão, no quadro das principais teorias e correntes estéticas.  

Para José Pedro Fernandes, do mesmo modo que a Estética deve consistir numa 

reflexão que contemple não só a criação como a fruição, a Educação Visual e Tecnológica 

«deve ser bem mais do que ensinar a “fazer desenhos” e cumprir assim o título da 

disciplina: educar o olhar.»  

 

«A disciplina de Estética tentará capacitar os futuros professores para dominarem uma 

linguagem da comunicação artística visual, insistindo num ponto determinante: a arte (neste 

caso, as artes plásticas) necessita de ser compreendida como uma linguagem que é preciso 

descodificar, para se poder apreciar, para se poder usufruir.»112
 

 

Assim, dos objectivos desta disciplina faziam parte, para além da introdução às 

problemáticas estéticas e do desenvolvimento do espírito crítico, a aquisição das bases 

(formais) que possibilitassem a análise das obras de arte e a elaboração de juízos estéticos 

fundamentados, algo desenvolvido no primeiro capítulo dos conteúdos, dedicado à «análise 

estética dos elementos formais de composição das obras de arte plástica», subdividido nos 

seguintes pontos: «1) a ideia de um “alfabetismo” visual; 2) a composição: os centros e os 

enquadramentos; 3) os elementos visuais; 4) contrastes e harmonia; 5) a dinâmica das 

formas; 6) a expressividade dos elementos formais; 7) adequação da forma e do 

conteúdo.»113 Neste sentido, autores como Rudolph Arnheim, Johannes Itten, Wassily 

Kandinsky e Paul Klee (1879-1940), entre outros, relacionados com a estética formalista, 

                                                 
112 [José Pedro Fernandes], “Programa de Estética”, Curso de Beja, in http://www.eseb.ipbeja.pt/cursos/ficheiro_disciplina. 

asp?id=DSC0578, p. [2]. 
113 Idem, [pp. 3-4]. 
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sendo os últimos professores da Bauhaus, fazem parte da bibliografia da disciplina de 

Estética com ênfase na Forma Visual, que foi leccionada em Beja.  

  No curso de Portalegre a disciplina semestral de Estética e Teoria da Arte Visual (3º 

ano), idêntica à leccionada em Beja, complementava a disciplina anual de Estudo dos 

Elementos Visuais (1º ano), enquanto que no curso Coimbra as disciplinas semestrais de 

Semiótica das Artes Visuais e Teoria da Forma Visual (3º e 4º anos, respectivamente) 

também consistiam no local de reflexão teórica assente numa concepção de arte formalista, 

que era, simultaneamente, abordada nas disciplinas teórico-práticas artísticas, algo que 

aferimos pelos seus conteúdos, apesar das suas denominações se relacionarem com o 

paradigma expressivo, como já mencionámos. 

No curso de Bragança, disfarçada sob o nome de Anatomia das Formas, a Forma 

Visual (semestral no 2º ano) acaba por ser ministrada, adaptada a exercícios práticos, nos 

quais são aplicados os seus princípios, uma abordagem interessante, porém demasiado 

superficial, porque reduzida a um total de 45 horas. No curso de Coimbra, onde a referida 

disciplina de Teoria da Forma Visual, de cariz exclusivamente teórico, era leccionada em 

escassas 30 horas, os alunos, apesar de motivados pelos conteúdos da disciplina, no seu 

entender de grande relevância para a sua formação como professores de Educação Visual 

e Tecnológica, lamentavam que «a matéria [fosse] dada muito rapidamente»114.  

Nos cursos de Coimbra115 e de Leiria116, os objectivos e metodologias desta disciplina, 

faziam lembrar a sua homónima, presente nos cursos das Belas-Artes a partir da reforma de 

1974, embora os seus conteúdos fossem consideravelmente menos diversificados e 

aprofundados, e as suas bibliografias mais reduzidas, embora nelas figurasse, como é 

evidente, a obra mais popular neste âmbito – Arte e Percepção Visual (1954), de Rudolph 

Arnheim.  

Por último, com pouca representatividade, a disciplina de Sociologia da Arte (que 

apenas surge em cerca de um quarto dos cursos117), e de Antropologia Estética e Visual, 

                                                 
114 Francisco Rúbio (coord.), Relatório de Auto-Avaliação do curso de Professores do Ensino Básico variante Educação 

Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de Coimbra, p. 330. 
115 Francisco Rúbio e Maria Rego, “Programa de Teoria da Forma Visual”, in Francisco Rúbio (coord.), Relatório de Auto- -

Avaliação do curso de Professores do Ensino Básico variante Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de 

Educação de Coimbra, pp. 331-332. 
116  
117 Sociologia da Arte (anual no 4º ano, nos cursos de Beja, Portalegre e Setúbal). 
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unicamente leccionada em Viana do Castelo, onde foi concebido um Mestrado em 

Educação Artística, fecha o quadro das teorias da arte. 

Os programas de Sociologia da Arte que analisámos, respeitantes ao ano lectivo 

2002-2003, são bastante diferentes entre si. Se os de Portalegre e de Setúbal se centram 

exclusivamente na Sociologia da Arte, o de Beja mostra alguma preocupação em adequá-la 

ao ensino das Artes Visuais, como observámos nos seus objectivos, que mencionam uma 

aplicação desta área do conhecimento à actividade docente, «de forma a garantir uma 

melhor intervenção», uma vez que, a Sociologia da Arte, para além possibilitar uma 

«compreensão sócio-histórica do fenómeno artístico», visa igualmente, no âmbito da 

formação de professores, «contribuir, não só para a percepção, mas também para a 

compreensão da arte e do papel fundamental que a experiência estética desempenha no 

desenvolvimento do ser humano»118, seja ele artista, fruidor, aluno ou professor. Assim, os 

conteúdos programáticos deste curso incluem um ponto sobre Educação e Arte, apesar de 

nele apenas incluírem as perspectivas de Herbert Read e Michael Parsons.119 Mesmo 

assim, a bibliografia proposta, também mais completa que a dos cursos de Portalegre e 

Setúbal, para além dos autores relacionados com a área específica da Sociologia da Arte 

presentes naquelas, como Giulio Carlo Argan e Pierre Francastel, contém os não menos 

conhecidos Pierre Bourdieu, Gil Dorfles e Umberto Eco, assim como Janet Wolff, e autores 

que cruzam a Educação com a Arte como Maurice Barret, David Best, Eurico Gonçalves e, 

como é habitual, Herbert Read. 120 

No entanto, a presença desta disciplina, mesmo que só como Sociologia da Arte (e 

não como Sociologia da Educação Artística ou das Artes Visuais), representa uma abertura 

de perspectivas sobre o fenómeno artístico, idêntica à experimentada nas Belas-Artes após 

a reforma do 25 de Abril. Margarida Rocha, coordenadora do curso de Setúbal e docente 

desta disciplina, considera que é imprescindível o cruzamento da Arte com outras áreas, 

como a Pedagogia, a Psicologia e a Sociologia, «porque há vários factores que influenciam 

e interagem com a Educação em Arte», que o futuro professor deve conhecer»121. Uma vez 

                                                 
118 [Autor não identificado], “Programa de Sociologia da Arte”, Curso de Beja, in http://www.eseb.ipbeja.pt/cursos/ficheiro_ 

disciplina.asp?id =DSC0573, p. [1]. 
119 Idem, p. [2].  
120 Idem, pp. [4-6]. 
121 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 5. 
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que a diferentes contextos, com espaços físicos e/ou temporais distintos, correspondem 

linguagens também elas diferenciadas, com base em símbolos e regras próprias que só 

quem pertence a esses contextos conhece empiricamente, mas que através de uma análise 

artístico-sociológica é possível descodificar. Para cativar os alunos e fazê-los perceber que 

a Arte é algo que todos podemos compreender, Margarida Rocha costuma dar exemplos do 

seu quotidiano, sejam obras de arte ou imagens visuais, e contrapô-los com obras 

pertencentes a outros contextos, de épocas longínquas ou terras distantes.  

 

«Na Sociologia da Arte, que é uma cadeira que eu adoro dar – sempre gostei de 

Sociologia da Arte – eu tenho sempre a preocupação de dar exemplos práticos. Não estou só 

com as teorias da Sociologia da Arte. Vou buscar as vaquinhas do Cow Parade e vou buscar, 

por exemplo, um quadro do Rubens, que está cheio de alegorias e, depois, pergunto sempre: 

“Porque é que a professora agora, no mesmo slide, põe, de repente, uma vaca e o quadro do 

Rubens A alegoria da Paz?”. Todos nós sabemos interpretar a vaca, mas não sabemos 

interpretar as alegorias do Rubens! Nós não conhecemos os personagens da Grécia e tudo 

aquilo que é importante conhecer para percebermos [a razão de ser da obra].»122  

 

Assim, através do seu exemplo, Margarida Rocha sensibiliza os alunos para uma 

abordagem simultaneamente cognitiva e sociológica da Arte, pois parte da análise da forma 

visual, e conjuga-a com uma análise social e cultural, relaciona aquelas formas com os 

conteúdos que veiculam. Para isso, utiliza o método comparativo difundido, em Portugal, 

pelo Programa Integrado de Artes Visuais Primeiro Olhar, que, segundo a docente, tem 

suscitado interesse entre os jovens professores, que já revelam uma preocupação em 

realizar uma abordagem à obra de arte, mostram às crianças reproduções e procuram levá- 

-las a programas educativos em museus, o que considera um bom princípio.123 

A disciplina de Antropologia Estética e Visual do curso de Viana do Castelo (semestral 

no 4º ano) também promove uma abordagem sociológica, e é a única a centrar-se 

especificamente na Cultura Visual, em todos os cursos. A sua aprendizagem processa-se 

através da assistência a aulas expositivas, da participação em seminários e workshops, e 

de tutorias individuais, sendo valorizados os seminários orientados pelos próprios alunos, 

                                                 
122 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, pp. 16 e 17. 
123 Idem, p. 23. 
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«que envolvem um quadro conceptual de base sistémica compreensivo das mudanças 

conceptuais operadas em torno dos conceitos de arte, multiculturalidade, e relevância da 

cultura visual»124. Apesar de Fernando Hernandez não ser referido na bibliografia, é clara a 

aproximação desta disciplina ao paradigma cultural do ensino das Artes Visuais 

sistematizado e difundido por este educador, como podemos observar nas linhas 

orientadoras do seu programa, nas quais é central esta abordagem da Arte como 

Interpretação, que se realiza não só através da reflexão crítica sobre objectos artísticos, 

mas também sobre imagens do quotidiano, às quais os sujeitos conferem significado. 

 

«As aulas serão estruturadas em torno das seguintes linhas orientadoras: i) a dimensão 

estética, comunicacional e artística das manifestações culturais; (ii) o reconhecimento das 

formas artísticas não convencionais ocidentais e não ocidentais, ou as criações emergentes e 

as dicotomias sociais tais como “Belas-Artes” e “ Artes Populares” ou “ Arte Erudita” e “Arte 

Popular”, “Arte Mainstream e Hiddenstream”, “Rural e Urbano”; (iii) a imagem como objecto e 

mediadora das práticas culturais; (iv) reflexão sobre comportamentos atitudes e práticas 

educativas etnocentristas e sexistas.»125 

 

Importa agora continuar a contextualizar esta formação segundo um outro ângulo, ou 

outros ângulos, proporcionados pelas entrevistas realizadas aos docentes das Escolas 

Superiores de Educação que, ao longo deste trabalho, já tivemos a oportunidade de citar, e 

que julgamos essenciais para uma compreensão mais profunda e sustentada sobre o tema. 

Assim, se num primeiro momento, na análise realizada até aqui, com base em 

informação documental, poderíamos rotular os cursos como pertencentes a cada um dos 

quatro grupos que, à partida, perante uma observação muito superficial, estabelecemos, ao 

realizar as entrevistas viemos a modificar a nossa opinião nalguns aspectos, que 

abordaremos de seguida. 

Deste modo, cursos que conotaríamos indevidamente com o paradigma expressivo, 

ou com os quais teríamos dificuldade em decidir se orientados por perspectivas da arte 

como expressão, ou da Arte como cognição seriam os de Beja (primeira situação), e os de 

                                                 
124 Anabela Moura, “Programa de Antropologia Estética e Visual”, Curso de Viana do Castelo, in http://portal.ipvc.pt/ 

images/ipvc/ese/pdf/programas/cea_evt_aev.pdf, p. [1]. 
125 Idem, ibidem. 
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Portalegre e Coimbra (segunda). O primeiro por se inserir num departamento intitulado 

Expressão e Comunicação Não Verbais, e ser composto, nos primeiros anos, por algumas 

disciplinas de prática artística com o conceito Expressão associado, não apresentando 

disciplinas que denunciem uma relação com a percepção visual e com toda uma análise 

cognitiva daí decorrente. E os segundos por combinarem, simultaneamente, disciplinas de 

prática artística precedidas ou sucedidas por Expressão, com disciplinas de carácter teórico 

como Estudo dos Elementos Visuais e Teoria da Forma Visual, respectivamente. 

No entanto, ao dialogarmos com os docentes destes cursos: José Pedro Fernandes126 

(Beja), Conceição Cordeiro127 (Portalegre), e Francisco Rúbio128 (Coimbra), concluímos que 

todos, bem como os cursos que representam, se enquadram mais numa perspectiva da Arte 

como cognição e como reflexão crítica. 

José Pedro Fernandes e Conceição Cordeiro chegam mesmo a insurgir-se 

relativamente a uma certa “educação pela arte” que, no seu entender, desfavoreceu um 

entendimento desta como um conhecimento sério e exigente, tendo contribuído, com as 

suas práticas, para uma desresponsabilização dos professores. O primeiro considera que: 

 

«Um erro na concepção de Educação Artística do 1º ciclo é terem tido como modelo, em 

grande parte, autores como [Herbert Read], defensor da Educação pela Arte, da Arte 

Expressão. Há muita gente que ainda foi formada nesse espírito e que continua a trabalhar 

assim. Mas isso é um erro, porque, no fundo, acaba por defender que há meninos que têm jeito, 

e há outros que não o têm.»129 

 

De acordo com este docente, um dos motivos da pouca valorização da Educação 

Visual e Tecnológica reside, precisamente, neste equívoco. Para o justificar dá o exemplo 

de uma reunião de turma, de fim de período, na qual se avaliam os alunos, nas várias 

disciplinas, e é inconcebível um aluno não passar a Educação Visual e Tecnológica, para a 

                                                 
126 Ex-coordenador do curso de Beja (2004-2006) – no âmbito do qual leccionou as disciplinas de Estética, Educação 

Artística, Pedagogia, Educação pela Arte (antes do curso ser reformulado) e Seminários de Prática Pedagógica –, e 

actualmente responsável pelas disciplinas de Estética e de Atelier, no 4º ano. 
127 Coordenadora do curso de Portalegre, no qual leccionou as disciplinas de Cerâmica e Prática Pedagógica. 
128 Ex-coordenador do curso de Coimbra (1994-2001), tendo sido responsável pelas disciplinas de Metodologia da 

Educação Visual e Tecnológica, Prática Pedagógica e Oficina de Fotografia. 
129 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, pp. 13 e 14. 
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qual não são consideradas as competências, como acontece em disciplinas como 

Matemática, porque «mais jeito menos jeito a coisa vai lá», pressupondo-se que esta área 

não exige muito esforço.»130 

José Pedro Fernandes pensa que, «possivelmente, os professores também deveriam 

mostrar mais trabalho feito, para que esta situação mude», apesar de admitir que estes, por 

vezes, são vítimas de «algumas práticas pouco exigentes»131. E sugere uma mudança de 

comportamento: 

 

«Objectivamente, o professor podia dizer assim: “As aulas de Educação Visual são para 

ser tomadas a sério.” O aluno não pode levantar-se e dar três pancadas na cabeça do colega, 

porque o outro o picou com o lápis! Se o professor pensar assim: “Não pode ser. Vou estruturar 

a aula. Os objectivos são estes e, muito claramente, a estratégia vai ser esta, e os meninos vão 

fazer isto e isto.”, tal como nas outras disciplinas… (...) Se o professor pensar assim: “Há tanta 

coisa na área artística que é importante saber!” e não se limitar àquelas actividades, quase 

impostas, as práticas da disciplina podem mudar.»132 

 

No entanto, mostra-se optimista quanto ao futuro do ensino das Artes Visuais em 

Portugal, pois apesar de considerar que o curso de Beja, assim como os outros cursos 

congéneres, prestaram uma formação artística «muito fraca»133, devido à pouca 

representatividade desta área no cômputo geral do curso, como já referimos, ao mesmo 

tempo acredita que contribuíram para uma mudança de mentalidade134, e começa a 

verificar, «mesmo ao nível do 2º ciclo», que: 

 

«Cada vez mais os diplomas têm utilizado o termo Educação Artística, e não 

propriamente Expressões. Começa a haver essa sensibilidade. Quando compreenderem que a 

educação artística não é aquele tipo de área que serve para a criança se libertar do stress, mas 

que tem um papel no desenvolvimento das competências cognitivas, de organização, de 

enriquecimento cultural, etc., o próprio papel de Educação Visual pode mudar.»135 

                                                 
130 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p. 14. 
131 Idem, pp. 14 e 15. 
132 Idem, p. 15. 
133 Idem, p. 10. 
134 Idem, p. 16. 
135 Idem, p. 14. 
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Conceição Cordeiro mostra-se muito crítica em relação ao desenho livre, que pensa 

estar na origem de práticas caóticas, que considera inútil comentar. Segundo a docente:  

 

«O desenho livre faz-se, não se aprende. As aulas deviam ser dadas rigorosamente, 

com tudo estipulado, minuto a minuto. (...) [O desenho livre] faz-se espontaneamente! Ninguém 

precisa de um professor para isso. (...) Há muita gente a explorar o desenho livre. Mas eu acho 

o desenho livre descabido. Naturalmente, instintivamente, todos desenham. (...) Os miúdos 

fazem desenho livre sem ninguém lhes dizer nada. (...) Faz parte do crescimento. Porque é que 

os professores têm que insistir nisso? Os professores têm é que dar, dar, dar, dar, dar mais. E 

as crianças vão solucionando aquilo que entendem. A mim deram-me muito formação e eu 

seleccionei aquilo que quis.»136  

 

Francisco Rúbio, docente na Escola Superior de Educação de Coimbra, quando 

entrou para esta instituição, começou a preocupar-se, e a estudar sobre o ensino das Artes 

Visuais. Se a profissionalização em serviço foi muito importante para si, uma vez que até 

essa altura, apesar de haver leccionado durante quatro ou cinco anos, não tinha a mínima 

consciência do que era a Educação, a Pedagogia e o Desenvolvimento Curricular137, a 

verdade é que estas “ciências da educação em comprimidos”
138

, como refere que era usual 

denominar-se na época, não o tinham preparado para o ensino das Artes Visuais, pelo que 

se tornou imperioso realizar essa formação, quando se tratava de formar quem ia praticar 

esse ensino.  

Nesse sentido, debruçou-se inicialmente, em 1991-92, sobre o que se fazia no 

estrangeiro, nomeadamente no mundo anglo-saxónico, procurou as revistas especializadas 

(Studies in art education, Art education e School Arts) e requisitou-as para a Biblioteca da 

Escola. Foi numa das bibliotecas francesas, que frequentou aquando do seu mestrado, que 

descobriu, em 1992, a obra The Minds New Science: A history of the cognitive revolution 

(1985) de Howard Gardner, com quem desde logo se identificou, que viria a marcá-lo 

profundamente e a constituir uma forte referência na delineação dos conteúdos das 

disciplinas específicas, do curso de formação de professores de Educação Visual e 

Tecnológica de Coimbra, de que foi autor. 

                                                 
136 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 8. 
137 Francisco Rúbio, “Entrevista a Francisco Rúbio”, in Anexos, p. 2. 
138 Idem, p. 4. 
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«Foi a partir deste livro que se abriu em mim uma avenida muito grande! (...) Foi com 

Howard Gardner que eu fiz uma viragem de 180º. Ou seja: revolucionou muitas das ideias feitas 

que eu tinha, e que eram supostamente verdadeiras. Com o Howard Gardner eu senti-me em 

casa. Enfim, conheci muitos outros autores, mas não me satisfaziam, como o Howard Gardner. 

Com o Gardner consigo identificar-me.»139 

A FORMAÇÃO NA DIDÁCTICA ESPECÍFICA   

A disciplina vulgarmente denominada Didáctica Específica, nos cursos de formação 

de professores de ensino básico variante Educação Visual e Tecnológica surge com a 

designação de Metodologia ou Metodologias da Educação Visual e Tecnológica, ou do 

Ensino da Educação Visual e Tecnológica, sendo que apenas no curso de Santarém se 

assume como Didáctica da Educação Visual e Tecnológica. 

A Metodologia da Educação Visual e Tecnológica é leccionada em todos os cursos 

nos últimos anos (3º e/ou 4º), varia entre um semestre e dois anos140, e centra-se na análise 

do actual programa de Educação Visual e Tecnológica do 2º ciclo do ensino básico e do 

documento das Competências Essenciais em Educação Visual.  

As actividades realizadas nesta disciplina consistem, quase exclusivamente, na 

assistência a aulas expositivas sobre o funcionamento do 2º ciclo do ensino básico, em 

geral, e sobre os conteúdos, objectivos e competências inerentes ao programa de Educação 

Visual e Tecnológica, em particular, assim como na planificação de aulas e de unidades 

curriculares, segundo o Método de Resolução de Problemas, posteriormente avaliadas e, 

por vezes, objecto de reflexão e de discussão conjunta.   

Nas bibliografias dos programas de Metodologia da Educação Visual e Tecnológica, 

normalmente, apenas figuram o programa oficial141, o documento complementar sobre as 

                                                 
139 Francisco Rúbio, “Entrevista a Francisco Rúbio”, in Anexos, p. 5 e 6.  
140 Didáctica da Educação Visual e Tecnológica (semestral no 4º ano, no curso de Santarém); Metodologia do Ensino da 

Educação Visual e Tecnológica I e II (semestrais nos 3º e 4º anos, no curso de Castelo Branco); Metodologia da Educação 

Visual e Tecnológica (anual no 4º ano, nos cursos de Beja, Coimbra e Lisboa); Metodologia do Ensino da Educação Visual 

e Tecnológica (anual no 4º ano, no curso de Leiria); Metodologia Específica (anual no 4º ano, no curso do Porto); 

Seminário de Metodologia I e II (semestral e anual, respectivamente nos 3º e 4º anos, do curso de Portalegre); 

Metodologia do Ensino da Educação Visual e Tecnológica I e II (anuais no 3º e 4º anos, nos cursos de Bragança e Viana 

do Castelo) e Metodologias Específicas I e II (anuais no 3º e 4º anos, no curso de Viseu). 
141 Ministério da Educação, Programa de Educação Visual e Tecnológica: Plano de Organização do Ensino-Aprendizagem 

(2º ciclo do ensino básico). Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1991. 
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competências142, e alguns manuais da disciplina. Por vezes, esta bibliografia mínima é 

completada por uma vasta bibliografia geral sobre aspectos pragmáticos da Educação, 

como o planeamento das aulas, os métodos de avaliação, a área de projecto, o estudo 

acompanhado, a indisciplina em sala de aula, a função do director de turma, os objectivos 

do ensino básico e a gestão do currículo. Raramente são indicadas obras relacionadas com 

o ensino específico das Artes Visuais, e quando o são, surgem isoladas, de modo bastante 

heterogéneo, sendo que, por exemplo, no curso de Lisboa as únicas que incluídas são A 

Educação pela Arte (1943), de Herbert Read e uma colectânea com o mesmo nome de 

homenagem a Arquimedes da Silva Santos143, enquanto no curso de Coimbra, embora 

façam parte dos conteúdos o «modelo de ensino de Elliot Eisner (1975), o modelo de ensino 

baseado no processo e o modelo de ensino baseado na criatividade»144, no âmbito do 

ensino das Ares Visuais só são referidas as obras Educação Visual: Signos Visuais e 

Representação do Real (1978) de Betâmio de Almeida, e Educação em Arte (1979) de 

Maurice Barret.145 

Assim, apesar de, na generalidade dos cursos, os objectivos da Metodologia da 

Educação Visual e Tecnológica incluírem a concepção de projectos de trabalho e a análise 

e reflexão crítica, individual e conjunta, sobre os mesmos, na tentativa desta disciplina 

complementar a Prática Pedagógica, realizada, normalmente, no mesmo ano, como vem 

explícito nos programas dos cursos de Lisboa («o quarto trimestre será reservado à reflexão 

das experiências vividas na intervenção educativa»146) e de Leiria («serão apresentadas 

Unidades de Trabalho realizadas pelos alunos na Prática Pedagógica de Educação Visual e 

Tecnológica e terá lugar um reflexão colectiva sobre questões levantadas [no decorrer da 

                                                 
142 Ministério da Educação, Currículo Nacional do Ensino básico: Competências Essenciais, Lisboa, Departamento do 

Ensino Básico, 2001. 
143 Francisco Silva, “Programa de Metodologia do Ensino da Educação Visual e Tecnológica”, in Armindo Rodrigues 

(coord.), Relatório de Auto-Avaliação do curso de Professores do Ensino Básico variante Educação Visual e Tecnológica 

da Escola Superior de Educação de Lisboa, Anexos, Programas das Disciplinas, pp. 200-202. 
144 Francisco Rúbio e Silvestre Pestana, “Programa de Metodologia da Educação Visual e Tecnológica”, in Francisco Rúbio 

(coord.), Relatório de Auto-Avaliação do curso de Professores do Ensino Básico variante Educação Visual e Tecnológica 

da Escola Superior de Educação de Coimbra, p. 328.  
145 Idem, p. 329. 
146 Francisco Silva, “Programa de Metodologia do Ensino da Educação Visual e Tecnológica”, in Armindo Rodrigues 

(coord.), Relatório de Auto-Avaliação do curso de Professores do Ensino Básico variante Educação Visual e Tecnológica 

da Escola Superior de Educação de Lisboa, Anexos, Programas das Disciplinas, p. 199.  
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mesma]»147), questionamo-nos se isso será possível, de modo consistente, sem um 

enquadramento aprofundado e actualizado na área específica do ensino das Artes Visuais, 

que, na maioria dos cursos, não é desenvolvido nem na componente educacional (à 

excepção de Bragança, Coimbra, Setúbal e Portalegre, como já vimos), nem no âmbito 

desta disciplina. 

Porém, também neste caso há excepções, sendo de destacar o curso de Viana de 

Castelo, no qual, para além da Metodologia da Educação Visual e Tecnológica 

corresponder a dois anos (a duração máxima atribuída a esta área a par do curso de Viseu), 

a abordagem é significativamente diferente. Nestas disciplinas, que visam «equipar os 

alunos com conhecimentos suficientes no âmbito das metodologias específicas inerentes ao 

ensino das Artes Visuais, de modo a que estes possam desenvolver uma prática 

pedagógica responsável e devidamente fundamentada em princípios estabelecidos pela 

comunidade científica especializada nesta área de ensino»148, é valorizado o debate acerca 

do ensino das Artes Visuais, através da análise do seu passado, e da realização de 

trabalhos de grupos centrados nas diferentes metodologias aplicadas a este ensino ao 

longo da história. Pelo que, os seus conteúdos consistem no estudo e análise de bibliografia 

actualizada, produzida por aquela comunidade científica, e no estudo particular da história 

do ensino das Artes Visuais em Portugal, facilitado pela investigação levada a cabo por 

José Melo, docente destas disciplinas, que faz parte das bibliografias essenciais das 

mesmas149. Contudo, estas bibliografias apresentam-se estranhamente reduzidas150, o que 

poderá significar que as aulas se centram mais na exposição das referidas metodologias de 

ensino das Artes Visuais pelo docente, com base na sua investigação, ou simplesmente que 

a aquisição do conhecimento gerado pela comunidade científica, se realiza através da 

análise de excertos de obras reproduzidos, facultados pelo docente, o que se coaduna com 

                                                 
147 Maria Albertina Carvalho Fortunato, “Programa de Metodologia do Ensino da Educação Visual e Tecnológica”, Curso de 

Leiria, http://cassiopeia.esel.ipleiria.pt/esel54/portal/index.php?id=4610&layout=gestao_disciplina&mode=show&path=,461 

0 &pag=1, pp. [2- 3].  
148 José Melo, “Programa de Metodologia da Educação Visual e Tecnológica I”, Curso de Viana do Castelo, in 

http://portal.ipvc.pt/images/ipvc/ese/pdf/programas/cea_evt_mevt1.pdf, p. [1]. 
149 José Melo, An Historical Study of the Impact of Political Power and Ideology on Art Education in Portuguese and 

Secondary Schools from 1861 to 1974. Tese de Doutoramento, 1997. 
150 Para além da tese desenvolvida pelo docente apenas fazem parte da bibliografia três obras: Rómulo de Carvalho, 

História do Ensino em Portugal, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1986; Filomena Mónica, Educação e Sociedade 

no Portugal de Salazar, Lisboa, Presença, 1978; António Nóvoa, Le Temps des Professeurs, Lisboa, Presença, 1987.  
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a informação de que «a bibliografia de suporte ao curso é insuficiente e raramente se 

encontra disponível na biblioteca»151.   

A PRÁTICA PEDAGÓGICA   

A Prática Pedagógica ou iniciação à prática profissional do ensino da Educação Visual 

e Tecnológica tem ou teve lugar, em todos os cursos, nos últimos anos, e a sua duração 

variou entre um semestre e dois anos152, sendo a situação mais frequente corresponder a 

ao último ano do curso.  

De um modo geral, são de destacar as seguintes fragilidades da Prática Pedagógica, 

derivadas, em grande parte, da estrutura bivalente do curso, e referidas nos relatórios de 

avaliação externa que analisámos: a coincidência da Prática Pedagógica com a 

aprendizagem, por parte dos futuros professores, dos conteúdos a leccionar, ministrados no 

âmbito da componente científica artística e tecnológica, na maioria dos cursos relegada 

para o último ano153; a coincidência da Metodologia da Educação Visual e Tecnológica com 

a Prática Pedagógica, sucedendo, tal como a aprendizagem dos conteúdos, o que fez com 

que os alunos se sentissem pouco seguros dos seus conhecimentos e de como os aplicar. 

«Os alunos sublinharam a sua falta de preparação ao nível das planificações, para além de 

                                                 
151 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Graça Carvalho (Subcomissão D 1.1), Relatório de Avaliação 

Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola 

Superior de Educação de Viana do Castelo, Junho de 2002, p. 11. 
152 Nos cursos de Santarém e do Porto, o Estágio, inicialmente, correspondia apenas a três e a quatro meses, 

respectivamente, de acordo com Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de 

Menezes (Subcomissão D 4), Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico 

variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação do Porto, Junho de 2003, p. 18 e com Clara 

Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, p. 9, tendo sido, posteriormente alargado para um ano. Prática Pedagógica II 

(semestral no 4º ano, no curso de Bragança), Prática Pedagógica II (anual no 4º ano, no curso de Viseu), Prática 

Pedagógica III (anual no 4º ano, no curso de Santarém), Prática Pedagógica V (anual no 4º ano, no curso de Coimbra) 

Prática Pedagógica IV (anual no 4º ano, no curso do Porto), Prática Pedagógica III e IV (semestrais nos 4º ano, no curso 

de Castelo Branco), Prática Pedagógica V e VI (semestrais no 4º ano, no curso de Beja), Prática Pedagógica III e IV 

(semestral e anual, nos 3º e 4º anos, respectivamente, no curso de Viana do Castelo), Prática Pedagógica da 

Especialidade e Prática Pedagógica da Educação Visual e Tecnológica (semestral e anual, nos 3º e 4º anos, 

respectivamente, no curso de Leiria), Prática Pedagógica II e III (anuais nos 3º e 4º anos, no curso de Portalegre), Prática 

Pedagógica III e IV (semestral e anual, nos 3º e 4º anos, no curso de Lisboa), Prática e Reflexão Pedagógica III e IV 

(anuais nos 3º e 4º anos do curso de Setúbal).  
153 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), 

Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e 

Tecnológica da Escola Superior de Educação de Viseu, Junho de 2003, p. 6. 
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considerarem que algumas disciplinas deveriam ser dadas no 1º semestre, preparando-os 

melhor para a Prática Pedagógica, e que as Metodologias deviam ser sempre dadas antes 

[daquela].»154; a desarticulação entre a componente científica artística do curso e a 

respectiva didáctica155; a descoordenação entre os docentes da Metodologia e os da Prática 

Pedagógica, que conduziu, igualmente, a uma desarticulação entre as mesmas156; e a 

ausência ou a insuficiência do contacto entre os professores orientadores da Prática 

Pedagógica e os professores cooperantes157. Tanto relativamente a uns como a outros, os 

estudantes sentiram-se, em geral, pouco e/ou inadequadamente acompanhados. 158   

                                                 
154 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), 

Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e 

Tecnológica da Escola Superior de Educação de Lisboa, Junho de 2003, p. 12; Adalberto Dias de Carvalho, Fernando 

Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), Relatório de Avaliação Externa do Curso de 

Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de 

Porto, Junho de 2003, p. 11; Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de 

Menezes (Subcomissão D 4), Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico 

variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de Viseu, Junho de 2003, p. 7. 
155 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Graça Carvalho (Subcomissão D 1.1), Relatório de Avaliação 

Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola 

Superior de Educação de Castelo Branco, Junho de 2002, p. 21. 
156 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), 

Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e 

Tecnológica da Escola Superior de Educação de Lisboa, Junho de 2003, p. 14; Adalberto Dias de Carvalho, Fernando 

Moreira da Silva e Graça Carvalho (Subcomissão D 1.1), Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º 

ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de Castelo Branco, 

Junho de 2002, p. 21. 
157 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), 

Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e 

Tecnológica da Escola Superior de Educação de Coimbra, Junho de 2003, p. 6; Adalberto Dias de Carvalho, Fernando 

Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), Relatório de Avaliação Externa do Curso de 

Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de 

Lisboa, Junho de 2003, p. 12; Margarida Maria Ramires Fernandes, Maria Helena Sarmento de Menezes e Maria Beatriz 

Gentil Penha Ferreira (Subcomissão D 1.2), Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino 

Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de Santarém, Junho de 2002, p. 9. 
158 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), 

Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e 

Tecnológica da Escola Superior de Educação de Coimbra, Junho de 2003, p. 6; Adalberto Dias de Carvalho, Fernando 

Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), Relatório de Avaliação Externa do Curso de 

Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de 

Lisboa, Junho de 2003, p. 12; Margarida Maria Ramires Fernandes, Maria Helena Sarmento de Menezes e Maria Beatriz 

Gentil Penha Ferreira (Subcomissão D 1.2), Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino 

Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de Santarém, Junho de 2002, p. 8. 



A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS NAS ESCOLAS SUPERIORES DE EDUCAÇÃO    

 

340 

Para além disso, a avaliação final da Prática Pedagógica cabe aos professores 

tutores, que se baseiam, essencialmente, no Relatório final dos alunos, uma vez que o seu 

acompanhamento das aulas é quase nulo, pelo que não ocorre o necessário contraste entre 

as planificações e reflexões sobre as unidades de trabalho (apresentadas na auto-avaliação 

que constitui o Relatório) e a Prática Pedagógica, algo que os alunos consideram injusto, e 

que só seria possível caso houvesse uma participação mais activa dos professores tutores, 

ou uma avaliação conjunta destes com os professores cooperantes, o que requer o 

mencionado diálogo, muitas vezes, inexistente.159  

Se, nalguns casos, a falta de preparação dos professores cooperantes é criticada 

pelos professores tutores nas Escolas Superiores de Educação (como podemos observar 

nas citações seguintes, de Sidónio Garcia e Francisco Rúbio, que foram responsáveis pela 

Prática Pedagógica em Lisboa e Coimbra, respectivamente), noutros, é a formação 

prestada pelas Escolas Superiores de Educação que é posta em causa pelos professores 

cooperantes que, por exemplo, relativamente ao curso do Porto, apontam como uma falha o 

facto da Escola Superior de Educação ainda preparar os seus alunos para trabalhar por 

objectivos, quando nas escolas já se trabalha por competências.160  

 

«Nem sempre os delegados estão à altura. Há delegados que não fizeram o 2º ano de 

profissionalização... [são dispensadas do 2º ano de profissionalização se tiverem mais do que 5 

ou do que 6 anos de docência] Há delegados que – coitados, enfim... – tiveram percursos de 

formação diversificados, alguns não fizeram o 2º ano, outros já não estão muito actualizados, 

[outros foram forçados, enfim...] várias situações. Nós, às vezes, até temos que fazer também a 

formação do delegado.»161 

 

                                                 
159 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), 

Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e 

Tecnológica da Escola Superior de Educação de Lisboa, Junho de 2003, p. 12; Adalberto Dias de Carvalho, Fernando 

Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), Relatório de Avaliação Externa do Curso de 

Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de 

Porto, Junho de 2003, p. 11. 
160 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), 

Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e 

Tecnológica da Escola Superior de Educação de Porto, Junho de 2003, p. 15. 
161 Sidónio Garcia, “Entrevista a Sidónio Garcia”, in Anexos, p. 4. 
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«Não há ligação [entre a Metodologia do Ensino da Educação Visual e Tecnológica e a 

Prática Pedagógica]. Não pode haver ligação. Como é que pode haver ligação se a maioria dos 

professores titulares da turma não tem curso, são professores de Trabalhos Manuais, que 

nunca tiveram uma formação específica (mudaram apenas os nomes das disciplinas)? (...) 

Como é que pode haver ligação quando há sempre um compromisso entre a Escola Superior 

de Educação e a escola, e, claro, a escola faz o favor de aceitar os estagiários, e [nós] não 

podemos exigir coisa alguma?»162 

 

De facto, tal como Bártolo Paiva Campos apontou com toda a pertinência, e nós já o 

mencionámos, as parcerias entre as instituições de ensino superior e as escolas resultam, a 

maioria das vezes, de pactos circunstanciais entre indivíduos, sendo concebidas pelos 

próprios como «acordos entre quem sabe e quem não sabe», e prevalecendo um total ou 

quase total desconhecimento sobre o trabalho realizado individualmente por cada uma das 

partes, que, por isso mesmo, raramente se reconhecem mutuamente. Pelo que, como 

concluímos no final do segundo capítulo, recorrendo às reflexões sobre o caminho a seguir 

na Formação de Professores realizadas pelo Conselho de Reitores das Universidades 

Portuguesas, pelo Grupo de Trabalho da Universidade de Lisboa que se debruçou sobre 

estas questões a partir de 1998, por António Nóvoa, Bártolo Paiva Campos e Manuela 

Esteves, é imprescindível a colaboração entre estas entidades e a sua investigação-acção 

conjunta com o mesmo fim: uma melhor formação dos professores em Portugal, e, 

consequentemente, um ensino mais adequado e consentâneo com as exigências da 

contemporaneidade. Assim, o sucesso da formação dos professores depende da difícil ou 

inexistente relação. 

Os cursos de Beja, Portalegre, Setúbal e Viana do Castelo são exemplos de que uma 

fecunda relação entre todos os intervenientes na formação de professores contribui para o 

seu sucesso, a par das preocupações formativas que levam estas Escolas a investir numa 

aproximação às teorias e práticas educacionais específicas das Artes Visuais, através de 

uma aprendizagem que deriva das disciplinas que integram o plano de estudos, e/ou 

acontece graças a actividades extracurriculares. 

Assim, no curso de Viana do Castelo, onde a Metodologia da Educação Visual e 

Tecnológica tinha uma maior dimensão, e no qual, a par da Prática Pedagógica existia um 

                                                 
162 Francisco Rúbio, “Entrevista a Francisco Rúbio”, in Anexos, p. 8. 



A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS NAS ESCOLAS SUPERIORES DE EDUCAÇÃO    

 

342 

Seminário em Educação Visual e Tecnológica, caracterizou-se por uma dinâmica muito 

positiva entre os estudantes que participavam, activamente, na realização de projectos 

educativos nas escolas onde desenvolviam a Prática Pedagógica, quer entre a Escola 

Superior de Educação e a Escola Cooperante, como foi mencionado pelos alunos163, e 

referido no final como um dos pontes fortes daquele curso. «A Prática Pedagógica constitui 

um dos aspectos mais positivos do curso a nível quer da coordenação quer da formação 

dos professores cooperantes quer ainda das actividades escolares e extra-escolares 

desenvolvidas pelos alunos.»164 

Nos cursos de Beja e de Setúbal, para além dos estagiários e dos professores tutores 

manterem uma boa relação com os professores cooperantes, que aceitam com bom grado 

as actividades desenvolvidas pelos primeiros, ainda têm sido criadas estratégias de 

formação dos professores cooperantes, o que contribui muito para a qualidade da 

formação.165  

De acordo com Margarida Rocha, a articulação entre a aprendizagem realizada na 

Escola Superior de Educação de Setúbal e a Prática Pedagógica nas escolas do ensino 

básico não é difícil, principalmente porque esta instituição de formação não trabalha com 

escolas cooperantes, mas com professores cooperantes, que são escolhidos 

criteriosamente pela equipa da Prática Pedagógica. Os trabalhos desenvolvidos pelos 

estagiários, normalmente, enquadram-se nas actividades já iniciadas pelos professores 

cooperantes ou consistem em «��������� �	� �� ��
����� �	��� �������� ����������� ����������� ���	��� � �������� há bastante abertura relativamente a estes projectos, que 

costumam ser «muito interessantes».166 

Margarida Rocha dá-nos um exemplo de um deles, no qual é visível a tendência 

social-reconstruccionista da formação prestada neste curso (que continha diversas 

                                                 
163 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Graça Carvalho (Subcomissão D 1.1), Relatório de Avaliação 

Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola 

Superior de Educação de Viana do Castelo, Junho de 2002, p. 11. 
164 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Graça Carvalho (Subcomissão D 1.1), Relatório de Avaliação 

Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola 

Superior de Educação de Viana do Castelo, Junho de 2002, p. 20. 
165 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Graça Carvalho (Subcomissão D.1.1.), Relatório de Avaliação 

Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola 

Superior de Educação de Beja, Junho de 2002, p. 13. 
166 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 10. 
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disciplinas no campo da Sociologia, valorizando bastante o contexto educativo) e, 

simultaneamente, a sua forte componente artística, de carácter reflexivo. O projecto foi 

desenvolvido numa escola pré-fabricada, «sem condições nenhumas», pertencente ao 

Pinhal Novo, mas situada no Poceirão, uma zona agrícola, e partiu da sensibilização 

relativamente à protecção do montado de sobro (uma espécie de sobreiro protegida que 

existe na região), dando origem, posteriormente, a trabalhos resultantes de uma 

aproximação à obra de arte, nomeadamente através da visita a uma exposição de Lourdes 

de Castro, na Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

«As duas estagiárias, com as duas cooperantes, fizeram um trabalho interessantíssimo 

ao nível do património natural e do património artístico (...) Os miúdos, que nunca tinham saído 

da sua aldeia, no meio das vinhas de Palmela (alguns nem conheciam o mar), foram ao Centro 

de Arte Moderna, basearam-se nas colagens da Lurdes de Castro e fizeram colagens com 

elementos do sobreiro (...) [Foi engraçadíssimo ver aqueles miúdos empenhadíssimos!] Faziam 

perguntas à guia do museu, e... Aquilo foi muito engraçado! Não custa nada! Quer dizer, custa. 

Custa organizar a viagem, custa pedir o autocarro à Junta de Freguesia... (...) Mas, realmente, 

tem resultados, e nós temos um excelente serviço de educação na Gulbenkian e, muitas vezes, 

as pessoas não o aproveitam. [É esta abordagem à obra de arte que é essencial fazer.]»167  

 

Luís Canotilho refere como um aspecto importante da formação dos professores de 

Educação Visual e Tecnológica, a realização de «visitas de estudo a museus e 

instituições»168, e José Pedro Fernandes relaciona esta prática, desenvolvida durante a 

formação, com modo como, posteriormente, os alunos encaram a leccionação desta 

disciplina. Segundo o docente, os estagiários do curso de Beja quando chegam às escolas 

são muito bem recebidos, porque representam uma «lufada de ar-fresco», precisamente 

devido às novas práticas educativas que desenvolvem. «Levam os alunos a visitar museus, 

estão muito alerta para as exposições, levam as aulas preparadas em PowerPoint, e os 

miúdos começam a gostar muito, porque não têm aquele professor tradicional, e as aulas 

acabam por ser muito interessantes.»169 Apesar da realização de viagens, especificamente 

para visitar museus nacionais ou estrangeiros não ser muito participada pela Escola 

Superior de Educação de Beja, este curso tem por hábito deslocar-se a Barcelona ou a 

                                                 
167 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 9. 
168 Luís Canotilho, “Entrevista a Luís Canotilho”, in Anexos, p. 2 
169 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p. 16. 
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Madrid no início do 4º ano, com o objectivo dos alunos aprenderem História da Arte ao vivo, 

e serem sensibilizados relativamente às práticas educativas que se realizam nos museus, 

no âmbito das Artes Visuais, naquelas cidades. 

 

«Nós incentivamo-los a esse tipo de práticas, pelas experiências que lhes 

proporcionamos. Quando, por exemplo, levamos os nossos alunos à Fundação Miró, e ao 

Museu Picasso, em Barcelona, ou ao Museu do Prado, em Madrid, eles vêem que aquilo está 

cheio de crianças, desde os jardins de infância – os meninos com bibe – até aos alunos do 

secundário. 70% da população que está na Fundação Miró são crianças e idosos.»170 

 

Contudo, José Pedro Fernandes lamenta que esta prática não seja tão desenvolvida 

em Portugal, em parte porque os serviços educativos dos museus e das fundações, em 

geral, «estão muito parados», mas também porque os próprios professores não costumam 

disponibilizar-se nesse sentido. Para o exemplificar, lembra que na Fundação Miró assistiu à 

descrição das obras escultóricas, realizada por dois meninos invisuais, ao resto da turma: 

«Foi comovente ver aquelas crianças cegas mexerem nas esculturas, e explicarem aos 

outros meninos o que é que estavam a ver. Foi uma coisa deliciosa! E os nossos alunos 

estavam lá a assistir aquilo.»171 E declara que tem dificuldade em imaginar uma situação 

semelhante em Portugal, uma vez que, pela sua experiência, por um lado, os professores 

recusariam logo, à partida, levar duas crianças invisuais a uma exposição, e, por outro lado, 

as possibilidades de acção que os museus possibilitam são bem mais reduzidas. «Cá, nós 

vamos ao Museu de Arte Antiga, e aquilo é tudo muito soturno: ninguém fala, ninguém 

mexe. Nós vamos ao Museu do Prado e aquilo é cheio de vida!»172 

Mesmo assim, como já referimos, os docentes de Educação Visual e Tecnológica 

formados naquela Escola já começam a desenvolver este género de actividades que, 

segundo José Pedro Fernandes, são essenciais para o desenvolvimento cognitivo e da 

sensibilidade estética dos alunos, para os quais a Educação Visual concorre.  

Porém, como também explica o docente, o trabalho de visitar museus, passa pela 

preparação da visita, por saber orientá-la, por conseguir «sensibilizar os miúdos para 

                                                 
170 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p. 16. 
171 Idem, ibidem. 
172 Idem, p. 17. 
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desenvolver um trabalho de pesquisa em Arte Portuguesa, e até local...»173 e, sobretudo, no 

nosso entender, por transformar o que se vê numa aprendizagem, que deve começar antes 

e prolongar-se depois da visita, que não deve constituir um ponto de chegada, que se 

esgota em si mesmo, mas um objecto de reflexão, um ponto de partida para o 

desenvolvimento de trabalhos que, não só dão continuidade àquela experiência, como 

geram outras aprendizagens. Neste sentido, é necessário que os docentes que realizam 

essa actividade com os alunos, investiguem anteriormente e tenham os conhecimentos 

científicos artísticos, educacionais e pedagógicos próprios, que lhes permitam conceber um 

projecto, e realizá-lo nas melhores condições, sendo paradoxal o reconhecimento de que a 

formação na especialidade, nas Escolas Superiores de Educação, é fraca e «pouco séria», 

e, simultaneamente, a argumentação de que são desenvolvidas práticas educativas 

inovadoras. 

Conceição Cordeiro, para colmatar as lacunas desta formação, organizou iniciativas 

visando um maior esclarecimento sobre a Educação Artística, nomeadamente aquando das 

semanas dedicadas ao curso de Educação Visual e Tecnológica na Escola Superior de 

Educação de Portalegre, nas quais procurou a participação de algumas das personalidades 

que têm desenvolvido investigação recente, neste campo, a nível internacional, como 

Fernando Hernandez (Espanha) e Ana Mae Barbosa (Brasil). «Eu tentei, via Fernando 

Hernandez, trazer esse modo de leccionar (...) e reuni algumas pessoas que estavam a ser 

acompanhadas por ele, doutorandos na altura, (...) Tivemos a Ana Mae Barbosa, cujo modo 

de ver a Educação Artística também me agrada bastante...»174 Estes encontros contribuíram 

para ampliar os horizontes dos alunos quanto às práticas de Educação Artística 

contemporâneas e, dado que muitos dos alunos, segundo a coordenadora, não dominavam 

línguas estrangeiras, e como não existe uma linha de edição sobre Educação Artística em 

Portugal, a publicação desta iniciativa resultou num excelente material de trabalho para as 

aulas, sendo que, segundo a docente, são essas as referências que, normalmente, 

utilizam.175 

                                                 
173 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p. 2. 
174 Idem, p. 11. 
175 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 12. 
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Apesar de entender que não deve existir um modelo fixo de Educação Artística, numa 

forma de pensar aberta ao pluralismo, própria de um paradigma pós-moderno, de acordo 

com Efland, Conceição Cordeiro ao longo da entrevista revelou desagrado relativamente ao 

modelo expressionista, com já vimos, e defendeu práticas inerentes a uma simbiose entre 

os modelos mimético e formalista-cognitivo, reflexo da sua formação nas Belas-Artes, pois 

considera essencial uma aprendizagem sistemática, na qual tenha lugar um conhecimento 

muito próprio, composto por aspectos técnicos e formais, e simultaneamente demonstrou 

uma simpatia especial pelo modelo de Fernando Hernandez, aquele que, a seu ver, 

contribuirá para uma de democratização da Educação Artística. 

 

«Para mim, até à data, o modelo contemporâneo com o qual mais me identifico é o do 

Fernando Hernandez. Eu trabalho com os alunos desenvolvendo alguma perspectiva analítica e 

crítica. [Esta é a via que os torna] mais conscientes e mais críticos, analisando constantemente 

de que modo é que as Artes Visuais aparecem na nossa vida quotidiana.»176 

 

Para além disso, Conceição Cordeiro considera fundamental que se trabalhe 

artisticamente nas aulas de Educação Visual e Tecnológica. Para que a relação da Arte com 

as escolas se estabeleça julga que é necessário «levar os artistas às escolas, levar as 

escolas aos artistas, juntar os mundos», e sublinha que nos Estados Unidos são frequentes 

essas experiências. Contudo, nota que, no nosso país, há alguma reserva relativamente a 

esta prática, recordando que há alguns anos, quando foi responsável pelos complementos 

de formação de educadores de infância e professores do 1º ciclo, os formandos 

«mostraram-se muito reticentes a este modo de actuar»177.  

Mesmo assim, Conceição Cordeiro demonstra alguma satisfação pelo facto de já se 

começar a falar em Educação Artística, embora reconheça que esta, na realidade, ainda se 

pratica muito pouco nas escolas de ensino básico portuguesas. Para a docente, o 

documento Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais é «um «bom 

princípio» para uma mudança de paradigma na disciplina de Educação Visual e 

Tecnológica, e contrasta com o programa que, no seu entender, e no dos seus alunos, com 

                                                 
176 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 13. 
177 Idem, p. 15. 
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quem costuma debater esta questão, não tem actualidade, pelo que deveria ser 

reestruturado. 

 

«O programa de Educação Visual e Tecnológica mostra-se desactualizado perante o 

documento das Competências Essenciais para o Ensino Básico. Esse documento é um bom 

ponto de partida para a Educação Artística, onde se inclui a Educação Visual. Eu concordo com 

as várias áreas. A Educação Artística está bem organizada.»178 

 

Tanto Conceição Cordeiro como Margarida Rocha, coordenadoras de cursos (de 

Portalegre e de Setúbal, respectivamente), com formação educacional específica no âmbito 

do desenvolvimento gráfico infantil, têm orientado a Prática Pedagógica com base neste 

documento, e consideram que deve haver uma ligação profunda à Arte, nas três dimensões 

sugeridas no mesmo: “fruição-contemplação”, “produção-criação” e “reflexão-interpretação”.  

De acordo com Margarida Rocha, como já referimos, a aproximação à obra de Arte 

tem vindo acontecer, «há uma preocupação, e também há uma prática, no sentido de 

trabalhar a obra de arte, como vem expresso nas competências da disciplina de Educação 

Visual»179, o que considera um avanço.  

Embora algumas práticas ainda revelem o carácter utilitário da Educação Visual e 

Tecnológica, submetida às festividades das escolas, sobrando pouco tempo para a 

aprendizagem dos seus conteúdos específicos, e, muitas vezes, os próprios estagiários 

sejam forçados a corroborar esse sistema instituído, como lamentam Margarida Rocha180 e 

José Pedro Fernandes181, a pouco e pouco, o interesse por abordagens em torno da Arte, 

tem dado origem a novas práticas educativas. 

 

«Eu acho que já é muito bom haver professores preocupados em fazer essa abordagem 

à obra de arte. E vejo professores preocupados em mostrar aos miúdos reproduções de obras 

de arte, em levá-los a alguns programas educativos, a visitar museus, a trazer materiais e a 

interessarem-se. Vejo esse interesse até em relação ao livro do Primeiro Olhar. “Como é que 

nós podemos fazer isso?” e “Não podemos adaptar?”... Acho que já há um é um princípio. (...) E 

vejo que também se interessam pela revista Aprender a Olhar. Já houve alguma evolução.»182  

                                                 
178 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 13. 
179 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, pp. 22 e 23. 
180 Idem, pp. 9-10. 
181 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, pp. 14-15. 
182 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, pp. 23-24. 
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É ainda de destacar que no curso de Setúbal onde, como vimos, não existe uma 

disciplina denominada Metodologia do Ensino da Educação Visual e Tecnológica, a teoria 

metodológica e Prática Pedagógica são integradas nas disciplinas – Prática e Reflexão 

Pedagógica III e IV –, anuais, leccionadas nos últimos anos. Esta disciplina quebra, deste 

modo, a separação entre o conhecimento declarativo, próprio da metodologia, e o 

conhecimento tácito, que advém da prática profissional, enquadrando-se numa orientação 

prática de abordagem reflexiva.  

Ao contrário das vulgares disciplinas de Metodologia do Ensino da Educação Visual e 

Tecnológica, que se centram quase exclusivamente no Programa a leccionar, contribuindo 

para o desenvolvimento do professor como um técnico, característico de um modelo 

racional-tecnológico de formação, as disciplinas de Prática e Reflexão Pedagógica III e IV 

analisam o programa, «enquadrando-o no contexto curricular actual e passado», e visam 

«reflectir sobre o vivido, inter-relacionando teoria e prática», «analisar e reflectir criticamente 

o trabalho efectuado por si e pelos colegas do grupo», e «desenvolver uma atitude 

investigativa»183. A sua bibliografia é mais alargada e variada do que a maioria das 

respeitantes aos programas das disciplinas de Metodologia, integrando autores 

relacionados como a Educação Artística – como Rudolph Arnheim184, Maurice Barret185, 

Elliot Eisner186, Fernando Hernandez187 e Rocha de Sousa188 –, e autores do âmbito da 

reflexão sobre a prática e da investigação em educação – como Robert Bogdan e Sari 

Knopp Biklen189, Sharon La Pierre e Enid Zimmerman190, Sharan Merriam191 e Miguel 

Zabalza192.  

                                                 
183 Ana Nogueira, Margarida Rocha e Maria José Brito, “Programa de Prática e Reflexão Pedagógica IV”, in António 

Vasconcelos (coord.), Relatório de Auto-Avaliação do Curso de Professores de Ensino Básico variante de Educação Visual 

e Tecnológica da Escola Superior de Educação de Setúbal, Vol. 1, p. 205. 
184 Rudolph Arnheim, Thoughts on Art Education, Los Angeles: The Getty Center for Education in the Arts, 1989. 
185 Maurice Barret, Art Education: a strategy for course design, London: Heinemann Educational Books, 1979. 
186 Elliot Eisner, Educating Artistic Vision, New York: Macmillan, 1972. 
187 Fernando Hernandez, Cultura Visual, Mudança Educativa e Projecto de Trabalho, Porto Alegre: Artmed Editora, 2000. 
188 Rocha de Sousa (org.), Didáctica da Educação Visual, Lisboa: Universidade Aberta, 1995. 
189  Robert Bogdan e Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for Education, Boston: Allyn & Bacon, Inc., 1982. 
190 Sharon La Pierre e Enid Zimmerman (ed.), Research Methods and Methodologies for Art Education, Reston VA: 

National Art Education Association, 1997. 
191 Sharan Merriam, Qualitative Research and Case Study applications in Education, San Francisco: Jossey-Bass 

Publishers, 1998.  
192 Miiguel Zabalza, Planificação e desenvolvimento curricular na escola. Lisboa, Edições ASA, 1994. 
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Quer na Metodologia do Ensino da Educação Visual e Tecnológica, como já vimos, 

quer na Prática Pedagógica, é explícita, na maioria dos cursos, uma tendência reflexiva. 

Como refere Clara Brito é durante a Prática Pedagógica, orientada e supervisionada, em 

“situação”, «que se observa e se produz a reflexão acerca, entre outras coisas, da 

especificidade do ensino das Artes Visuais»193.  

No programa do curso de Viana do Castelo também é claramente visível esta 

abordagem reflexiva da Prática Pedagógica, sendo mesmo mencionado Donald Shön, muito 

difundido no contexto educativo português, que, como vimos no segundo capítulo194, 

defende a reflexão-na-acção. Aliás, o conceito de epistemologia da prática estabelecido por 

este educador, aliado a uma certa orientação personalista, é explícito no resumo do 

Programa, quando a disciplina é definida como centrada no formando, promotora da sua 

auto-formação, e este como «construtor do conhecimento, profissional reflexivo e 

construtivo». Neste sentido, as competências dos futuros professores são desenvolvidas 

através de um «processo de activação de recursos», entre os quais conhecimentos, 

capacidades e estratégias, que advém, sobretudo, do confronto com «situações 

problemáticas», que implicam a acção do formando, e o vão tornando «capaz de planificar e 

gerir o seu plano de acção numa perspectiva autónoma»195. Contudo, a Prática Pedagógica, 

neste curso (que, como já observámos, apresenta uma forte abordagem sociológica, sendo 

aquele onde é mais desenvolvida a teoria da Cultura Visual), não se resume a uma reflexão-

na-acção, procurando que o formando conheça e compreenda as teorias e as práticas 

educativas, não descurando «os factores sociais, económicos, culturais e políticos, que têm 

tido impacto nas tomadas de decisão ao nível curricular»196, o que denota uma orientação 

social-reconstruccionista. 

Os temas e autores referidos na bibliografia desta disciplina espelham bem as 

tendências supracitadas. Assim, para além de alguns “clássicos” da Educação Artística, 

também presentes noutras bibliografias, são sugeridas obras que revelam preocupações 

reflexivas197, sociais e/ou culturais198, algumas das quais no âmbito da Cultura Visual199. É 

                                                 
193 Clara Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, p. 8. 
194 Vide pp. 111-112. 
195 Anabela Moura, “Programa de Prática Pedagógica IV”, Curso de Viana do Castelo, in http://portal.ipvc.pt/images/ipvc/ 

ese/pdf/programas/cea_evt_pp4.pdf, p. [1]. 
196 Idem, ibidem. 
197 Isabel Alarcão e José Tavares, Supervisão da Prática Pedagógica: Uma perspectiva de desenvolvimento e 

aprendizagem, Coimbra: Livraria Almedina, 2003 (2ª Edição). 
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de salientar, igualmente, a tese de doutoramento de Anabela Moura, coordenadora do curso 

e responsável pela disciplina, que defende a importância do ensino do Património Cultural 

Português.200  

No que concerne ao modo como a Prática Pedagógica funciona, é referido que, ao 

longo do ano, os alunos contam com o acompanhamento do professor supervisor, que lhes 

proporciona o apoio necessário à aprendizagem, «através de discussões individuais e em 

grupo sobre a sua Prática Pedagógica»201, e organizam portfolios, nos quais deve reflectir-   

-se o conhecimento que, entretanto, através do cruzamento teoria-prática, vão construindo. 

Estes portfolios são avaliados no final.202 

Margarida Rocha confirma a orientação reflexiva do programa desta disciplina, no 

curso de Setúbal: «Uma das orientações que nós temos para a Prática Pedagógica – para a 

parte do Estágio – é, realmente, uma reflexão muito grande sobre o feito.» E também 

menciona a elaboração obrigatória de «relatórios de reflexão», uma espécie de «diários de 

bordo, a explicar o que aconteceu, o que não aconteceu, a fazer um pouco o diário da aula, 

não na acepção [exacta] do Zabalza mas, algo simplificado.»203 

Não há dúvida de que o paradigma reflexivo, e todas as teorias acerca do professor 

como um profissional que desenvolve competências através da reflexão-na-acção e sobre-

a-acção, contribuindo assim, também ele, para a construção de conhecimento, encontram-  

-se presentes na generalidade dos cursos. Contudo, por um lado, o facto de, também na 

                                                                                                                                           
198 António José Saraiva, Para a História da Cultura em Portugal, Lisboa: Gradiva, 1996; Charles Boxer, O Império Colonial 

Português (1415-1825), Lisboa: Edições 70, 1981; Michael Apple, Os professores e o currículo: abordagens sociológicas, 

Lisboa: Educa, 1997; Philippe Perrenoud, Porquê construir competências a partir da escola? Desenvolvimento da 

autonomia e luta contra as desigualdades, Porto: ASA Editores, 2001; Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron, A 

Reprodução, Lisboa: Edições 70, [data original 1970].  
199 Brian Alison, Art Education and Teaching about the Art of Africa, Asia and Latin America, London: VCOAD Education 

Unit, 1972; June King Mcfee e Rogena Degge, Art, Culture and Environment: a catalyst teaching, Belmont: Wordsworth, 

1977; Mary Stokrocki, Interdisciplinary Art Education: building bridges to connect disciplines and cultures, Reston: VA: 

National Art Education Association, 2005; Rachel Mason, Art Education and Multiculturalism, London: Cross Helm, 1988; 

Stuart Hall, Representation: cultural representations and signifying practices, London: The Open University, 1997; Susan 

Cahn e Zoya Kocur, Contemporary Art and Multicultural Education, London: Routledge, 1995. 
200 Anabela Moura, Prejudice Reduction in Teaching and Learning Portuguese Cultural Patrimony. Tese de Doutoramento 

apresentada à Universidade de Surrey, Roehampton, em 2000. Policopiada e arquivada na Biblioteca da Escola Superior 

de Educação de Viana do Castelo.  
201 Anabela Moura, “Programa de Prática Pedagógica IV”, Curso de Viana do Castelo, in http://portal.ipvc.pt/images/ipvc/ 

ese/pdf/programas/cea_evt_pp4.pdf, p. [1]. 
202 Idem, p. [2]. 
203 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 8. 
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maioria dos cursos, não ser aprofundada uma formação educacional na especialidade, isto 

é, um conhecimento teórico declarativo, que consubstancie o conhecimento prático tácito, 

se interligue com ele, e torne possível a construção de novos conhecimentos, e, por outro 

lado, o facto desta reflexão ser imposta, leva-nos a questionar a sua qualidade. Como 

concluiu Zeichner, a reflexão pode apenas servir para justificar a acção, como uma defesa 

face às críticas exteriores, sendo que mais importante que a mera ocorrência da reflexão é 

a sua natureza e qualidade.204 Assim, se nalguns cursos, a prática reflexiva teve lugar com 

qualidade e sentido, houve outros (a maioria), em que, apesar de tudo, na realidade, 

prevaleceu um modelo racional-tecnológico de formação, uma vez que a teoria e a 

teorização da prática foram sobrevalorizadas205 e, de um modo geral, a Prática Pedagógica 

restringiu-se ainda às «estratégias artesanais de formação», próprias de uma orientação 

tradicional-artesanal, que, como Manuela Esteves sublinha (2006), e nós já mencionámos 

no segundo capítulo206, continuam a ser as mais comuns, na componente prática da 

formação de professores em Portugal. 

SÍNTESE E PERSPECTIVAS EMERGENTES 

Ao longo dos últimos anos (1994, 2001, 2003 a 2006), os cursos das Escolas 

Superiores de Educação que formavam professores simultaneamente para o 1º ciclo e para 

o 2º ciclo na área da Educação Visual e Tecnológica (inicialmente Educação Visual e 

Trabalhos Manuais, separadamente), que tiveram uma ascensão galopante entre 1986 e 

1997, têm vindo a ficar suspensos e, no momento em que finalizamos esta dissertação, 

apenas dois resistem, sendo que, mesmo nesses, os alunos que iniciaram os seus estudos 

no ano lectivo de 2006-2007 serão os últimos a ser formados segundo este modelo, uma 

vez que foi decretado recentemente um novo regime jurídico de habilitação profissional para 

a docência do ensino pré-escolar ao ensino secundário207. 

                                                 
204 Kenneth Zeichner, A formação reflexiva de professores: Ideias e práticas, Lisboa: Educa, 1993. 
205 Vide, p. 340. 
206 Vide, pp. 182-188. 
207 Decreto-Lei n.º 43 de 22 de Fevereiro de 2007. 
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Se no ano lectivo de 1986-87 apenas arrancaram três cursos, passados apenas dois 

anos estes já haviam duplicado, e no ano lectivo de 1994-95 chegaram a estar em 

funcionamento doze cursos, quando as Escolas Superiores de Educação de Setúbal e de 

Viana do Castelo começaram também a realizar esta formação. Apesar da suspensão do 

curso da Escola Superior de Educação do Algarve, nesse mesmo ano, como ao 4º ano 

deste curso (1996-97), se seguiu o 1º ano do curso de Lisboa (1997-98), o último a ser 

criado, manteve-se um número igual de cursos em funcionamento até 2004, ano em que se 

licenciaram os últimos alunos do curso de Leiria, suspenso em 2001. 

 

 

Quadro 15 – Número de cursos abertos, suspensos e em funcionamento entre 1986-87 e 2010-11. 

No entanto, se a suspensão do curso do Algarve parece ser um caso isolado, desde a 

suspensão do curso de Leiria (2001), seguiram-se as dos cursos de Viseu (2003), Beja, 

Castelo Branco e Portalegre (2004), Coimbra, Santarém e Setúbal (2005), Lisboa e Viana 

do Castelo (2006), sendo que os únicos cursos que resistiram foram os de Bragança e do 

Porto (curiosamente um dos primeiros), que serão suspensos, inevitavelmente, no início do 

próximo ano, quando se iniciarem novas modalidades de formação, adequadas à recente 

legislação, que ambos já prepararam, e aguardam aprovação. 

Contudo, os cursos de Bragança e do Porto, ainda assentes neste modelo de 

formação em variante, funcionarão até 2009-10, que, em princípio, se não houver atrasos 

ou desistências, será o último ano lectivo frequentado pelos alunos que se inscreveram no 

1º ano, em 2006-07, uma vez que, de acordo a legislação, estes cursos serão reconhecidos, 

mesmo que concluídos posteriormente, desde que iniciados nesse ano lectivo (o 

imediatamente anterior ao decreto): 
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«Adquirem igualmente habilitação profissional para a docência no domínio respectivo os 

que venham a concluir um curso que, no âmbito de legislação anterior à entrada em vigor do 

presente decreto-lei, visasse directamente a qualificação profissional para a docência, desde 

que nele estejam inscritos no ano lectivo de 2006-2007.»208 

 

Centremo-nos agora no porquê da suspensão gradual destes cursos que, segundo os 

seus próprios docentes, sempre sofreram de algumas vicissitudes, e que, acrescentaríamos 

nós, por isso mesmo, viriam a ser abolidos face a uma nova política de formação de 

professores, mas que desde há muito se encontravam em «morte lenta»209.  

A rápida proliferação destes, como de outros cursos de formação de professores, nas 

Escolas Superiores de Educação, a nível nacional, foi uma resposta face à grande 

necessidade de formação de professores desta área, mas parece ter sido, 

simultaneamente, o principal factor para a sua suspensão gradual, a que fomos assistindo 

nos últimos anos. Como não houve um controlo sobre a quantidade de professores 

formados, e uma adequada relação entre estes e as necessidades efectivas do país, uma 

grande carência parece ter dado lugar a um excesso, o que poderia ter sido evitado se esta 

formação se tivesse restringido a algumas Escolas e não a todas, como subentendemos 

nas declarações de Francisco Rúbio210 e José Alberto Saraiva211. 

Em poucas palavras, teria sido preferível formar poucos mas melhor, segundo um 

modelo mais adequado, especificamente orientado para o ensino das Artes Visuais no 2º 

ciclo, e até mesmo no 3º ciclo, o que sempre fez sentido para, e foi vontade dos docentes 

destes cursos, do que formar muitos mas pior, segundo o modelo generalista das variantes.  

 

«O ponto crítico, durante muitos anos, era a designada bivalência para o 1º e o 2º ciclos. 

Havia quem defendesse que o curso deveria (...) ter muito mais disciplinas específicas do que 

aquelas que tinha, que eram poucas, o que eu subscrevi inteiramente, na época. Inclusive, 

houve várias propostas para o Ministério, que ficaram na gaveta, que não obtiveram resposta, 

particularmente em 1998. O Ministério autorizou as licenciaturas para professores do 1º ciclo, 

mas manteve as licenciaturas bivalentes (para o 1º e para o 2º ciclos), o que não fez, e continua 

a não fazer sentido.»212 

                                                 
208 Decreto-Lei n.º 43, de 22 de Fevereiro de 2007. 
209 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 20. 
210 Francisco Rúbio, “Entrevista a Francisco Rúbio”, in Anexos, p. 9. 
211 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 10. 
212 Francisco Rúbio, “Entrevista a Francisco Rúbio”, in Anexos, p. 9. 
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Porém, o modelo das variantes permaneceu, apesar das inúmeras propostas 

apresentadas por quase todos os cursos que, sobretudo a partir de 1998, começaram a 

avolumar-se nos gabinetes do Ministério, mas nunca obtiveram parecer favorável, mesmo 

tendo sido elaboradas conforme a legislação que, nesse momento, já previa que a formação 

de professores do 3º ciclo fosse realizada também pelas Escolas Superiores de Educação.   

Para além da própria estrutura adversa destes cursos, um dos factores que 

concorrem para a formação são os recursos humanos, e, segundo José Alberto Saraiva, se 

a formação de professores desta área se tivesse centrado em apenas algumas Escolas, 

mas estas a encarassem seriamente, requisitando os docentes apropriados e 

proporcionando as condições adequadas, teria adquirido uma outra dimensão. 

 

«Quando começou a formação desta área nas Escolas Superiores de Educação, só duas 

ou três avançaram. Mas, depois, as outras começaram a ver: “Ah! Convém ter também porque 

teremos mais alunos, é um curso com pouca gente formada, portanto, com muitos lugares no 

ensino...”, e o curso espalhou-se por todo o lado. Todas as Escola Superiores de Educação 

começaram a formar professores desta área, mesmo sem corpo docente. Isso foi um erro 

terrível!»213 

 

Mas, se no início, em casos mais graves, se arrancou com professores que nem 

sequer tinham formação artística de base, e se esta formação em todas as Escolas 

Superiores de Educação foi iniciada, inevitavelmente, por professores cuja própria formação 

na área do ensino das Artes Visuais apenas correspondia àquela que todos eram obrigados 

a realizar214, uma vez que não havia essa tradição no nosso país, a verdade é que ao longo 

destes anos, no geral, se verificou uma melhoria das suas qualificações. Neste sentido, para 

além da investigação desenvolvida informalmente, por necessidade, por quase todos os 

docentes, é de louvar aquela aprofundada, a nível universitário, por alguns, como Anabela 

Moura (já mencionada), Francisco Rúbio215, Luís Canotilho216, Margarida Rocha217, José 

Alberto Saraiva218 e José Melo219. 

                                                 
213 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 10. 
214 Os complementos generalistas em “ciências da educação” ou os estágios, que possibilitaram uma outra aprendizagem, 

resultante da investigação-acção, mas na qual, mesmo assim, alguns admitem ter aprendido pouco, ou que o que 

aprenderam apenas se repercutiu durante poucos anos. 
215 Francisco Rúbio, A representação gráfica do espaço do desenho: uma abordagem cognitiva. Tese de Doutoramento em 

Didáctica, Universidade de Aveiro, 2007. 
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No entanto, ao mesmo tempo que alguns docentes foram singrando, cada vez mais 

qualificados, e alguns planos de estudo se foram afinando, dentro dos limites do seu 

contexto, se algumas destas instituições sempre mantiveram o mesmo grau de exigência no 

seu acesso220, houve outras que, infelizmente, devido sobretudo a questões económicas, 

foram demasiado benevolentes na admissão dos discentes (o que se agravou nas 

privadas), permitindo que acedessem a estes cursos alunos dentro da área, mas que muitas 

vezes não eram os mais capazes ou os mais aplicados, e apresentavam conhecimentos 

reduzidos, por vezes ao nível mais elementar, ou até mesmo alunos de áreas díspares, 

muitos deles sem o mínimo interesse pela Arte e/ou pela Educação, que escolheram esta 

via como último recurso, contribuindo para uma desqualificação do ensino das Artes 

Visuais. 

José Pedro Fernandes, que reconheceu que ao princípio seleccionavam alunos da 

área das Artes Visuais, mas posteriormente possibilitaram que se concorresse através de 

disciplinas que não implicavam necessariamente essa formação, uma vez que a procura já 

não era tanta, e caso contrário ficariam «extremamente reduzidos»221, refere a fraca 

formação científica artística a nível do secundário, e dá um exemplo: «Já chegamos a estar, 

por exemplo, numa aula, em que eu mostrei um detalhe dos frescos da Capela Sistina, e 

ninguém foi capaz de me dizer que aquilo é de Miguel Ângelo.»222 Segundo o docente, esta 

fraca formação é um facto generalizado, mas nós, sem colocar isso em causa, 

questionamo-nos se não será também uma consequência do leque de alunos admitido, cuja 

                                                                                                                                           
216 Luís Canotilho, A Educação Artística e as Instituições Culturais do Estado Novo. Tese de Doutoramento em Filosofia e 

Ciências da Educação, apresentada à Universidade de Salamanca, pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Educação, 

em 1991. 
217 Margarida [Rocha], A Educação Visual do Ensino Básico (2º Ciclo): Os professores em início de carreira e a orientação 

dada ao programa. Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, apresentada à Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 1993. Margarida Rocha, Educação em Arte: concepções e práticas: Um 

estudo sobre o acto educativo de professores do 2º Ciclo do Ensino Básico. Tese de Doutoramento em Ciências da 

Educação, apresentada à Universidade Nova de Lisboa pela Faculdade de Ciências e Tecnologia, em 2006. 
218 José Alberto Saraiva, Étude de La Formation des Enseignants d’Arts Plastiques em Europe. Tese de Doutoramento em 

Arte e Ciências da Arte, Université Paris I, Panthéon, Sorbonne, 2000. 
219 José Melo, An Historical Study of the Impact of Political Power and Ideology on Art Education in Portuguese and 

Secundary Schools From 1761 to 1974. Tese de Doutoramento, 1997. 
220 Escolas Superiores de Educação do Algarve, de Bragança, Coimbra, Porto, Setúbal e Viseu. 
221 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p. 7. 
222 Idem, p. 8. 
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qualidade, segundo Conceição Cordeiro, nos últimos anos foi decrescendo, chegando ao 

ponto de ser a própria professora a traduzir-lhes os textos estrangeiros, sendo que José 

Alberto Saraiva refere também dificuldades ao nível do Português, algo anotado nalguns 

relatórios de avaliação externa223. 

 

«Este ano 2006-2007, nós só temos o 3º e o 4º anos. (...) São um 3º e 4º anos um pouco 

problemáticos. Há algumas falhas. É o término, nota-se. [Os alunos chegam a não saber ler 

Inglês. Eu já me tenho dado ao trabalho de traduzir, na medida em que, cada vez mais, acho 

que os alunos vêm mal preparados].»224  

 

«Eu tive muitos alunos e é, realmente, desanimador. Recebia-os logo após o 3º ano, 

quando eles já eram professores do 1º ciclo e vinham com notas fabulosas, mas tinham 

dificuldade em construir textos! Por exemplo, após uma visita de estudo ao atelier de um pintor 

que estava a trabalhar junto da zona de Torres Novas, pedi-lhes que escrevessem sobre a 

visita, e foram trabalhos muito fracos, mesmo ao nível do Português.»225 

 

Esta situação vai precisamente ao desencontro da definição do professor como «o 

aluno mais preparado», expressa por António Pedro Ferreira Marques226, e afasta-se 

também do perfil do professor de Artes Visuais emanado do próximo capítulo, no qual este 

surge como um investigador, com um conhecimento das Artes Visuais e do ensino das 

Artes Visuais, mas também como um intelectual crítico, com um conhecimento holístico, que 

o torna capaz de uma actualização constante, de reagir perante e de activar a mudança.  

Sidónio Garcia, autor e ex-coordenador do curso de Lisboa salienta a necessidade de 

alguns alunos com menor «apetência e vocação para disciplinas teóricas e teorizantes», 

enveredarem por vias profissionais no sentido de se sentirem motivados e de se realizarem 

em áreas técnicas, nas quais supostamente não precisam de utilizar muito o raciocínio, e 

recordando a expressão popularmente repetida “nós não vivemos só com doutores”, refere-

se aos antigos Trabalhos Manuais como uma disciplina que possibilitava essas vias. 

                                                 
223 Adalberto Dias de Carvalho, Fernando Moreira da Silva e Maria Helena Sarmento de Menezes (Subcomissão D 4), 

Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de Educação Visual e 

Tecnológica da Escola Superior de Educação de Viseu, Junho de 2003, p. 7. 
224 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, pp. 11 e 12. 
225 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 13. 
226 António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, p. 3. 
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«A escola ao não apontar vias laborais, ao não apontar vias profissionalizantes, acaba 

por excluir os alunos. O aluno quer continuar, mas como não há outra via, acaba por ir para a 

rua. Isto não devia acontecer. Essa era uma função muito importante dos Trabalhos Manuais. 

Os Trabalhos Manuais abriam como que um outro caminho. Como quem diz: “Tu não tens 

grande futuro aí nas disciplinas teóricas, mas está aqui uma perspectiva onde até já se viu que 

podes ter algum êxito, na qual tu tens algum jeito.” Apontava-se caminho e o aluno, com aquele 

incentivo, acabava por pensar “Sim senhor, vou para aí. Realmente, aí terei mais hipóteses”.227 

 

Apesar de desenvolver um discurso muito actual, insurgindo-se relativamente à 

exclusão social que, muitas vezes, acontece na própria escola, Sidónio Garcia acaba por 

revelar uma concepção muito redutora dos Trabalhos Manuais e por também discriminar, a 

seu modo, pois ao rotular determinados alunos com o estigma da não apetência para as 

áreas teorizantes, ao encaminhá-los para um fazer desligado do entender, está a vedar-lhes 

o acesso a uma dimensão compreensiva essencial a todo o ser humano, quando Ruskin, já 

em 1853, reivindicava um entendimento que transformasse o “homem-máquina”, em 

verdadeiro Homem.228 

Para termos uma noção do quão desfasada está esta concepção basta lembrarmos 

que, em 1918, a introdução dos Trabalhos Manuais Educativos, como o seu próprio nome 

indica, já revelava uma compreensão da relação mão-cérebro que, devido precisamente à 

formação dos professores de Trabalhos Manuais, se perderia no tempo, mas que com a 

aglutinação da Educação Visual com os Trabalhos Manuais se procurou recuperar, de 

acordo com o objectivo desta união explicado por Acácio Carvalho229.  

Assim, na declaração de Sidónio Garcia também podemos subentender a tentativa de 

legitimação da formação dos próprios professores de Trabalhos Manuais e, por extensão, 

da formação proporcionada pelo curso de ensino – básico variante Educação Visual e 

Tecnológica da Escola Superior de Educação de Lisboa que este docente criou, com uma 

forte componente tecnológica, mas uma enfraquecida formação científica artística, e cujo 

acesso foi facilitado, como conta Graça Carvalho, coordenadora actual do curso que, apesar 

                                                 
227 Sidónio Garcia, “Entrevista a Sidónio Garcia”, in Anexos, p.10. 
228 John Ruskin, The Stones of Venice, London, Smith, Elder & Company, 1851-53, cit. por Betâmio de Almeida, A 

Educação Estético-Visual no Ensino Escolar, p. 22.  
229 Vide p. 80. 
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de também demonstrar alguma preocupação com o futuro dos alunos que não conseguem 

ingressar nas Belas-Artes, onde são requeridas médias altas, e que entravam nas Escolas 

Superiores de Educação230, considera, segundo um outro prisma, que o acesso deveria ter 

sido mais condicionado, por forma a que não entrassem alunos, futuros professores de 

Artes Visuais, desinteressados sobre esta área.    

 

«Para um curso destes pode vir toda a gente. Até podem não vir do agrupamento das 

Artes. Este é um aspecto, realmente, negativo. Porque enquanto para as Belas-Artes, é 

requerida uma preparação anterior que ajuda os alunos de alguma maneira (pelo menos são 3 

anos de ensino secundário), para aqui não. Nós bem sabemos que uma coisa é ser professor 

de Educação Visual e Tecnológica, e outra coisa é ser artista, mas, mesmo assim, vir para aqui 

alguém que até nem gosta de Arte, ou que não tem vocação nenhuma – porque é mesmo 

assim – não ajuda muito. Isto acontece muito frequentemente. Há turmas em que isto se aplica 

a mais de metade dos alunos. Nestas últimas, por acaso, não, mas é frequente.»231 

 

Esta questão é grave, tendo em conta que uma das condições apontadas, pela 

maioria dos docentes entrevistados, relativamente ao perfil do professor de Artes Visuais, é 

não só gostar das Artes Visuais, como desenvolver esse gosto através da actividade 

artística, como veremos no próximo capítulo, e prende-se com a situação, já referida, do 

acesso em alguns cursos, ou a partir de determinada altura, não requerer uma formação 

anterior na área das Artes Visuais, ao nível do ensino secundário, o que nos levou a afirmar, 

aquando do primeiro trabalho que realizámos sobre o tema desta dissertação que, «se 

adicionarmos [ao facto de que a formação científica/artística é muitas vezes insuficiente], o 

de que, na própria admissão a estes cursos, cerca de metade das Escolas, não exigem a 

frequência do agrupamento de Artes no ensino secundário (...), poderemos então concluir 

que esta formação incompleta, insuficientemente desenvolvida a nível artístico, poderá 

mesmo ser a única experienciada pelos futuros docentes.»232 

José Pedro Fernandes salienta que era difícil superar as deficiências que os alunos 

traziam a nível científico artístico, uma vez que, como já foi tantas vezes mencionado, 

                                                 
230 Graça Carvalho, “Entrevista a Graça Carvalho”, in Anexos, p. 9. 
231 Idem, pp. 6 e 7. 
232 Ana Sousa, A formação dos professores de Educação Visual em Portugal (Trabalho desenvolvido no âmbito da 

disciplina Modernidade Pedagógica: Genealogia e Práticas, do Mestrado em Educação Artística), p. 8.  
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praticamente três quartos da formação eram destinados a prepará-los como professores do 

1º ciclo do ensino básico, e insurge-se relativamente a esta situação. «Isso é um erro 

crasso. E não faz sentido! Quando passou a existir uma licenciatura específica para o 1º 

Ciclo, porque é que não permitiram, a partir desse momento, que os cursos de formação do 

2º ciclo fossem os da especialidade?»233  

Margarida Rocha partilha da mesma opinião. Se José Alberto Saraiva argumenta que 

os professores formados nas Escolas Superiores de Educação, devido à sua formação 

artística superficial, «nunca poderão ser professores extraordinários»234, defendendo que só 

será possível uma formação adequada nas ou junto das Faculdades de Belas-Artes 

(situação que mudaria de figura se as Escolas Superiores de Educação, em geral, 

proporcionassem uma forte componente artística)235; Margarida Rocha salienta que os 

alunos dos cursos de formação de professores de ensino básico – variante Educação Visual 

e Tecnológica nunca poderão ser tão bons professores como os oriundos dos cursos 

especialmente destinados à formação de professores do 1º ciclo.   

No entanto, como também sublinha Margarida Rocha, a formação de professores de 

Artes Visuais nas Escolas Superiores de Educação não foi a melhor mas a possível, e nós 

acrescentaríamos que foi a possível de acordo com o perfil e o empenho dos próprios 

docentes que a veicularam, e com as maiores ou menores dificuldades que encontram ao 

procurar torná-la melhor, dependentes do funcionamento interno das instituições.   

Assim, e dentro deste possível, esta formação, à semelhança dos anteriores modelos 

em que assentou a formação de professores em Portugal, de um modo geral, proporcionou 

um conhecimento em Ciências da Educação que não pecou por ser excessivo, mas antes 

por ser generalista. Esta situação, como já referimos, adveio da própria formação dos 

docentes que leccionavam as disciplinas neste âmbito, e do facto destas serem comuns a 

áreas tão diversas como a Matemática, a História e a Educação Visual e Tecnológica. 

Apesar de existirem conceitos e paradigmas comuns a todas as áreas, é necessária a sua 

transposição para o ensino específico de cada uma, pelo que, por exemplo, a História da 

Educação deveria consistir numa História do Ensino das Artes Visuais contextualizada no 

                                                 
233 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p. 8. 
234 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 13. 
235 Idem, p. 15. 
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âmbito mais geral daquela ou, no mínimo, estabelecer pontes com este ensino em 

particular, algo muito difícil nas condições supracitadas, e que, por isso mesmo, não se 

verificou na formação de professores nas Escolas Superiores de Educação.   

Logo, não podemos afirmar que a formação educacional se tenha sobreposto à 

formação na área ou, neste caso, nas áreas de docência, sendo que a impreparação 

sentida pelos alunos, relativamente à leccionação quer do 1º ciclo, quer da disciplina de 

Educação Visual e Tecnológica do 2º ciclo, deveu-se sobretudo à excessiva diversidade 

daquelas áreas, que deu origem a um conhecimento muito superficial de cada uma. A 

necessidade de incorporar no mesmo plano de estudos as áreas de docência do 1º ciclo 

(Português, Matemática, Estudo do Meio, Expressões Plástica, Dramática e Musical e 

Educação Física), e do 2º ciclo (Educação Visual e Educação Tecnológica), levou a que os 

conhecimentos em cada área não ultrapassassem um nível introdutório. Não só as 

formações orientadas para a docência do 1º ciclo e de Educação Visual e Tecnológica do 2º 

ciclo rivalizavam entre si, como, para além disso, as diferentes componentes de cada uma 

foram obrigadas a conviver, e dentro de cada componente, as diversas áreas, didácticas, e 

a Prática Pedagógica, reduzindo-se tudo, muitas vezes, ao mínimo, e originando cursos 

que, apesar de integrados, mais pareciam «mosaicos de disciplinas desconexas», utilizando 

uma expressão de João Pedro da Ponte236. 

Devido à estrutura e dificuldades com as quais estes cursos sempre se debateram, ao 

estabelecermos um paralelo entre esta formação e a experimentada pelos alunos de Belas-

Artes, de estrutura sequencial, podemos chegar a este absurdo: no contexto da formação 

bivalente de estrutura “integrada”, mas, na prática, também sequencial, das Escolas 

Superiores de Educação, as diferenças que estes cursos apresentavam, em comparação 

com os cursos das Belas-Artes, eram que: (1) enquanto no 1º ciclo, de três anos, estes se 

destinavam sobretudo à formação de professores para leccionarem o 1º ciclo do ensino 

básico, e integravam algumas disciplinas no âmbito da Educação Visual e Tecnológica, os 

cursos das Belas-Artes consistiam em cinco anos de exclusiva formação científica artística; 

e (2) enquanto no 2º ciclo destes cursos, de apenas um ano, se concentrava quase todo o 

conhecimento sob o ponto de vista científico artístico, da didáctica e da prática pedagógica 

                                                 
236 João Pedro da Ponte, “O Processo de Bolonha e a formação inicial de professores em Portugal”, in José Paulo 

Serralheiro (org.), O Processo de Bolonha e a Formação dos Educadores e Professores Portugueses, p. 67. 
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para leccionarem Educação Visual e Tecnológica no 2º ciclo do ensino básico, os já 

licenciados em Belas-Artes realizavam uma formação pedagógica com a duração de um ou 

dois anos.  

De facto, também nos cursos de formação de professores do ensino básico variante 

de Educação Visual e Tecnológica, à semelhança da formação pedagógica realizada pelos 

professores de Artes Visuais licenciados em cursos superiores artísticos, é característica a 

desarticulação entre a formação artística e a formação educacional (apesar de, neste caso, 

coexistirem no mesmo curso e, por vezes, até no mesmo ano), com a agravante da 

formação artística ser, inevitavelmente, menos desenvolvida, sendo poucos os cursos nos 

quais ultrapassa uma dimensão eminentemente tecnicista e pragmática (correspondendo 

aos conhecimentos mínimos a transmitir aos alunos na leccionação da Educação Visual e 

Tecnológica), e com a mais valia de, nalguns cursos, a formação educacional proporcionar 

conhecimentos no âmbito específico do ensino das Artes Visuais, através da disciplina de 

Desenvolvimento da Expressão Gráfico-Plástica. 

Para além disso, a tão cara reflexividade sobre a prática, aclamada na 

contemporaneidade, tanto no domínio artístico, como no educacional (apesar de ser 

difundida através das disciplinas gerais de Ciências da Educação, em todos os cursos, e 

realizada nalgumas disciplinas artísticas, nos poucos cursos em que estas não se limitam à 

mera aprendizagem tecnicista), raramente conjuga estes dois mundos, ou é concretizada 

aquando da Prática Pedagógica, sempre relegada para o fim do curso. Pelo que concluímos 

que, no fundo, nos cursos de formação de professores de ensino básico – variante 

Educação Visual e Tecnológica, das Escolas Superiores de Educação, de um modo geral, 

persistiu um modelo tecnológico de formação, centrado nas aquisições, no qual a teoria é 

anterior e superior à prática, sendo inexistente não só a relação entre o conhecimento 

artístico e educacional, como a relação entre ambos e a Prática Pedagógica. 

No entanto, temos de reconhecer que, devido aos poucos cursos (cerca de um terço) 

nos quais esta reflexividade teve lugar, algum caminho foi traçado na história da formação 

de professores de Artes Visuais em Portugal, sendo que, com maior ou menor sucesso, e 

apesar das limitações mencionadas, estes contribuíram para a implementação de novas 

práticas educativas, neste campo, no nosso país.237 

                                                 
237 Vide pp. 341-347. 
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Actualmente, a estrutura assente num modelo de variante, com o objectivo de formar, 

simultaneamente, um professor generalista do 1º ciclo e um professor especialista de 

Educação Visual e Tecnológica do 2º ciclo do ensino básico, motivo de perplexidade e alvo 

de contestação por parte de docentes e discentes destes cursos, nas Escolas Superiores de 

Educação, está prestes a acabar, ou antes legislativamente já acabou, apesar de os 

resquícios desta formação, segundos, terceiros e quartos anos da mesma, ainda se 

cumprirem. Paralelamente, uma nova etapa na formação de professores de Artes Visuais 

aproxima-se e, ao contrário do que alguns dos seus docentes julgavam, mas de acordo com 

o que todos desejavam, as Escolas Superiores de Educação continuarão a participar neste 

processo. Assim, apesar da extinção dos cursos de formação de professores do ensino 

básico variante Educação Visual e Tecnológica, o conhecimento que adveio dessa 

experiência não se irá perder, como Francisco Rúbio previa.  

 

«Como, durante vários anos, continuou-se a formar professores nos mesmos moldes, 

em excesso, o resultado final só podia ser este: a extinção, pura e simples, dos cursos de 

Educação Visual e Tecnológica. (...) A nossa tradição, em Portugal, sempre foi esta: 

experimentar e desenvolver algo durante dez ou quinze anos, e, quando as pessoas começam 

a perceber alguma coisa, de repente, muda tudo. “Estes já não servem, venham outros novos, 

vamos começar tudo de novo.” E tudo isto vai-se perder.»238 

 

Tanto Luís Canotilho como Prudência Coimbra, respectivamente coordenador e 

docente dos cursos das Escolas Superiores de Educação de Bragança e do Porto, os 

únicos onde esta formação persiste, elaboraram mestrados em ensino da Educação Visual 

e Tecnológica adequados à recente legislação, no sentido de acompanhar Bolonha e 

acreditam neste novo paradigma da formação de professores.  

 

«Julgo que a formação do futuro destes professores deve ser dentro do modelo de 

Bolonha e através da formulação de curso que propusemos: Licenciatura em Artes Plásticas (3 

anos); Mestrado em Ensino da Educação Visual e Tecnológica (1,5 anos).»239 

 

                                                 
238 Francisco Rúbio, “Entrevista a Francisco Rúbio”, in Anexos, p. 9. 
239 Luís Canotilho, “Entrevista a Luís Canotilho”, in Anexos, p. 3. 
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«Nós continuamos a acreditar que a Escola Superior de Educação do Porto mantém um 

espaço privilegiado para formação de professores Especialistas em Ensino Artístico de 2º e 3º 

ciclos (o Secundário está atribuído, por Decreto, ao Ensino Superior Universitário). Guiados por 

essa certeza estamos a elaborar mais um plano de estudos (1º e 2º ciclos de estudos), agora 

orientado pelas normas do Tratado de Bolonha.»240 

 

O facto da formação se realizar em dois ciclos irá, de certo modo, precaver, por um 

lado, o mencionado gosto pelas Artes Visuais, uma vez que os alunos que enveredarem 

pela licenciatura em Artes Visuais terão o desejo de aprofundarem os seus conhecimentos 

nesta área, e não apenas a vontade de serem professores, seja em que área for, como 

chegou a acontecer, de acordo com Graça Carvalho241, e, por outro lado, o gosto pelo 

ensino, dado que alguns dos alunos dos antigos cursos o que verdadeiramente desejavam 

era seguir o ensino superior artístico, como também foi relatado por alguns docentes, entre 

os quais José Alberto Saraiva242, e quem optar pelo 2º ciclo desta formação, fá-lo-á de 

modo consciente, sem outras expectativas que não as do ensino. 

No entanto, se a separação entre os dois ciclos pode ser entendida do modo 

supracitado, e se o facto da formação dos professores de Artes Visuais nas Escolas 

Superiores de Educação passar a contemplar, com condições estruturais mais dignas, uma 

formação científica artística intensa, como nos cursos superiores artísticos, constitui, sem 

dúvida, um avanço, a verdade é que manter-se-á a desarticulação entre as componentes 

artística e educacional na formação dos professores de Artes Visuais em Portugal, assim 

como perder-se-á uma certa intertextualidade entre as componentes artística, didáctica e 

pedagógica, que vinha sendo característica em alguns destes cursos das Escolas 

Superiores de Educação, sobretudo no último ano, onde estas se concentravam. 

Por outro lado, maior tempo de formação científica artística não significa, necessária-

mente, melhor formação, sendo que, se se quer, efectivamente, que isso aconteça, a 

generalidade das Escolas Superiores de Educação terá que garantir os recursos humanos 

adequados e suficientes, não só no que respeita à componente artística nas suas múltiplas 

modalidades, como veio a acontecer nalgumas Escolas (como as de Portalegre243 e 

                                                 
240 Prudência Coimbra, “Entrevista a Prudência Coimbra”, in Anexos, p. 4. 
241 Graça Carvalho, “Entrevista a Graça Carvalho”, in Anexos, p. 7. 
242 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 15. 
243 Isabel Maria Cottinelli Telmo Pardal Monteiro, Maria José Nunes de Brito e Sidónio da Silva Henriques Garcia 

Subcomissão D 1.3), Relatório de Avaliação Externa do Curso de Professores do 2º ciclo do Ensino Básico variante de 

Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de Portalegre, Junho de 2002, p. 27. 



A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS NAS ESCOLAS SUPERIORES DE EDUCAÇÃO    

 

364 

Setúbal244), mas também a todos os ramos do conhecimento que se cruzam com a Arte, 

enriquecendo-a, como a Psicologia da Arte, a Sociologia da Arte, a Antropologia Artística, 

entre outros. Por mais competentes que sejam os docentes actuais (não duvidamos disso), 

a pluralidade de perspectivas é sempre um factor enriquecedor em qualquer formação, e a 

sobrecarga de funções a que, muitas vezes, os professores são obrigados é adversa. Uma 

mudança estrutural no sentido de uma maior especialização implica medidas relativamente, 

não só ao pessoal docente, como aos espaços, e a toda uma dinâmica que a tornem 

possível, não se podendo esperar que a Arte ganhe verdadeira dimensão nas Escolas 

Superiores de Educação se tudo se mantiver exactamente na mesma.  

No que concerne ao Mestrado em Ensino da Educação Visual e Tecnológica, uma vez 

que na componente educacional da maioria dos cursos de professores do ensino básico – 

variante Educação Visual e Tecnológica não foi desenvolvido um conhecimento específico 

do ensino das Artes Visuais, é de notar que, para que esta formação ocorra da melhor 

maneira, e seja possível, ao menos a este nível, a adequação entre uma teoria educacional 

artística e a prática pedagógica, é necessário, também neste caso, a recorrência a docentes 

especializados no Ensino das Artes Visuais, que desenvolvam investigação neste âmbito, e 

que fomentem uma atitude de investigação-acção nos alunos. O facto das disciplinas 

integradas na componente formativa educacional geral (como se designa no novo decreto) 

advogarem uma prática educativa reflexiva e social-reconstruccionista, geradora de 

desenvolvimento, por si só, não garante a concretização desta prática, se não existir um 

sólido e actualizado conjunto de conhecimentos no âmbito do ensino específico, a partir dos 

quais seja possível reflectir sobre, e até questionar aquela “prática”, que, por sua vez, 

poderá colocar em causa e revitalizar o conhecimento “teórico”.  

Se a formação se encaminhar neste sentido é natural que o interesse pelas 

abordagens em torno da Arte nas suas múltiplas dimensões, que se tem vindo a verificar 

nos últimos anos, sobretudo a partir da elaboração do documento Currículo Nacional do 

Ensino Básico – Competências Essenciais, se converta em novas práticas de ensino de 

Educação Visual e Tecnológica, e que, a pouco e pouco, a Arte venha, finalmente, a ser 

entendida, praticada e usufruída pela comunidade, com todas as vantagens que resultam 

dessa interacção.   
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CAPÍTULO 5 

PARA UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS  

GERADORA DE NOVAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

«Os professores estão disponíveis para pensar acerca da 

natureza do seu trabalho. Juntos nós podemos, a pouco e 

pouco, mudar enquanto indivíduos e, por conseguinte, mudar 

o colectivo.» (Newman, Griffin e Cole, 19891) 

«A possibilidade de produzir um outro conhecimento 

sobre os professores, mais adequado para os compreender 

como pessoas e como profissionais, mais útil para descrever 

(e para mudar) as práticas educativas, é um desafio intelectual 

estimulante.» (António Nóvoa, 19922)  

INTRODUÇÃO 

OBJECTO E OBJECTIVO 

Este capítulo constitui-se como um espaço de idealização de uma formação de 

professores de Artes Visuais. Como objecto de reflexão tomaremos os perfis de professor 

de Artes Visuais e os paradigmas de formação, idênticos ou divergentes dos actuais, 

descritos ou sugeridos pelos docentes que entrevistámos, que espelham o passado desta 

formação, mas, simultaneamente, anunciam o seu futuro.  

Uma vez que o ensino das Artes Visuais em Portugal, ao longo da sua história, foi 

continuadamente relacionado com a formação dos professores por ele responsáveis, e 

sendo reconhecido, por alguns dos docentes das instituições onde se formaram e ainda se 

formam aqueles professores, que a iliteracia em Artes Visuais, que caracteriza a população 

                                                 
1 Denis Newman, Peg Griffin e Michael Cole, The Construction Zone: Working for Cognitive Change in School, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 12 e 13, cit. por José Ferreira-Alves e Óscar Gonçalves, Educação 

Narrativa do Professor, p. 113 (tradução livre dos autores).  
2 António Nóvoa, Vidas de Professores, p. 24. 



PARA UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS GERADORA DE NOVAS PRÁTICAS EDUCATIVAS     

 

368 

portuguesa, deve-se, em grande parte, à formação prestada (ou não), nesse sentido, 

naquelas mesmas instituições, o objectivo final deste capítulo é apresentar uma proposta de 

formação que, a ser incrementada, contribua para o desenvolvimento de novas práticas 

educativas, neste domínio, no nosso país. Esta proposta resulta, por um lado, da 

intersecção dos perfis e paradigmas apresentados pelos docentes entrevistados, que, no 

fundo, constituem uma «perspectiva pública»3 sobre esta formação, e por outro lado, da 

compreensão que fomos adquirindo, com base no conhecimento que, até aqui, construímos.  

PRINCIPAIS FONTES DE REFERÊNCIA 

Como, entretanto, já deixámos antever, este capítulo vai beber, em grande parte, às 

entrevistas que realizámos a um total de vinte e oito docentes responsáveis, directa ou 

indirectamente, pela formação dos professores de Artes Visuais em Portugal, pertencentes 

a dois grupos: um constituído pelos docentes do ensino superior politécnico, nomeadamente 

das Escolas Superiores de Educação (Grupo ESE); e um outro composto, maioritariamente, 

por docentes do ensino universitário, nomeadamente das Faculdades de Belas-Artes, ao 

qual também juntámos docentes/formadores que, pelo seu percurso, tiveram influência na 

formação psico-pedagógica dos professores oriundos das Belas-Artes (Grupo BA).  

Apesar dos motivos que nos levaram a eleger estes dois grupos de docentes, em 

particular, já terem sido apresentados ao longo desta dissertação, não podemos deixar, no 

âmbito deste último capítulo, de defender a legitimidade das observações a que recorremos, 

através de uma breve síntese do que foi a formação dos professores de Artes Visuais em 

Portugal.  

Assim, se até meados dos anos 80, a formação destes professores era realizada, 

quase exclusivamente, pelas então Escolas Superiores de Belas-Artes, à qual se seguia um 

complemento pedagógico da responsabilidade de outras instituições4, a partir dessa altura, 

com a criação de cursos específicos de formação de professores, simultaneamente para o 

1º ciclo do ensino básico e para o 2º ciclo, na área da especialidade5, nas Escolas 

                                                 
3 Selma Pimenta e Léa Anastasiou, Docência no Ensino Superior, vol. 1, p. 51. 
4 Inicialmente nas Faculdades de Letras (1902-1974) e posteriormente nos Departamentos de Ciências da Educação das 

Faculdades de Psicologia e Ciências da Educação ou das Escola Superior de Educação (1985-2007), como vimos no 

segundo capítulo.   
5 Neste caso Educação Visual e Trabalhos Manuais até 1993, e Educação Visual e Tecnológica daí em diante. 
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Superiores de Educação, a formação dos professores de Artes Visuais começou a fazer-se 

essencialmente por estas duas vias, conforme se destinasse ao ensino do 2º ciclo do ensino 

básico, ou ao 3º ciclo do ensino básico e ao secundário.  

Não obstante a criação posterior de cursos superiores artísticos, quer públicos quer 

privados, que conferiam habilitação própria para a docência, tal como os das Belas-Artes6, e 

de cursos universitários direccionados para o ensino das Artes Visuais no 2º ciclo7, e no 3º 

ciclo do ensino básico e no ensino secundário8, a verdade é que a maioria dos professores 

de Educação Visual e Tecnológica continua a realizar a sua formação nas Escolas 

Superiores de Educação, e a maioria dos professores de Artes Visuais (de Educação Visual 

do 3º ciclo e das disciplinas desta área no secundário) continua, ainda, a ser oriunda das 

Faculdades de Belas-Artes.   

Tanto assim é que, hoje em dia, as perspectivas apontadas pelo Ministério da 

Educação vão precisamente no sentido de criar Mestrados em Ensino, que confiram 

habilitação profissional para o ensino da Educação Visual e Tecnológica no ensino básico 

(elaborados por algumas Escolas Superiores de Educação), dando origem a especialistas 

desta área que complementarão a formação prestada pelo “professor único”, licenciado em 

Educação Básica, com créditos idênticos em Português, Matemática, Estudo do Meio (que 

inclui Ciências da Natureza e História e Geografia de Portugal) e Expressões; e Mestrados 

em Ensino das Artes Visuais, que confiram habilitação profissional para o ensino das Artes 

Visuais no 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário (elaborados pelas Faculdades 

de Belas-Artes em parceria com as Universidades em que se inserem).  

Por conseguinte, todos os docentes entrevistados são pessoas que exercem ou 

exerceram funções que foram determinantes para a formação dos professores de Artes 

Visuais em Portugal, ou que, pelo menos, demonstraram ao longo da sua carreira 

preocupação por esta problemática. É de salientar ainda que apenas um dos docentes em 

                                                 
6 Licenciaturas em Design das Universidades do Algarve e de Aveiro, licenciaturas na área das Artes Visuais e do Design 

da Universidade da Madeira e da Escola Superior de Tecnologia, Gestão Arte e Design das Caldas da Rainha do Instituto 

Politécnico de Leiria, e licenciaturas na área do Design da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo (Ensino Superior Público); Licenciaturas na área das Artes Visuais da Escola de 

Tecnologias Artísticas de Coimbra (ETAC-ARCA), da Escola Superior Artística do Porto (ESAP), e da Escola Superior de 

Artes e Design de Matosinhos, bem como licenciaturas na área do Design da Escola Superior de Design do Instituto de 

Artes Visuais, Design e Marketing de Lisboa (IADE). 
7 Licenciatura em Artes Plásticas variante ensino da Universidade da Madeira. 
8 Licenciatura em Artes Visuais variante ensino da Universidade de Évora. 
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cada grupo já não exerce funções, mas pelo percurso e investigação desenvolvidos, 

assumiu um papel importante no âmbito desta temática.9   

Para o Grupo BA foram seleccionados dirigentes e ex-dirigentes de órgãos de gestão 

(Conselhos Científico, Pedagógico e Directivo)10, bem como responsáveis pelo recente 

processo de reestruturação dos cursos ou pelo projecto de introdução da variante ensino 

nas Belas-Artes de Lisboa11 e, após a sua não consecução, pela condução do processo de 

integração na formação de professores da Universidade de Lisboa12; docentes mais antigos, 

que participaram no processo de integração das Belas-Artes na Universidade de Lisboa13; o 

professor responsável, quase desde o início da reestruturação posterior ao 25 de Abril, 

pelas disciplinas de Psicologia e de Sociologia, (ligadas ainda que indirectamente a esta 

questão)14; duas figuras preponderantes na história da formação de professores de Artes 

Visuais em Portugal, que foram responsáveis, em períodos e instituições diferentes, pela 

profissionalização dos professores oriundos das Belas-Artes15; e finalmente, um docente da 

Faculdade de Belas-Artes do Porto, coordenador do Mestrado em Ensino das Artes Visuais, 

em parceria com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação daquela Universidade, 

que visa, precisamente, conferir aos alunos de Belas-Artes a habilitação profissional para a 

docência.16
 

Para o Grupo ESE, foram seleccionados docentes que, dentro das Escolas 

Superiores de Educação, exercem ou exerceram a coordenação dos cursos de formação de 

professores do ensino básico variante Educação Visual e Tecnológica17, e/ou fizeram parte 

da comissão de auto-avaliação dos referidos cursos da Escola Superior de Educação onde 

                                                 
9 Rocha de Sousa (Grupo BA) e José Alberto Saraiva (Grupo ESE). 
10 Hugo Ferrão e Isabel Sabino (Presidente e Ex-Presidente do Conselho Científico); Fernando António Baptista Pereira e 

Margarida Calado (Presidente e Ex-Presidente do Conselho Pedagógico); Miguel Arruda e Cristina Tavares (Presidente e 

Ex-Presidente do Conselho Directivo). 
11 Na reestruturação dos planos de estudo Isabel Sabino e Lima de Carvalho (Artes Plásticas-Pintura), Miguel Arruda 

(Design de Comunicação) e Virgínia Fróis (proponente do curso geral de Artes Plásticas), e no projecto de viariante 

ensino António Pedro Ferreira Marques. 
12 António Pedro Ferreira Marques e Margarida Calado. 
13 Rocha de Sousa e Lima de Carvalho. 
14 Fernando Casqueira. 
15 Elisabete Oliveira e Isabel Cottinelli Telmo. 
16 A parte curricular desde Mestrado teve início no presente ano lectivo de 2006-2007, sendo iniciada para o próximo ano 

a componente de prática pedagógica, nos moldes previstos pela recente reforma das condições necessárias à obtenção 

de habilitação profissional para a docência, definidos no Decreto-Lei 43/2007 de 22 de Fevereiro. 
17 Acácio Carvalho, Ana Bela Mendes, Conceição Cordeiro, Francisco Rúbio, Graça Carvalho, Luís Canotilho, José Pedro 

Fernandes, Madalena Leitão, Margarida Rocha e Sidónio Garcia. 
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leccionam ou leccionavam18, e/ou da subcomissão de avaliação externa dos mesmos 

cursos, a nível nacional19. Este critério de selecção assenta no pressuposto de que quem 

coordenou e/ou já passou pela experiência de auto-avaliação do curso que lecciona e/ou 

dos cursos leccionados a nível nacional, terá uma perspectiva mais abrangente deste 

género de formação, assim como mais facilidade e propriedade para reflectir sobre a 

mesma. 

Tanto um grupo, como o outro, como já referimos anteriormente, são constituídos por 

catorze elementos, a maioria dos quais, em ambos os grupos, com formação em Belas-       

-Artes (no Grupo BA 10/14, e no Grupo ESE 11/14), pelo que podemos aferir que esta 

formação é predominante, e constitui, sem dúvida, um elemento influente a levar em 

consideração). Só a título de curiosidade, dos que são formados em Belas-Artes, a maioria, 

quer num grupo, quer no outro, teve formação em Artes Plásticas – Pintura (no Grupo BA 

6/10, e no Grupo ESE 6/11).  

De referir, também, que as outras formações não são formações no campo das Artes 

Visuais em instituições diferentes, mas noutras áreas, sendo que no Grupo BA se prendem 

com as disciplinas do grupo de Ciências da Arte, leccionadas normalmente por docentes 

formados em História, Estética e/ou Filosofia; e no Grupo ESE reflectem a adaptação de 

docentes de áreas diversas às necessidades das Escolas Superiores de Educação. 

Justificada a origem das principais fontes deste capítulo, é preciso igualmente 

salientar que a sua análise dependeu, e muito, da pesquisa bibliográfica que realizámos no 

âmbito dos capítulos anteriores, que permitiu uma leitura das mesmas mais esclarecida. Foi 

com base nos conceitos e paradigmas inerentes à formação dos professores de Artes 

Visuais, derivados quer da Educação Artística, quer da Formação de Professores, que foi 

possível identificar as principais tendências dos perfis de professores mencionados, 

enquadrar as propostas de formação sugeridas, e, deste modo, compreendê-las. 

Para além disso, foi também a partir do que concluímos em cada capítulo, 

nomeadamente no que concerne às perspectivas para o ensino das Artes Visuais (primeiro 

capítulo), e às perspectivas para a formação dos professores de Artes Visuais em geral 

(segundo capítulo), e, em especial, nas Faculdades de Belas-Artes e nas Escolas 

                                                 
18 Todos os docentes mencionados, Clara Brito, José Alberto Saraiva, Luís Calheiros e Prudência Coimbra. 
19 Graça Carvalho e Sidónio Garcia. 
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Superiores de Educação (terceiro e quarto capítulos, respectivamente) que elaborámos a 

nossa proposta.   

ESTRUTURA 

Os dois eixos de reflexão que norteiam este capítulo são O perfil do Professor de 

Artes Visuais e A Formação de Professores de Artes Visuais, delineados a partir das 

questões colocadas, especificamente, nesse sentido, aos docentes que entrevistámos.  

O primeiro eixo deriva das questões: “Com base na sua experiência, pessoal e 

profissional, como aluno e como professor, o que é para si um bom professor, em traços 

gerais? E, um bom professor de Artes Visuais, em particular?”, às quais se seguia: 

“Considera que existe um conhecimento específico para se ensinar as Artes Visuais?”, caso 

a segunda resposta não acrescentasse à primeira. Por vezes, a partir destas questões 

começaram logo a traçar-se os conteúdos que “aquele” professor devia dominar, 

relacionados com as componentes da sua formação. Na pergunta seguinte: “De que modo é 

essa imagem conceptual de professor se reflectiu nas suas práticas educativas? Isto é, de 

que modo é que procura ser esse professor?” (que também se relevou muito útil para 

caracterizar o ensino nas Faculdades de Belas-Artes e nas Escolas Superiores de 

Educação, nos capítulos terceiro e quarto, respectivamente), procurámos aprofundar as 

anteriores, colocando a tónica na primeira pessoa, e estabelecendo uma ligação com a 

realidade educativa.  

O segundo eixo incide sobre A Formação de Professores de Artes Visuais, sendo que 

do conjunto de questões relacionado com esta temática, no que concerne a este capítulo 

apenas considerámos, normalmente, a última: “Como perspectiva a formação dos 

professores de Artes Visuais? Onde, como e porquê?”, uma vez que aquelas que a 

antecediam, debruçadas sobre o problema concreto da formação de professores de Artes 

Visuais, no passado e no presente, nas instituições de ensino dos docentes entrevistados, 

não se prestavam ao carácter especulativo deste capítulo, tendo sido aplicadas nos 

anteriores. 

Por fim, após sintetizar as diferentes perspectivas apresentadas para a formação de 

professores de Artes Visuais e os perfis a elas inerentes, procuramos extrair o que delas vai 

ao encontro das tendências actuais do ensino e da formação de professores de Artes 

Visuais em Portugal, e, com base no conhecimento que nos proporcionaram os capítulos 
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anteriores, assim como em alguma pesquisa, entretanto, efectuada, no âmbito do nosso 

projecto de doutoramento, sobre a formação de professores de Artes Visuais na 

contemporaneidade, a nível internacional, delineamos a nossa própria proposta. 

O PERFIL DO PROFESSOR DE ARTES VISUAIS 

“Para além de conhecer o que ensina, o professor tem de saber ensinar” é o lema 

utilizado, em geral, pelos docentes que entrevistámos, na definição do perfil de qualquer 

professor, e do professor de Artes Visuais, em particular. O peso atribuído a “o que se 

ensina” e ao “saber ensinar” é que varia, normalmente, de resposta para resposta.  

Assim, a maioria dos docentes do Grupo BA sobrevaloriza os conteúdos científicos 

artísticos, colocando-os em primeiro lugar face aos conteúdos educacionais e pedagógicos, 

o que revela uma concepção académica da formação de professores, na qual o professor 

surge como um especialista na matéria a leccionar, o que se traduz, normalmente, num 

modelo sequencial de formação, composto por uma forte formação científica, seguida de 

uma «escassa, incompleta e breve formação pedagógica»20; enquanto os docentes do 

Grupo ESE, geralmente, colocam aqueles conteúdos em pé de igualdade, ou desvalorizam 

a actualização do conhecimento científico artístico, concebendo um professor como um 

técnico, que simplesmente aplica procedimentos preestabelecidos e determinados por 

outrém, o que é próprio de uma orientação racional-tecnológica.  

No entanto, como a excepção faz a regra, um docente do Grupo BA chega a declarar 

que «um professor é essencialmente um pedagogo»21, e alguns admitem que, apesar da 

investigação constituir uma valência para o ensino, é preciso algo mais, uma vez que muitos 

investigadores são péssimos professores, porque não conseguem comunicar o produto da 

sua investigação, ou dito de um outro modo, não conseguem transformar o conhecimento 

do conteúdo em conhecimento didáctico do conteúdo. Por outro lado, uma docente do 

Grupo ESE defende que os conteúdos científicos artísticos são suficientes, e dispensa a 

formação educacional e pedagógica, ao acreditar que só na prática profissional se aprende 

                                                 
20 Carlos Marcelo García, Formação de Professores: para uma mudança educativa, p. 33. 
21 Fernando António Baptista Pereira, “Entrevista a Fernando António Baptista Pereira”, in Anexos, p. 16. 



PARA UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS GERADORA DE NOVAS PRÁTICAS EDUCATIVAS     

 

374 

verdadeiramente a ensinar, sendo que essa aprendizagem depende muito do investimento 

e do desenvolvimento pessoal de cada um, o que demonstra uma tendência para uma 

orientação prática e, simultaneamente, personalista. 

 

«Eu acho que formação pedagógica faz-se, essencialmente, ao longo da experiência. Se 

me perguntar: “O que é que aprendeu no estágio?”, respondo-lhe que não aprendi nada. Muito 

sinceramente, o que eu acho é que a experiência pedagógica se adquire ensinando. (...) Se 

pensarmos nos professores todos que tivemos para trás, tivemos algum professor igual? (...) 

São todos diferentes! Porque as pessoas são todas diferentes. Aquilo que cada um de nós tem 

que fazer, e faz naturalmente, é criar a sua própria personalidade como professor.»22 

 

Para além da clássica distinção entre conhecimento científico do conteúdo e 

conhecimento didáctico do conteúdo, para caracterizar o perfil do professor de Artes Visuais 

ambos os grupos apontaram qualidades que se prendem, sobretudo, com a comunicação23, 

com a investigação24 e com a reflexão25 (dependentes entre si, e possíveis em ambos os 

conhecimentos). O professor como comunicador, o professor como investigador, e ainda o 

professor reflexivo, foram as adjectivações mais vezes mencionadas, embora, por vezes, 

sob perspectivas muito diferentes. 

                                                 
22 Graça Carvalho, “Entrevista a Graça Carvalho”, in Anexos, p. 4. 
23 Acácio Carvalho, “Entrevista a Acácio Carvalho”, in Anexos, p. 6; Ana Bela Mendes, “Entrevista a Ana Bela Mendes”, in 

Anexos, p. 4; António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, p. 4; Clara 

Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, p. 6; Cristina Azevedo Tavares, “Entrevista a Cristina Azevedo Tavares”, in 

Anexos, pp. 5 e 6; Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 6; Elisabete Oliveira, “Entrevista 

a Elisabete Oliveira”, in Anexos, pp. 17 e 19; Fernando Casqueira, “Entrevista a Fernando Casqueira”, in Anexos, p. 5; 

Graça Carvalho, “Entrevista a Graça Carvalho”, in Anexos, p.4; Isabel Sabino, “Entrevista a Isabel Sabino”, in Anexos, pp. 

5 e 9; José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p. 9; Luís Calheiros, “Entrevista a Luís 

Calheiros”, in Anexos, p. 8; Madalena Leitão, “Entrevista a Madalena Leitão”, in Anexos, pp. 3 e 4; Margarida Calado, 

“Entrevista a Margarida Calado”, in Anexos, p. 4. Miguel Arruda, “Entrevista a Miguel Arruda”, in Anexos, p. 4; Prudência 

Coimbra, “Entrevista a Prudência Coimbra”, in Anexos, p. 2; Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, 

pp. 19 a 23. Sidónio Garcia, “Entrevista a Sidónio Garcia”, in Anexos, p. 6. 
24 Ana Bela Mendes, “Entrevista a Ana Bela Mendes”, in Anexos, p. 4; António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a 

António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, p. 4; Cristina Azevedo Tavares, “Entrevista a Cristina Azevedo Tavares”, in 

Anexos, pp. 6 e 7. Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 5; Elisabete Oliveira, “Entrevista 

a Elisabete Oliveira”, in Anexos, p. 20; Hugo Ferrão, Entrevista, p. 3; Isabel Sabino, “Entrevista a Isabel Sabino”, in 

Anexos, p. 9. Miguel Arruda, “Entrevista a Miguel Arruda”, in Anexos, pp. 1 e 2; Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de 

Sousa”, in Anexos, p. 20. 
25 Ana Bela Mendes, “Entrevista a Ana Bela Mendes”, in Anexos, p. 4. Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, 

in Anexos, pp. 17, 18 e 20; Graça Carvalho, “Entrevista a Graça Carvalho”, in Anexos, p.4; Isabel Cottinelli Telmo, 

“Entrevista a Isabel Cottinelli Telmo”, in Anexos, p. 4.  
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O PROFESSOR COMO COMUNICADOR E O PROFESSOR DE ARTES VISUAIS COMO 

COMUNICADOR HUMANISTA  

Apesar de alguns docentes referirem a comunicação sob o ponto de vista racional-

tecnológico, encarando-a não como uma competência que o professor adquire, mas como a 

aplicação de um conjunto de técnicas instrumentais que garantem uma comunicação bem 

sucedida, a maioria associa esta qualidade à relação professor-aluno, algo que consideram 

fundamental, e com um maior peso nas áreas artísticas, onde o produto do trabalho se 

relaciona sobremaneira com a pessoa que o aluno é. «A área criativa é sensível (...) para 

além, evidentemente, de ter uma aprendizagem técnica e prática, tem outra componente 

que é muito pessoal, muito individual, e que vem muito do interior de cada um.»26  

A capacidade de comunicação relaciona-se também com uma imagem do professor 

como orador, como actor, como mestre com o dom da palavra. Cristina Tavares (BA) e 

Margarida Calado (BA), responsáveis por disciplinas teóricas, salientam que tão importante 

como saber é conseguir transmitir esse saber, o que nem sempre acontece. 

 

«Acho que um bom professor deve ter uma sólida preparação científica e deve ter 

capacidade de comunicação, porque há, de facto, pessoas que são óptimas do ponto de vista 

científico, mas não são capazes de vencer essa barreira da comunicação.»27  

 

«O perfil do investigador e do bom professor divulgador nem sempre estão ligados. Nós 

temos professores que são excelentes investigadores, e que são péssimos professores, porque 

não sabem comunicar com os alunos, não sabem cativá-los, não têm uma oralidade que 

comunique com eles, não sabem ser apaixonados por aquilo que estão a dar.»28  

 

Luís Calheiros (ESE) e Acácio Carvalho (ESE) relacionam a questão da comunicação 

com a formação pedagógica, sob o ponto de vista das técnicas de oralidade, e concluem 

que esta é uma capacidade em parte do «foro do inato», e em parte do foro do 

«adquirido».29 Luís Calheiros afirma que a formação pedagógica não é tudo, e a sua 

ausência poderá não ser tão relevante se houver uma predisposição para se ser um 

                                                 
26 Margarida Calado, “Entrevista a Margarida Calado”, in Anexos, p. 4. 
27 Idem, p. 6. 
28 Cristina Azevedo Tavares, “Entrevista a Cristina Azevedo Tavares”, in Anexos, p. 6. 
29 Luís Calheiros, “Entrevista a Luís Calheiros”, in Anexos, p. 3. 
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comunicador. «Se nós tivermos vocação para ser comunicadores, essa já é uma vantagem. 

Podemos ter uma boa formação pedagógica, mas ser monótonos, monocórdicos a dar as 

aulas.»30 Acácio Carvalho, ligado não só às Artes Plásticas mas também ao Teatro, destaca 

a competência da comunicação para além das qualidades científicas, e refere a importância 

de uma prática a nível do teatro, «quer se tenha mais ou menos facilidade em comunicar».31  

Cristina Azevedo Tavares (BA), Margarida Calado (BA) e António Pedro Ferreira 

Marques (BA) corroboram esta opinião, e se na primeira subentendemos esta posição, 

quando refere que «felizmente» tem «uma boa colocação da voz, o que é uma 

vantagem»32, tanto Margarida Calado como António Pedro Ferreira Marques declaram-no 

explicitamente, apesar de colocarem a tónica em aspectos diferentes. Enquanto Margarida 

Calado, licenciada em História e professora de disciplinas de índole teórica, relaciona o 

professor com o actor, salientando as técnicas instrumentais de discurso inerentes a ambas 

as profissões, António Pedro Ferreira Marques, licenciado em Artes Plásticas – Escultura, e 

professor maioritariamente de disciplinas eminentemente práticas, acentua o aspecto 

relacional, que implica um conhecimento do outro, e uma adequação do comportamento ao 

outro, o que o situa no conjunto de professores com uma concepção de comunicação ligada 

às relações intersubjectivas.  

 

«Obviamente, tem também que ter alguma preparação pedagógica que possibilite, para 

além de uma facilidade natural, aplicar técnicas próprias de comunicação, de discurso. Os 

professores deviam ter educação de voz, por exemplo, como se faz no teatro, para colocar a 

voz, para evitar ser monocórdico, etc., etc., porque mesmo que haja microfones, se a pessoa 

fala sempre no mesmo tom torna-se entediante.»33 

 

«Um indivíduo [pode ser] muito bem documentado, (...) mas não ter qualidade no plano 

da transmissão de conhecimentos, não ser sensível à relação que se estabelece com os outros, 

em suma: ser um bom comunicador. (...) ser professor é um pouco ser actor, a pessoa tem que 

ter em linha de conta um público que está ali à sua frente, e que espera de si um determinado 

comportamento.»34 

 

                                                 
30 Luís Calheiros, “Entrevista a Luís Calheiros”, in Anexos, p. 3. 
31 Acácio Carvalho, “Entrevista a Acácio Carvalho”, in Anexos, p. 7. 
32 Cristina Azevedo Tavares, “Entrevista a Cristina Azevedo Tavares”, in Anexos, p. 6. 
33 Margarida Calado, “Entrevista a Margarida Calado”, in Anexos, p. 4. 
34 António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, pp. 4 e 5. 
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A imagem do professor como um orador, e consequente valorização das técnicas da 

oralidade, é normalmente relacionada com uma concepção de professor própria da 

Modernidade, como aquele que debita a matéria, que é um mero transmissor de 

conhecimentos, que ecoam através da sua voz, uma voz que deve ser trabalhada para bem 

ser ouvida, e fazer passar “a” mensagem de forma límpida, sem interferências, numa 

concepção de educação como acção unilateral. Por isso, quando é associada à formação 

pedagógica, revela uma perspectiva racional-tecnológica desta formação, aquela onde o 

professor adquire uma série de técnicas do foro instrumental.  

 

«Numa tal concepção de escola e de ensino, o professor tenderá, inevitavelmente, a 

formar o aluno à sua imagem e semelhança, tendendo a passar para ele as informações (os 

conteúdos) que ele próprio (ou o programa) considera relevantes. Os alunos são catalogados 

em função das suas capacidades, como se de vasilhas ou contentores se tratasse, onde se 

pudesse depositar um conjunto de conteúdos que alguns (uma parte da sociedade) consideram 

relevantes. Professor e aluno seriam, idealmente, uma espécie de vasos comunicantes 

especiais, em que um deles inundaria o outro sem perder o seu próprio conteúdo.»35  

 

No entanto, podemos também afirmar que esta imagem decorre da massificação do 

ensino, e da necessidade de encontrar uma metodologia adequada ao colectivo, sendo 

mais comum entre os professores de disciplinas de carácter teórico, obrigados a leccionar 

perante auditórios com centenas de pessoas, e não se aplicando tanto ao professor de 

Artes Visuais, para quem a comunicação se coloca numa maior proximidade, implicando 

uma relação pessoa a pessoa, como lembram Lima de Carvalho36 e Rocha de Sousa37, e 

desenvolvermos mais à frente. 

Tanto Miguel Arruda (BA) como Hugo Ferrão (BA), desvalorizam a formação 

pedagógica face à investigação, por restringirem esta formação à aprendizagem de 

métodos e estratégias de comunicação, exclusivamente sob o ponto de vista técnico 

instrumental supracitado, relacionados com uma concepção modernista da Educação como 

transmissão de conhecimentos. 

                                                 
35 Álvaro Gomes, A Escola, Porto, Porto Editora, 2004, pp. 39-40, cit. por José Carlos Morgado, Currículo e 

Profissionalidade Docente, p. 37. 
36 Lima de Carvalho, “Entrevista a Lima de Carvalho”, in Anexos, p. 8.  
37 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, p. 22.  
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«Mas não se considere que um bom professor é aquele que tem estudos pedagógicos 

disto e daquilo, porque a pedagogia é a transmissão dos conhecimentos, e a transmissão dos 

conhecimentos que as pessoas têm faz-se fundamentalmente a partir da sua investigação.»38    

 

«As técnicas são muito redutoras. Os aspectos duros da Pedagogia se estiverem 

desligados de tudo o mais não são nada. A Pedagogia, de certa maneira, converte conteúdos 

de índole científica, neste caso artística, em formas mais apelativas de transmissão desses 

conteúdos. É isso que a Pedagogia faz. A Pedagogia sem esses conteúdos não existe.»39 

 

Nestas posições, para além da secundarização do conhecimento pedagógico face ao 

científico artístico, encontra-se implícita uma crítica à orientação estritamente tecnológica da 

Formação de Professores, que, de acordo com Selma Pimenta e Léa Anastasiou (2002), 

restringiu «a Pedagogia, enquanto teoria da educação, e a Didáctica, enquanto teoria do 

ensino vinculada à primeira, aos métodos e aos procedimentos, compreendidos como 

aplicação dos conhecimentos científicos e traduzidos em técnicas de ensinar», algo 

reforçado, com «o desenvolvimento tecnológico dos anos 60, e depois, no final do século 

XX, com a informática, que contribuem para a proeminência das técnicas e das tecnologias 

– virtuais, no segundo caso – como o “novo” paradigma didáctico.»40   

Graça Carvalho (ESE), que frequentou um curso de Comunicação Educacional 

Multimédia, na Escola Superior de Educação de Santarém, quando leccionou nessa Escola, 

recorda que «nessa altura houve a moda do Multimédia», mas constata que, «hoje, vemos 

que não é por isso que o ensino-aprendizagem se torna eficaz.»41 Provavelmente porque 

tão ou mais importante que as técnicas que o professor possa aprender é o currículo oculto 

que ele próprio representa, noção pós-moderna, que subentendemos nas respostas de 

Hugo Ferrão e Miguel Arruda, e que abordaremos no ponto seguinte, a propósito do 

professor como investigador. 

Se há factores de carácter tecnológico que podem contribuir para a eficácia da 

comunicação, também há valores humanos, como o gosto pelo que se ensina e por quem 

se ensina, que podem contribuir para uma comunicação mais acesa e cativante. A relação 

                                                 
38 Miguel Arruda, “Entrevista a Miguel Arruda”, in Anexos, p. 2. 
39 Hugo Ferrão, “Entrevista a Hugo Ferrão”, in Anexos, p. 4. 
40 Selma Pimenta e Léa Anastasiou, Docência no Ensino Superior, vol. 1, p. 46. 
41 Graça Carvalho, “Entrevista a Graça Carvalho”, in Anexos, p. 2. 
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que se estabelece com os alunos surge, neste sentido, como uma importante condicionante 

da comunicação, referida pela maioria dos docentes entrevistados, que, neste aspecto, se 

enquadram numa tendência humanista da formação de professores. Segundo eles, o 

desenvolvimento pessoal do professor, no que toca também à sua afectividade, é 

imprescindível para que adquira uma maturidade psicológica que lhe permita gerir melhor 

aquelas relações e, contribuir, por sua vez, para o desenvolvimento pessoal dos alunos. 

 

«Para se ser bom professor é preciso ter a capacidade de gerir a relação com o outro, 

nessa perspectiva de conhecimento do perfil da outra pessoa a quem nós temos que ajudar a 

desenvolver todo um conjunto de capacidades. (...) é preciso que [o professor] esteja atento às 

emoções que desperta nas outras pessoas. Não há sucesso no ensino se não houver 

motivação. E a motivação está ligada às emoções, ao prazer, à adesão espontânea, àquilo que 

constitui um factor gratificante para a pessoa. Portanto, a questão da compreensão pode ser 

uma questão fulcral, na medida em que está dependente dessas barreiras, que se ultrapassam 

ou não. E essas barreiras estão dependentes desse mecanismo de sedução, simpatia e 

comunicabilidade.»42 

 

Cristina Azevedo Tavares (BA) destaca que tão ou mais importante que «saber expor 

as ideias, saber salientar aquilo que é mais importante, saber distinguir o que é pertinente 

do que não é», é «ter a capacidade de [cativar os alunos] pela palavra e pela envolvência 

humana»43 «Um professor deve ser um humanista, deve ser uma pessoa que, embora 

mantendo a distância, se possa aproximar dos alunos, possa perceber as questões que 

estão em jogo, possa constituir um apoio, ser um amigo.»44 

A capacidade de comunicação, segundo este prisma, requer o desenvolvimento de 

outro nível de inteligência: a tão aclamada inteligência emocional, um outro universo, das 

emoções e dos sentimentos, que também é referido. Quando se fala do gosto de ensinar, 

da “chama” ou da empatia que se estabelece com os alunos, e até mesmo do amor, é disso 

que se trata. Quando José Pedro Fernandes (ESE) recorda o professor que não teve mas 

gostaria de ter tido, e tenta ser esse professor, imaginando-se de novo aluno45; quando 

                                                 
42 António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, p. 4. 
43 Cristina Azevedo Tavares, “Entrevista a Cristina Azevedo Tavares”, in Anexos, p. 6. 
44 Idem, p. 6. 
45 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p. 9. 
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Francisco Rúbio (ESE), Graça Carvalho (ESE) e José Alberto Saraiva (ESE) valorizam o 

gosto pelo ensino46; quando Lima de Carvalho (BA) salienta que para além de todo o 

conhecimento (racional leia-se) é preciso ter «chama»47; quando António Pedro Ferreira 

Marques (BA) faz depender o ensino da «empatia que se gera», que é algo que se activa 

com conhecimento do outro, das suas características, necessidades e interesses, e que 

vem possibilitar a dinâmica no triângulo relacional educativo48; quando Conceição Cordeiro 

(ESE) fala de competências no âmbito das «relações pessoais e da gestão de pessoas» 

inerentes à profissão de professor49; quando Madalena Leitão (ESE) refere o entusiasmo e 

o «dinamismo» como essenciais à motivação dos alunos50; quando Rocha de Sousa (BA) 

exalta a «empatia» e até o «amor» necessários à comunicabilidade51; ou ainda quando 

Elisabete Oliveira (BA) nos alerta para o conceito de «emergência»52, é também disto que 

se trata. E também aqui, como na Arte, não é só uma questão de jeito, como acentua José 

Pedro Fernandes (ESE).  

Para além do inato, de uma personalidade mais ou menos aberta ao outro, mais ou 

menos propícia às relações humanas, referida por Graça Carvalho53, esta comunicabilidade 

é algo que se desenvolve. Tal como existe um conhecimento que se constrói, peça a peça, 

a partir de razões, como uma fórmula matemática, também há um conhecimento relacional, 

de relações humanas e de mediação dessas relações, que pode e deve ser desenvolvido, e 

que nos ajuda a evoluir como pessoas, não só como professores, mas também como pais, 

e até como «passageiros de autocarro»54. 

Rocha de Sousa, formado numa época em que, por um lado, ao nível científico 

artístico, a liberdade era muito limitada, e por outro, ao nível pedagógico, as Ciências da 

Educação eram ensinadas à luz de um racionalismo científico, que constituiu «uma moda», 

mostra-se crítico relativamente a ambas as formações, e defende uma metodologia 

                                                 
46 Francisco Rúbio, “Entrevista a Francisco Rúbio”, in Anexos, p. 6; Graça Carvalho, “Entrevista a Graça Carvalho”, in 

Anexos, p. 4; e José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva” in Anexos, p. 7. 
47 Lima de Carvalho, “Entrevista a Lima de Carvalho”, in Anexos, p. 6. 
48 António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, p. 4. 
49 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 6. 
50 Madalena Leitão, “Entrevista a Madalena Leitão”, in Anexos, p. 4.  
51 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, pp. 20, 21 e 22. 
52 Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, pp. 4, 7, 8, 14, 19, 20, 30, 31 e 33.  
53 Graça Carvalho, “Entrevista a Graça Carvalho, in Anexos, p. 4. 
54 Lima de Carvalho, “Entrevista a Lima de Carvalho”, in Anexos, p. 8. 



PARA UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS GERADORA DE NOVAS PRÁTICAS EDUCATIVAS     

 

381 

pedagógica específica das Artes, assente numa «comunicação a que alguns chamam o 

amor», que requer muita «humildade». Para Rocha de Sousa, o professor de Artes Visuais 

deve ser «muito humilde como o artista»55, porque é essa humildade, que se transmite às 

relações com as outras pessoas, que vai permitir que a sua relação com a colectividade 

seja fecunda. «Isto foi o que aprendi como aluno, porque nós éramos vilipendiados, ali, e 

nós vimos que o contrário é que tinha que ser adquirido.»56 É esta postura de humildade, 

esta «capacidade de dialogar com as pessoas sem ânsia, sem totalitarismo», contrária a 

uma outra, à qual assistiu, assente na arrogância e na imposição, que possibilita «uma 

comunicação mais fácil», na qual é possível questionar, algo imprescindível a qualquer 

aprendizagem. 

De acordo com Rocha de Sousa, esta definição de professor de Artes Visuais não tem 

nada que ver com a formação em Ciências Pedagógicas que realizou (exceptuando a acção 

de Delfim Santos, defensor de uma Pedagogia Existencialista, como já vimos57) e, 

estabelecendo um paralelo entre o entendimento do professor como um técnico, próprio 

dessa formação, e as acções humanitárias em África, constituídas por muitos técnicos, mas 

onde, por vezes, falta «a humanidade verdadeira, a comunicação, a que alguns chamam o 

amor», sugere que para «além da Pedagogia dada de uma maneira institucional, que dá 

pouco adestramento intelectual, e manual, e territorial ao professor», seja criada uma 

metodologia, assente em métodos de comunicação pessoa a pessoa.58 

Para Rocha de Sousa esta «questão da humildade, da comunicação, estar junto, em 

proximidade das pessoas, para falar com elas, pessoa a pessoa» é tão essencial ao 

professor de Artes Visuais, que chega a afirmar que esta capacidade é idêntica àquela que 

«um professor que dá outras actividades» precisa, mas «elevada à 5ª potência»59. Isto 

porque, como Margarida Calado refere, esta é uma área muito sensível, provavelmente por 

nela acontecer algo mais imperceptível nas outras áreas, que é a identificação do produto 

final de todo um processo de trabalho, com o autor do mesmo. Logo, quando alguém, neste 

caso um professor, avalia um trabalho neste âmbito, se este é feito com «alma», se é 

                                                 
55 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, p. 20. 
56 Idem, p. 20. 
57 Vide 335-336. 
58 Idem, p. 22.  
59

 Idem, ibidem. 
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«honesto», como o define Conceição Cordeiro60, não é apenas o trabalho que está a ser 

avaliado, mas tudo o que este revela da personalidade de quem o realizou, e no extremo o 

próprio aluno.  

 

«Não é a mesma coisa corrigir um teste de Matemática ou um teste de História e estar a 

avaliar uma peça (...) Eu própria ouvi pessoas queixarem-se, inclusivamente não só aqui mas 

noutras escolas, até na António Arroio, que havia professores que chegavam, por exemplo, a 

um trabalho de barro, e atiravam-no para o chão e destruíam-no, e isso, no aluno, era como 

atirar a alma dele para o chão e espezinhá-la.»61 

 

Não só este género de comportamento, mais comum numa geração mais velha, 

segundo Margarida Calado62, mas inclusivamente «uma crítica, por vezes, muito ácida» 

sobre o trabalho dos alunos, referida por Clara Brito63, deveriam, de acordo com a primeira, 

ser objecto de alguma moderação, porque, mesmo que essa não seja a intenção do 

professor, podem adquirir, por vezes, um peso excessivo, uma dimensão não calculada no 

aluno, e conduzir à inibição do seu processo criativo e, em casos mais extremos, levá-lo a 

desistir por completo da actividade artística. Neste sentido, Margarida Calado (BA) reclama 

a carência de uma formação pedagógica específica para as áreas artísticas, que possibilite 

um melhor relacionamento entre professores e alunos, sobretudo nas disciplinas práticas, 

que lidam muito com a sensibilidade. «Há pessoas que não têm tacto pedagógico a lidar 

com os alunos. Isso acontece sobretudo nas práticas. (...) penso que fazia falta alguma 

preparação, porque a área artística é uma área sensível, na qual devia haver uma 

preparação especial.»64 

José Alberto Saraiva (ESE) revela, por exemplo, uma conversa com um docente de 

Desenho que, ao procurar incitá-lo a encontrar uma via pessoal de representação, 

menosprezou o seu trabalho, banalizando-o e classificando-o como um entre muitos. O 

professor, com esse simples comentário, possivelmente de modo inadvertido, levou-o a 

questionar a sua presença nas Belas-Artes de Lisboa. «Caiu-me o céu em cima! (...) pensei: 

                                                 
60 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 5. 
61 Margarida Calado, “Entrevista a Margarida Calado”, in Anexos, p. 4. 
62 Idem, p. 5.  
63 Clara Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, p. 5. 
64 Margarida Calado, “Entrevista a Margarida Calado”, in Anexos, p. 4. 
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“Eu não devia ter vindo para aqui.” Demorei anos para perceber o que ele me quis dizer na 

altura, e para encontrar a razão de estar ali.»65 Apesar de, actualmente, compreender os 

motivos e a real intenção do professor ao tecer tais considerações, e reconhecer que aquilo 

que o chocou na expressão do professor o ajudou, mais tarde, a ser um professor exigente 

com os seus alunos, José Alberto Saraiva, na altura, não teve capacidade para gerir aquela 

situação, que se transformou, para si, num drama, que levou muito tempo a superar, o que 

teria sido evitado se houvesse uma preparação psicopedagógica dos docentes, que lhes 

permitisse agir de modo mais adequado. 

A descrição que Rocha de Sousa (BA) faz do trabalho artístico, e em especial do 

trabalho na área das Artes Plásticas, corrobora as ideias expressas por Margarida Calado 

(BA) e Conceição Cordeiro (ESE) mencionadas anteriormente, e ajuda-nos a compreender 

o porquê da sensibilidade tantas vezes associada a esta actividade, atribuída ao aluno por 

Graça Carvalho66 e Margarida Calado, e exigida ao professor por Margarida Rocha67.  

Ao definir as Artes como feitas da humildade, do amor e da necessidade de 

comunicação, que advém de um certo «narcisismo», e ao relacionar o amor próprio com o 

processo de criação, no qual o artista, ou o aluno que desenvolve este processo, se revê, 

Rocha de Sousa contribui para que tenhamos consciência do impacto que uma observação 

menos construtiva, vinda de fora, não sintonizada com o sujeito da criação, pode provocar. 

E, neste sentido, salienta a necessidade de empatia, para que ocorra aprendizagem, para 

que aquilo que, num primeiro momento, constitui um trabalho solitário, do domínio exclusivo 

de quem o desenvolve, possa entrar em interacção com outrém, e assim evoluir, adquirindo 

novos significados, por semelhança ou contraste, como refere Elisabete Oliveira68. 

 

«Quando nós nos amamos a nós próprios, e estamos perante coisas que ao fazê-las nos 

dão um grande gozo, isso é uma forma de narcisismo, de certo modo. A Arte é um pouco 

solitária (...) e essa solidão só pode dilatar-se no bom sentido, e criar novos significados, se 

alguém que se aproxima, entra em empatia com essa pessoa, e são os dois parecidos, mesmo 

que não sejam. (...) A pessoa tem que ser irmã da outra.»69 

                                                 
65 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva” in Anexos, p. 5. 
66 Graça Carvalho, “Entrevista a Graça Carvalho”, in Anexos, p. 5. 
67 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 9.Vide p. 384. 
68 Segundo Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, pp. 16, 20, 21, 24 e 30, o “contraste” com o 

outro é fundamental. 
69 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, p. 22. 
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Consequentemente, António Pedro Ferreira Marques (BA), Conceição Cordeiro 

(ESE), Prudência Coimbra (ESE) e Rocha de Sousa (BA) referem que uma qualidade que o 

professor de Artes Visuais deve desenvolver, associada à comunicabilidade e à empatia, é 

a capacidade para identificar e tratar a diferença. 

 

«Eu posso estar num anfiteatro de 400 lugares, estar a dar uma lição sobre teoria da 

imagem, com imagem, ou sem imagem, e isso ser bom, e necessário, e conveniente. Mas, isto 

nunca servirá para nada – no caso das Artes Visuais, ou outras à volta – se nós não estivermos 

junto da pessoa, e soubermos distinguir a diferença, e tratar a diferença.»70 

 

Rocha de Sousa situa esta capacidade não só ao nível do inato, quando refere que 

nem todas as pessoas «têm essa vocação», sendo que algumas «são arrogantes por 

natureza, são impositivas por natureza»71, mas também do adquirido, relacionando-a com 

os conhecimentos científicos artísticos a partir dos quais o professor deverá conseguir 

orientar as opções diferenciadas de cada aluno, independentemente da sua via pessoal 

como professor-artista.  

 

«Eu como professor tenho que ter conhecimentos. (...) Posso não gostar, mas 

compreendo. E posso falar sobre a obra, e posso dizer como é que ela se desenvolve no 

espaço e no tempo, e qual é a história dela, e isso leva-me a dizer: “Olhe, você está desfasada 

no que quer fazer”, por isto e por aquilo. Isto é uma conversa a dois.»72 

 

António Pedro Ferreira Marques, apesar de também relacionar a capacidade de 

comunicar com algum inatismo, salientando que «há realmente uma vocação na pessoa», 

coloca a tónica no valor das Ciências da Educação no cultivo desta competência, pois 

considera que «para além de factores inatos, há factores que se adquirem e a formação no 

âmbito das Ciências da Educação é também fundamental»73. Para além de uma formação 

psicopedagógica geral, aponta como relevante um conhecimento específico neste domínio, 

referindo, a título de exemplo, os diferentes perfis psicológicos dos alunos. 

 

                                                 
70 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, p. 22. 
71 Idem, p. 20.  
72 Idem, p. 23. 
73 António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, p. 5. 
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«[O professor] deve ser sensível às relações que estabelece com os seus alunos, e 

sensível às diferenças que existem de aluno para aluno: há alunos que têm um comportamento 

que se define fundamentalmente por factores de natureza intelectual, há outros que têm um 

pendor mais emocional, há outros que são indivíduos mais influenciáveis por determinados 

aspectos de superfície... O Itten tinha uma expressão para os designar, que era “realistas 

impressionáveis”. São os indivíduos que têm “jeito” para o desenho, que, à partida, garantem 

sucesso, mas não são os únicos que podem estar nesta área.»74 

 

Prudência Coimbra, reconhece que «para além de uma formação científica/artística 

sólida», o professor de Artes Visuais deve desenvolver a «capacidade de compreender 

dificuldades específicas, opções próprias, de forma a poder sugerir e acompanhar 

originalidades de percurso». Neste sentido, valoriza tanto os conhecimentos científicos e 

artísticos deste professor, que deve «ser capaz de se descentrar», mobilizando aqueles 

conhecimentos «para caminhos múltiplos, sem projectar a própria personalidade», como o 

conhecimento específico no âmbito do ensino das Artes, para que seja possível uma 

adequação do ensino a cada turma e aluno, tratados de modo personalizado.75 Para esta 

docente, o ensino das Artes Visuais constitui-se como um «espaço pedagógico e didáctico 

diferenciado», no qual tão importante como a relação entre o professor e cada aluno é a 

dinâmica de grupo, uma vez a actividade artístico-visual consiste no «exercício de uma 

prática de liberdade individual, que, simultaneamente, valoriza e se sente dependente da 

interacção com o grupo.»76  

Esta dinâmica é também referida por Lima de Carvalho (BA), docente nas Belas-Artes 

de Lisboa há mais de trinta anos, sem formação psicopedagógica, mas com uma “chama” 

pelo ensino, aliada a um conhecimento humanístico, e a uma teorização inteligível da sua 

experiência. Para este professor, o ensino das Artes Visuais situa-se «numa bissectriz entre 

o ensino da Música», individualizado, e um ensino eminentemente teórico, «dado a uma 

grande massa de estudantes», porque é essencial «criar uma dinâmica de grupo». Neste 

sentido, defende que a este ensino correspondam turmas pequenas, que possibilitem uma 

relação de proximidade com o professor, mas também entre os colegas. É desta 

proximidade professor-aluno e grupal que nasce a aprendizagem, resultante do mencionado 

                                                 
74 António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, p. 5. 
75 Prudência Coimbra, “Entrevista a Prudência Coimbra”, in Anexos, p. 2.  
76 Idem, ibidem. 
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“contraste” entre os estudantes, oriundos de diferentes contextos e com «criatividades 

diferentes». «É fundamental (...) criar uma dinâmica de grupo, porque o estudante vai 

aprender com o professor, mas também aprende com o colega. (...) essa conjugação de 

esforços de criação, dentro de uma turma, com a orientação do professor, é 

importantíssima.»77 

 Fernando Casqueira (BA), responsável pelas disciplinas de Psicologia e de 

Sociologia nas Belas-Artes de Lisboa durante quase trinta anos, considera que um bom 

professor é um bom comunicador, colocando, uma vez mais, a tónica na comunicação, e 

descreve o professor como gestor de grupos, referindo também a necessidade deste lidar 

com «o problema da comunicação intersubjectiva e até grupal.»78 Para além disso, 

relaciona a capacidade de comunicar com a flexibilidade necessária para que o professor 

consiga responder adaptativamente às diversas situações docentes com que tem que se 

confrontar79, o que é próprio de uma orientação para a indagação, e nos remete para o perfil 

do professor como profissional reflexivo, o terceiro mais mencionado, que abordaremos 

mais à frente. Perspectivando a questão da comunicação sob o ponto de vista das ciências 

psicológicas e sociológicas, e definindo o bom professor com «um bom comunicador, 

pedagógico por excelência», Fernando Casqueira frisa também que, para lá das 

características inatas que cada um possa apresentar, deve haver «uma formação 

constante», no sentido de potenciar essas qualidades, e desenvolver e actualizar todo um 

conhecimento necessário «para as pessoas que fazem da sua vida um acto de 

comunicação.»80 

De acordo com Margarida Rocha (ESE) «para se ser um bom professor é preciso 

sensibilidade e bom senso, primeiro»81, o que vem acentuar, uma vez mais, a relação entre 

esta profissão e as competências do foro da inteligência emocional. No entanto, à 

semelhança de António Pedro Ferreira Marques, Margarida Rocha considera que, para que 

o professor de Artes Visuais desenvolva da melhor forma estas qualidades, será necessário 

que, para além de conhecimentos gerais em Ciências da Educação, adquira conhecimentos 

                                                 
77 Lima de Carvalho, “Entrevista a Lima de Carvalho”, in Anexos, p. 7.  
78 Fernando Casqueira, “Entrevista a Fernando Casqueira”, in Anexos, p. 12. 
79 Idem, ibidem. 
80 Fernando Casqueira, “Entrevista a Fernando Casqueira”, in Anexos, p. 15. 
81 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 9. 
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no âmbito da Educação em Arte82, e em específico no ensino das Artes Visuais, que lhe 

possibilitem compreender o desenvolvimento dos alunos, neste campo específico, e «[ir] 

adaptando determinadas metodologias de ensino, assim como materiais, às [suas] 

necessidades e interesses»83.  

 

«É preciso saber o que é que diz o Arnheim, assim como é preciso saber o que é que 

[dizia] o Lowenfeld. É preciso ter uma consciência ou ter um [conhecimento] sobre a expressão 

gráfico-plástica, até para [compreendermos] que os alunos podem ter regressões, que não é 

preciso trabalhar em patamares de desenvolvimento da expressão gráfico-plástica como dizia o 

Lowenfeld, mas podemos ir para teorias que admitam retrocessos. É preciso [conhecer essas 

teorias], e é a formação específica de docentes que dá esses conhecimentos.»84 

 

Segundo Margarida Rocha, uma vez que não existe uma “receita” para este ou para 

qualquer outro ensino, que «depende muito da massa humana que [temos] à [nossa] 

frente», é necessário que o professor complemente este conhecimento, no âmbito da 

Psicologia, com o que advém da Sociologia, e das restantes áreas das Ciências da 

Educação «que influenciam e interagem com a Educação em Arte». Neste sentido, julga de 

extrema importância conhecer, sob estas diferentes perspectivas, não só o passado do 

ensino das Artes Visuais, das correntes da Pedagogia que o influenciaram, mas também 

desenvolver uma actualização constante desse conhecimento, e uma consciência crítica 

acerca do que está a ser retomado hoje em dia.85 

Deste modo, esta docente mostra um entendimento do ensino das Artes Visuais 

idêntico aos de António Pedro Ferreira Marques, Conceição Cordeiro, Prudência Coimbra e 

Rocha de Sousa, quando referem que é preciso saber identificar e gerir a diferença, e 

também corrobora a opinião de Fernando Casqueira, ao valorizar a flexibilidade ou 

capacidade adaptativa inerente ao bom professor, assim como a necessidade deste se 

formar continuamente. 

Este modo de compreender a aprendizagem como algo construído a partir do 

contexto de ensino, tendo em conta a diversidade dos seus intervenientes, enquadra-se 

numa orientação personalista e, simultaneamente, social-reconstruccionista da formação de 

                                                 
82 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 13.  
83 Idem, p. 11. 
84 Idem, pp. 7-8. 
85 Idem, pp. 5-6. 
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professores, e vai ao encontro do pensamento de Elisabete Oliveira, quando destaca o 

conceito de emergência, do qual emana todo o conhecimento. Para a educadora o «diálogo 

com o outro» é essencial. Apesar de não querer prender-se a ideais ou a modelos 

(mostrando resistência a responder às questões que implicavam considerações acerca do 

“bom” ou do “melhor”, entre elas a respeitante ao professor), Elisabete Oliveira, ao longo da 

sua carreira como formadora, para avaliar os seus alunos, foi obrigada a estabelecer 

«critérios de excelência», que se relacionaram, sobretudo, com a capacidade de 

comunicação, associada à capacidade de “compotenciação”, isto é, à capacidade de 

potenciar o desenvolvimento de algo no outro, que considera fundamentais. 

 

«Nós temos de ter um sentido, temos de levar os professores a assumirem uma sua 

certa direcção. Não consigo lembrar-me do que lá escrevi, textualmente, mas esses aspectos 

prendiam-se com o diálogo com o outro, com a capacidade de comunicação, que eu acho que é 

fundamental. E baseavam-se nas ideias de Martin Bubber, de Carl Rogers, na teoria da 

complexidade de Morin e de Le Moigne, nas ideias sobre a comunicação de Moles e de Duran, 

na flexibilidade, e por aí adiante... O professor tem que ser “despoletador” daquele processo 

[processo baseado na teoria da complexidade, que tanto pode ser do processo criativo como do 

educativo, etc.]. Para isso tem que ser uma pessoa “potencializadora” das capacidades do 

aluno, tem de “potencializar” ou “potenciar” capacidades e “energetizar” competências.»86 

 

Esta perspectiva da comunicação está estritamente ligada ao perfil de professor 

reflexivo, que desenvolveremos no final da primeira parte deste capítulo87. 

O PROFESSOR COMO INVESTIGADOR E O PROFESSOR DE ARTES VISUAIS COMO ARTISTA  

A segunda característica vem acrescentar algo à primeira. Nesta perspectiva o 

professor não só deve saber comunicar (ser um bom divulgador), como é autor daquilo que 

comunica (investiga e produz conhecimento). De um professor meramente técnico, 

transmissor de uma mensagem por si interpretada, mas escrita por outrém, este transforma-

-se em autor dos conhecimentos que transmite. Desta maneira, a “actuação” do professor é 

                                                 
86 Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, p. 20.  
87 Vide, pp. 402-409. 
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mais genuína, uma vez que ele não “finge”, não “re-apresenta” algo explorado, desenvolvido 

e apresentado por outrém, mas simplesmente “é”.  

Se o primeiro caso – a concepção de professor como um técnico – se enquadra numa 

perspectiva racional-tecnológica, centrada na aquisição de um conjunto de conhecimentos 

respeitantes quer aos conteúdos, quer às Ciências da Educação, que, de acordo com 

Manuela Esteves (2006) sempre persistiu na Formação de Professores em Portugal, como 

vimos no segundo capítulo88, o segundo caso – a concepção de professor de Artes Visuais 

como artista – pode situar-se num modelo académico de formação, no qual não existe ou é 

muito subtil a distinção entre artista e professor, entre os conhecimentos científico e 

didáctico do conteúdo, o que revela uma incompreensão das necessidades específicas da 

Formação de Professores, ou, bem pelo contrário, pode significar uma aproximação entre 

aqueles dois conhecimentos, uma consciência da sua intrínseca relação, e remeter para um 

entendimento do artista, assim como do professor, como um profissional reflexivo, que 

investiga e produz conhecimento a partir da sua própria acção, o que é característico de 

uma orientação prática de abordagem reflexiva, embora esta apenas constitua, muitas 

vezes, uma intuitiva investigação-na-acção.        

Como vimos no segundo capítulo, a grande diferença entre uma formação de 

professores assente num modelo racional-tecnológico e uma formação de professores de 

orientação prática reflexiva é, como tão bem expõe José Carlos Morgado (2005) o 

reconhecimento de que «grande parte do conhecimento resulta da acção prática, emerge 

dela, constituindo-se através de sucessivos e continuados processos de reflexão», pelo que 

«em vez de uma influência directa da teoria sobre a prática, estamos perante uma relação 

dialéctica entre teoria e prática em que ambas se inter-relacionam, se complementam e se 

readaptam»89. Desde modo, de acordo com o educador, que tem desenvolvido investigação 

acerca da relação entre os paradigmas de Formação de Professores e a orientação dada ao 

currículo, num modelo racional-tecnológico, uma vez que a teoria se impõe e a ligação entre 

esta e a prática não se estabelece, o currículo é algo fixo, e gerador de estagnação, 

enquanto que numa orientação prática de abordagem reflexiva «o currículo passa a ser 

visto não como um produto, previamente concebido, mas como um processo, ou seja, como 

                                                 
88

 Vide p. 180. 

89 José Carlos Morgado, Currículo e Profissionalidade Docente, p. 42. 
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uma proposta a ser interpretada de diferentes modos e a ser aplicada em diferentes 

contextos»90, algo que vem ao encontro da concepção de ensino das Artes Visuais 

apresentada no final do ponto anterior. 

De facto, esta separação entre os diferentes perfis de professores de Artes Visuais 

apenas obedeceu à necessidade de estabelecer um modo de análise, não sendo linear a 

correlação de qualquer perfil com determinado modelo de formação. Assim, se houve 

alguns docentes que classificaram o professor como um comunicador, mas ao 

descreverem-no aproximaram-se de uma perspectiva humanística de formação, de uma 

orientação prática reflexiva, de pendor personalista ou social-reconstruccionista, alguns dos 

docentes que definem o professor como um investigador referem apenas uma investigação 

teórica no sentido de uma actualização do conhecimento na área da especialidade, o que se 

enquadra num modelo de formação racional-tecnológico, centrado na aquisição de 

conteúdos, e não na sua produção, enquanto outros consideram que a experiência pessoal 

do que se ensina, não só o gosto pelo que se ensina, mas também a manutenção dessa 

experiência, mesmo que de modo residual, são essenciais, e encaram-no como uma 

investigação, apesar de, por vezes, não estabelecerem a relação entre essa prática 

profissional no campo das Artes Visuais e o seu ensino, não ultrapassando um paradigma 

académico de formação. 

António Pedro Ferreira Marques (BA) frisa que, para além de ter uma formação 

científica artística de base «à altura do tempo», de «ser uma pessoa informada, e ter 

consciência daquilo que, de facto, constitui o saber do tempo em que exerce a sua 

actividade», é fundamental que o professor procure desenvolver uma constante 

«actualização do conhecimento»91, e Ana Bela Mendes (ESE), considera que o professor 

deve «estar sempre actualizado, aberto à inovação e à mudança», sendo que tão 

importante como ter «a consciência de que é necessário estar actualizado sobre muitos 

aspectos, e os da Arte em particular», é a «actualização nos modelos de ensino»92 (algo 

que desenvolveremos no próximo ponto). 

                                                 
90 José Carlos Morgado, Currículo e Profissionalidade Docente, p. 45. 
91 António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, p. 4.  
92 Ana Bela Mendes, “Entrevista a Ana Bela Mendes”, in Anexos, p.4. 
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Rocha de Sousa (BA) sintetiza bem esta ideia, tornando evidente a necessidade do 

professor investigar, e ser capaz de transpor a sua investigação para o ensino que pratica, 

mostrando que investigação e prática educativa são indissociáveis.  

  

«Um bom professor tem que ter a vontade e a capacidade contínua de se actualizar. Não 

pode parar num conhecimento adquirido, e prolongá-lo como pedagogia pelos anos fora. Isto é 

fundamental, seja que professor for. O professor tem que ser um investigador. Além de procurar 

novos conhecimentos, ele tem que saber relacioná-los, para criar novas formas, novos 

sentidos, para as coisas do mundo, e da arte, e do ser, e do estar.»93 

 

Assim, Rocha de Sousa aproxima-se, claramente, de uma orientação académica de 

abordagem compreensiva, de acordo com Pérez Gómez (1992), na qual o professor não é 

visto exclusivamente como um especialista na matéria que ensina, mas como um 

intelectual, que compreende a estrutura, a história, a epistemologia e os modos de ensinar 

aquela matéria, sendo capaz de transformar o conhecimento do conteúdo em conhecimento 

didáctico do conteúdo.94  

Para além disso, ao apontar não só a actualização, mas também a produção de 

conhecimento, como condições essenciais para que o professor seja capaz de criar, 

continuadamente, «novos sentidos», Rocha de Sousa revela um entendimento do professor 

como autor. Este, ao invés de se limitar a desempenhar um «papel de mero consumidor de 

conhecimento gerado pelos investigadores»95, deve ser capaz de produzir conhecimento e 

transformá-lo em matéria de aprendizagem, o que traduz uma atitude transformadora 

perante o ensino, e vai ao encontro da concepção de professor emergente da orientação 

prática de abordagem reflexiva que teve impulso nos anos 80, e que elevou este profissional 

«de mero receptor a investigador, de usuário a descobridor, de objecto a participante»96. 

Dentro do Grupo BA há quem coloque a tónica da investigação nos conteúdos 

científicos artísticos que dela emergem. Hugo Ferrão, por um lado, invoca a investigação 

                                                 
93 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, p. 20. 
94 Pérez Gómez, “La función y formación del professor/a en la enseñanza”, in Gimeno Sacristán, Comprender y 

transformar la enseñanza, p. 398.Vide p. 105. 
95 José Carlos Morgado, Currículo e Profissionalidade Docente, p. 47. 
96 Frederik Erickson, “Prefacio”, in M. Cochran-Smith e S. Lytle, Dentro/Fuera. Enseñantes que investigan, Madrid: Akal, 

2002, p. 10, cit. por José Carlos Morgado, Currículo e Profissionalidade Docente, p. 47. 
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científica, «o desenvolvimento de um projecto de investigação», que considera 

extremamente importante, em termos de ensino universitário, uma vez que «é essa 

vivência, em termos investigativos, que vai permitir aos discentes não só reconhecer esse 

trabalho, que está a ser desenvolvido, como usufruir das mais valias que esse docente 

possa trazer, em termos programáticos, em termos dos conteúdos das cadeiras»97. Miguel 

Arruda, por outro lado, justifica a importância do trabalho de investigação profissional, isto é, 

do trabalho que o professor desenvolve, paralelamente, como profissional da sua área 

(como pintor, escultor ou designer), sem ter como objectivo o ensino, frisando que «é com 

base na sua investigação profissional, no percurso profissional de cada um, que qualquer 

um de nós transmite, e pensa sob determinadas circunstâncias»98, e alerta para o perigo 

que um afastamento desta prática, que constituiu a esfera do conhecimento da 

especialidade que se ensina, pode representar. «Efectivamente, as pessoas que ensinam 

correm, às vezes, o risco de perderem o contacto com percursos que, no meu entender, são 

extremamente importantes, que são os percursos do desenvolvimento intelectual das 

pessoas na sua área.»99 No entanto, se a investigação profissional é um factor que 

considera fundamental, tal não significa que bons investigadores (neste contexto, leia-se 

bons profissionais da sua área) sejam necessariamente bons professores. Assim, deixa 

bem claro que:  

 

«Nem um grande pintor será, necessariamente, um grande professor, nem um mau 

pintor, ou um mau escultor, será, necessariamente um bom professor. (...) Isto, porque há, às 

vezes, sob o ponto de vista psicológico, uma falta de condições para comunicar – tanto para 

comunicar como para ouvir. Estas são duas questões fundamentais: tem que ter muito gosto 

em comunicar aos outros as suas ideias, e uma enorme capacidade para ouvir.»100 

 

Deste modo, articula as competências no campo da investigação profissional com as 

da competências do âmbito da comunicação, tendo em conta que este “fenómeno” implica 

algo mais que a mera transmissão de conhecimentos, o que nos remete para a definição de 

professor como comunicador humanista, desenvolvida no ponto anterior.  

                                                 
97 Hugo Ferrão, “Entrevista a Hugo Ferrão”, in Anexos, p. 3. 
98 Miguel Arruda, “Entrevista a Miguel Arruda”, in Anexos, p. 2. 
99 Idem, ibidem. 
100 Idem, p. 4. 
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Cristina Azevedo Tavares (BA), apesar de também sublinhar que bom investigador 

não é sinónimo de bom professor (sendo que, por vezes, existem professores que não são 

investigadores, mas são bons divulgadores), considera que se estas duas qualidades se 

concentrarem na mesma pessoa, isso é uma vantagem para o aluno. Transpondo esta 

questão para o campo das Artes, ao acreditar que o trabalho artístico, em si, é uma 

investigação, «um indivíduo que é pintor, que é escultor, ou ceramista, é um investigador na 

sua área»101, defende que: 

 

«O ideal é “coser” o artista com o professor, porque senão ficamos numa situação de um 

indivíduo que é muito bom do ponto de vista técnico, mas que depois não tem algo criativo, em 

si, que avance. Um professor de Artes deve ser um artista.»102  

 

Para esta docente, a investigação do artista terá reflexos na própria comunicação, 

sendo que, neste caso, se o professor tiver um percurso profissional nas Artes, se for 

«pintor ou escultor e [ensinar] Artes Visuais», ou se «tocar numa orquestra ou numa banda 

e [ensinar] Música», isso dá origem a «uma relação completamente diferente», pois cria «a 

possibilidade de um diálogo», assente no que se constitui, verdadeiramente, como «uma 

experiência de vida». «Há toda uma dimensão de criatividade e de envolvimento com uma 

prática artística que acaba por ter influência na comunicação com os alunos.»103 

Quando questionada sobre se esta sua opinião se generaliza aos professores de 

níveis de ensino menos avançados, como o secundário e o básico, Cristina Azevedo 

Tavares dá o exemplo de muitos amigos seus que são simultaneamente artistas plásticos e 

professores do ensino secundário, situação menos frequente no ensino básico, e defende o 

mesmo relativamente a todos os graus de ensino. «Se a pessoa conseguir conciliar, porque 

o horário tem outra presença no ensino secundário que não tem no superior – embora 

também neste ensino haja outras exigências – é óptimo. É claro que é uma mais valia para 

o aluno.»104  

Dentro do Grupo ESE, dos docentes que referem esta questão abertamente (7/14), há 

quem separe as águas, salientando que a área de especialidade não são as Artes Visuais, 

                                                 
101 Cristina Azevedo Tavares, “Entrevista a Cristina Azevedo Tavares”, in Anexos, p. 7. 
102 Idem, p. 6. 
103 Idem, p. 7. 
104 Idem, p. 11. 
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mas o ensino da Artes Visuais, sendo que este professor apenas terá que demonstrar 

vocação para o seu ensino e não para as Artes Visuais em si (1/6), e há quem, pelo 

contrário, defenda que um professor deve ser simultaneamente um artista, em sentido lato, 

consagrado ou não, mas sem dúvida um profissional das Artes, que continua a desenvolver 

um projecto de criação (6/7). Luís Canotilho (ESE), coordenador de um curso de formação 

de professores de Educação Visual e Tecnológica, cujo plano de estudos, eminentemente 

artístico, tudo levaria a crer que o seu mentor fosse um adepto da segunda situação 

descrita, é peremptório: «O “bom” professor de Educação Visual e Tecnológica não deve 

ser um “artista”. Não devemos tentar formar artistas. Devemos formar futuros docentes que 

terão como prioridade sensibilizar as crianças para o fenómeno da criatividade nas Artes 

Visuais.»105 Já Graça Carvalho (ESE), apesar de compreender a distinção entre ser-se 

professor de uma área artística e ser-se artista em si, não mostrando simpatia nem pela 

situação de professor só professor, nem pela situação de professor-artista (até porque 

considera esta última combinação insustentável), valoriza o gosto, ou a vocação, de quem 

ensina, relativamente aquilo que ensina.  

 

«Nós bem sabemos que uma coisa é ser professor de Educação Visual e Tecnológica, e 

outra coisa é ser artista, mas, mesmo assim, vir para aqui alguém que até nem gosta de Arte, 

ou que não tem vocação nenhuma – porque é mesmo assim – não ajuda muito.»106 

 

Do mesmo modo que a questão da comunicação, como vimos, foi relacionada com a 

formação pedagógica, a questão da investigação, inseparável do binómio professor-artista, 

é relacionada, normalmente, com a formação científica artística, inicial e contínua, e, por 

vezes, ambas rivalizam a primazia. 

Assim, Fernando Casqueira (BA) colocou as competências comunicativas à frente das 

competências investigativas, valorizando uma aprendizagem relacional, e opondo-se a uma 

Educação moderna, como a caracterizada por Álvaro Gomes107, na qual a transmissão de 

conhecimentos se efectua num único sentido, professor-aluno, como se ambos fossem 

ligados por uma espécie de vasos comunicantes, em que o primeiro encheria o segundo, 

                                                 
105 Luís Canotilho, “Entrevista a Luís Canotilho”, in Anexos, p.2. 
106 Graça Carvalho, “Entrevista a Graça Carvalho”, in Anexos, pp. 6 e 7. ��� ���� �� 	
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visto como um depositário. «Ser um bom comunicador. Muito mais do que ser investigador 

centrado exclusivamente na sua investigação. Claro que tem que ter conhecimentos 

científicos, mas esses conhecimentos científicos não são, como a ciência, conclusivos.»108 

Com uma opinião diferente, Acácio Carvalho (ESE) e Conceição Cordeiro (ESE), que 

também reconheceram o factor comunicacional, sobrevalorizam a investigação profissional, 

a prática artística e criativa do professor de Artes Visuais, como condição indispensável à 

própria comunicação (conforme defende Cristina Tavares, como já mencionámos). «Eu não 

entendo professores de Pintura, de Desenho, que não pintem nem desenhem.»109 

 

«Quanto mais eu souber, mais fácil para mim é comunicar. Não chega ter capacidade de 

comunicar, não chega ter capacidade de me relacionar bem com os outros, se eu de facto não 

dominar, do ponto de vista científico, aquilo que estou a fazer. (...) se eu não gostar daquilo que 

eu estou a fazer, não consigo ser bom comunicador. (...) se eu não praticar, se eu não 

desenhar, se eu não pintar, se eu não tiver uma actividade artística, jamais poderei gostar disto 

e, portanto, jamais poderei interessar o outro. (...) Eu não acredito que uma pessoa que não 

goste desenhar, de pintar, de fotografar, de fazer cinema, videogravar, dançar, seja o que for, 

qualquer actividade artística, consiga passar isso aos outros. (...) isso é que será uma base 

para tudo, seja como professor, seja como comunicador.»110  

 

Para além de manter uma relação pessoal com os alunos (mais uma vez não é 

esquecido o aspecto comunicacional), segundo a coordenadora do curso de Portalegre, 

Conceição Cordeiro, o professor não só deve gostar da área onde trabalha, como conhecê-

la e desenvolvê-la continuamente, pois só assim é que é possível acompanhar os alunos, 

transmitindo-lhes esse gosto. «Um bom professor deve conhecer a área onde trabalha, 

deve gostar da área onde trabalha, deve crescer na área onde trabalha, deve auto formar-

se ao longo da vida na área onde trabalha.»111
  

Conscientes desta necessidade, Conceição Cordeiro, José Pedro Fernandes (ESE) e 

Margarida Rocha (ESE), como vimos no último capítulo, são exemplos de docentes que, 

perante um quadro adverso, desenvolveram práticas de ensino que visaram colmatar a 

                                                 
108 Fernando Casqueira, “Entrevista a Fernando Casqueira”, in Anexos, p. 4.  
109 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 2. 
110 Acácio Carvalho, “Entrevista a Acácio Carvalho”, in Anexos, pp. 7 e 8. 
111 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 6. 
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lacuna de uma formação sob o ponto de vista artístico insuficiente. José Pedro Fernandes 

realça que «é muito importante que os professores, ao longo da sua carreira, continuem a 

ser estimulados artisticamente.»112 Margarida Rocha, licenciada em Artes Plásticas – 

Pintura (1976), e cujo interesse pelas teorias da arte, já nessa altura, a levou a ser uma boa 

aluna a Estética e a História da Arte113, é actualmente coordenadora do cessante curso de 

professores de ensino básico – variante Educação Visual e Tecnológica de Setúbal, tendo 

leccionado as disciplinas de História da Arte I e II, Sociologia da Arte, Prática e Reflexão 

Pedagógica e Pintura, e sempre procurou clarificar o mito da obra de arte, aproximando-a 

dos seus alunos, através de uma abordagem actualizada, que os tornaria mais aptos a 

compreendê-la. «Nós tentamos sempre que tenham umas práticas adequadas ao que se 

passa hoje, que eles façam uma abordagem à obra de arte... (...) contribuindo um pouco 

para o desenvolvimento da sensibilidade estética dos alunos.»114 Segundo a investigadora 

das concepções de Educação em Arte na Formação de Professores desta área, no curso de 

Setúbal sempre houve uma preocupação em proporcionar aos futuros professores uma 

formação idêntica à dos artistas, acompanhada, como é lógico, por uma formação 

específica no ensino das Artes Visuais, como já explicámos115. «Aliás, o lema do nosso 

curso sempre foi formar professores que fossem artistas. Nós tentámos sempre fazer isso. 

(...) Esta tem que ser sempre uma formação em duas áreas. Só professor não.»116  

Retomando a análise da concepção do professor de Artes Visuais como professor-     

-artista revelada, explícita ou implicitamente, pela maioria dos docentes do Grupo BA 

(10/14), sobre a qual incidiu a primeira parte deste ponto, também Elisabete Oliveira (BA) e 

Isabel Cottinelli Telmo, que não exercem nem exerceram docência nas Belas-Artes, mas 

que profissionalizaram inúmeros professores oriundos desta formação, entendem que o 

professor de Artes Visuais tem de ser um artista, «não necessariamente um criador de 

obras de arte»117, mas alguém que tenha interiorizado a experiência artística. 

                                                 
112 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 10. 
113 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 5. 
114 Idem, p. 7. 
115 Vide pp. 384-385. 
116 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 15. 
117 Isabel Cottinelli Telmo, “Entrevista a Isabel Cottinelli Telmo”, in Anexos, p. 7. 
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 «Esse professor tem que ter uma experiência de criar, seja o que for. Eu acho que não 

pode haver um bom educador sem experiência de criar. Nem que seja no seu dia a dia (...) Tem 

que ser uma pessoa com capacidade de criar, com criatividade. Agora, no nosso caso: o que é 

que é específico para o professor de Educação Visual? A meu ver, o professor de Educação 

Visual tem que interiorizar profundamente, quer do ponto de vista do fazer, quer do ponto de 

vista da reflexão e da crítica, tudo o que diz respeito à arte e às formas e expressão a que 

estiver mais ligado e, depois, às concomitantes.»118 

 

A partir do referencial que Elisabete Oliveira propôs na sua tese de doutoramento, e 

que constitui, afinal, o processo a partir do qual orientou a formação de professores de Artes 

Visuais, ao longo da sua carreira, podemos depreender que esta não é apenas uma 

formação inicial, mas algo sistematicamente em actualização e em eco-compatibilização, 

como o designa, sendo que o segundo conceito nos remete, uma vez mais, para o próximo 

perfil de professor de Artes Visuais, onde o desenvolveremos. 

Isabel Sabino (BA), para além de «uma certa vivacidade» ao nível da actividade 

artística, ou do “gosto” que o professor de Artes Visuais deve cultivar, que passa pela 

vivência do acto criativo já mencionada, acrescenta que o professor (pelo menos o 

universitário, que é o nível de ensino onde está mais à vontade para falar, apesar de, no 

nosso entender, podermos generalizar essa exigência aos professores dos graus menos 

avançados), deve desenvolver não só «uma investigação artística no sentido em que produz 

objectos artísticos com características especiais», mas também «uma investigação que olha 

sobre o fenómeno artístico (...) com duplas qualidades teóricas.»119 

José Paiva e Silva (BA), docente da Faculdade de Belas-Artes do Porto e 

coordenador do recente Mestrado em Ensino das Artes Visuais desta Universidade, também 

se pronuncia relativamente a esta questão, defendendo que o ensino das Artes Visuais, que 

se situam num campo específico e autónomo, «é mais consolidado se ministrado por um 

professor com formação artística», e relacionando a eficácia do mesmo com a «ligação 

intensa» do professor com o «campo da Arte».120 

Tanto António Pedro Ferreira Marques (BA) como Lima de Carvalho (BA), apesar de 

reconhecerem as dificuldades inerentes à gestão de uma carreira profissional no campo 

                                                 
118 Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, p. 21. 
119 Isabel Sabino, “Entrevista a Isabel Sabino”, in Anexos, p. 9.  
120 José Paiva e Silva, “Entrevista a José Paiva e Silva”, in Anexos, p. 3. 
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artístico, quando se é professor, também consideram que um bom professor de Artes 

Visuais não deve desligar-se da actividade artística, sob o risco de ficar desfasado e não 

conseguir acompanhar adequadamente os estudantes.  

Na opinião de António Pedro Ferreira Marques, se pode acontecer que um artista se 

dedique exclusivamente à sua profissão (uma vez que processo de construção de uma 

carreira artística é, por vezes, muito exigente), o inverso, isto é, o professor de Artes Visuais 

alhear-se da Arte, quer no âmbito da fruição, quer no âmbito da produção, já não é de 

salutar. «Penso que é fundamental que o professor tenha experiência no campo artístico. 

(...) que a carreira artística deve estar presente no percurso do professor de Artes não tenho 

dúvidas absolutamente nenhumas.»121 Por formação artística, António Pedro Ferreira 

Marques entende não só uma prática artística, no sentido restrito do termo, que possibilite 

uma relação directa com todo um património tecnológico, mas também uma «consciência 

crítica», que advém de um conhecimento que consubstancie o mero “fazer”, o que nos 

remete para o equilíbrio entre “fazer” e “entender”, referido por Lima de Carvalho.  

 

«A consciência crítica adquire-se através do conhecimento, e de um conhecimento que 

integre esse fazer. O fazer em si, hoje, não constitui uma garantia de qualidade. O fazer tem que 

estar associado ao conhecimento, e um conhecimento esclarecido, actualizado, inteligente.»122 

 

Lima de Carvalho tece uma analogia muito curiosa entre os exageros do Homem, e o 

binómio professor-artista, que obriga a um equilíbrio, difícil de manter. Segundo o Professor, 

por experiência própria e dos seus colegas, existe sempre a tendência para resvalar mais 

para uma ou outra das profissões, e se uma actividade artística séria, devido às imposições 

próprias de um mercado de trabalho sempre em evolução, pode provocar um afastamento 

das questões do ensino, e ser prejudicial ao estudante, por outro lado, um corte absoluto 

com a prática artística e todo o seu enquadramento cultural, pode levar a um desfasamento 

do professor do que é o espírito artístico do seu tempo, e ser igualmente prejudicial. Logo, o 

ideal, para bem do estudante, é conseguir encontrar uma situação de meio-termo, o 

equilíbrio difícil entre estes “dois pratos instáveis da balança”. 

                                                 
121 António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, p. 8. 
122 Idem, p. 9. 
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«O Homem, geralmente, é um animal de exageros: ou trabalha demais ou trabalha de 

menos, ou morre porque trabalha demais ou morre porque trabalha de menos, ou come demais 

ou come de menos, ou bebe demais ou bebe de menos. E, neste campo aqui, esse equilíbrio 

entre o professor e o artista é muito difícil. Uma pessoa tem tendência para resvalar para um ou 

para o outro lado. Quando se torna mais artista (...) não quer saber de nada, porque tem o 

atelier à espera, tem uma encomenda, tem que acabar umas pinturas para uma exposição, tem 

que ir tratar de um catálogo, coisas imprescindíveis, e isso leva, às vezes, a exageros (...) O 

contrário, aquele que se dedica, que criou aquela empatia com os estudantes, criou uma paixão 

pelo ensino, criou outra paixão pela instituição, a instituição parece que é família dele, a Pintura 

fica em prejuízo. (...) quem se mantém desligado da Arte durante muito tempo começa a ficar 

desactualizado... e, depois, fica desintegrado da situação. (...) É preciso mesmo esse jogo.»123  

 

Neste sentido, tanto docentes do Grupo BA, como docentes do Grupo ESE, referem 

ou sugerem uma situação de alternância destas duas actividades profissionais, ou uma 

situação de integração da actividade artística na actividade docente, o que seria possível se 

esta fosse reconhecida, globalmente, como uma mais valia para a prática de ensino, do 

mesmo modo que o é por alguns dos docentes entrevistados. Miguel Arruda (BA) lembra 

que «há quem advogue que este tipo de ensino não deve ser feito em permanência, mas 

(...) em alternância com as actividades de atelier, para que não se caia numa situação muito 

monocrática»124, enquanto Conceição Cordeiro (ESE) defende mesmo que «qualquer 

professor da área das Artes [deve], em tempo curricular, no próprio horário, ter a 

componente de trabalho próprio», algo de que não tem a mínima dúvida quanto ao benefício 

que traria para o ensino, mas que não acredita que se concretize, porque é uma perspectiva 

utópica, não consentânea com o pragmatismo que, habitualmente, caracteriza a gestão de 

recursos humanos, neste caso, de docentes.125 

Virgínia Fróis (BA), licenciada em Artes Plásticas – Escultura pelas Belas-Artes de 

Lisboa, e actualmente docente nesta Faculdade, desenvolveu um percurso muito peculiar 

nestas áreas paralelas, mas convergentes: a actividade artística, que nunca abandonou, e a 

educação artística, quer a não formal, enquadrada na animação cultural, que iniciou 

aquando da criação da Oficina da Criança, em Santarém, e que, ainda hoje, pratica, sendo 

que a sua última experiência, neste aspecto, tem sido realizada em Cabo Verde, quer a 

                                                 
123 Lima de Carvalho, “Entrevista a Lima de Carvalho”, in Anexos, pp. 15-16. 
124 Miguel Arruda, “Entrevista a Miguel Arruda”, in Anexos, p 2. 
125 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 2. 
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formal, da qual fez parte uma curta passagem pelo ensino básico e secundário, tendo-se 

efectivado no ensino superior artístico, nas áreas de Escultura e de Artes Plásticas. 

 

«O entrecruzar do meu trabalho artístico, do trabalho de dar aulas, e do trabalho de 

animação cultural [deu-me uma enorme maturidade e flexibilidade]. Eu quis acumular sempre 

esses trabalhos, e como tinha essas experiências todas, tentei sempre articulá-las, e beneficiá- 

-las umas às outras.»126 

 

Apesar de também reconhecer que uma actividade artística profissional não se 

compadece com conciliações, sendo que quando se está no sistema de mercado da arte é 

necessária «[uma concentração a 100%], o que não é compatível com divisões»127, esta 

docente, tal como Cristina Azevedo Tavares, considera que a actividade criativa que os 

“professores-artistas” desenvolvem, «de maneira geral, com mais ou menos tempo», que 

constitui a sua própria investigação, «que tem a ver com o [seu] próprio processo criador, 

com o [seu] modus operandi dentro do campo artístico», é vital para a sua prática docente. 

E, para além disso, explica ainda que esta actividade artística é tão importante nos docentes 

que formam artistas, como nos docentes que formam outros profissionais, nos múltiplos 

campos da Arte, entre eles o da Educação Artística. 

 

«[Quando nós formamos] artistas plásticos ou criadores, mesmo que eles não venham a 

ser artistas plásticos, mas venham a trabalhar (...) nos diferentes campos que a Arte tem – e um 

deles é, precisamente, a Educação Artística –, a questão da prática artística é muito importante. 

(...) Se não se tem essa experiência muito dificilmente nós podemos fazer esse trabalho de 

reflexão com os alunos. Há qualquer coisa que fica amputada ou cristalizada. A prática é 

absolutamente vital, mesmo que não seja uma pratica de top, que seja uma prática que 

complemente a actividade docente.»128 

 

Do mesmo modo que António Pedro Ferreira Marques, Virgínia Fróis entende que a 

actividade artística integra aspectos que se prendem com a própria experiência artística, 

que, em si, constitui uma reflexão, e com a actualização do conhecimento sobre as 

questões da prática e da teoria da arte contemporânea, sendo que ambas estão interligadas 

e são essenciais à docência das Artes Visuais.     

                                                 
126 Virgínia Fróis, “Entrevista a Virgínia Fróis”, in Anexos, p. 2.  
127 Idem, p. 5. 
128 Idem, p. 6.  
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«Um professor que orienta pessoas nas práticas artísticas deve ter uma prática artística, 

consequente e regular. O professor tem que experienciar, na sua própria prática, para poder 

orientar convenientemente. (...) [Também é importante] a informação teórica, ver muitas coisas, 

acompanhar aquilo que são as práticas do tempo.»129  

  

Se Hugo Ferrão, como já mencionámos, salienta que os projectos de investigação 

científica se convertem em conteúdos, que constituem uma mais valia para o ensino, 

Virgínia Fróis refere precisamente o mesmo quanto à investigação que decorre da prática 

artística. Segundo a escultora, esses conteúdos decorrem da reflexão constante que esta 

prática implica, uma vez que teoria e prática são indissociáveis, o que nos remete para a 

questão que aquele docente coloca, quando desconstrói o termo techné, ao sugerir que 

nunca, em tempo algum, um artista foi só um prático.130 «Ter uma prática artística implica ter 

uma reflexão constante sobre as questões da criação, e essa reflexão traduz-se sempre 

numa mais valia, em termos de conteúdos, quando nós estamos a orientar os nossos 

alunos.»131 

Para além disso, Virgínia Fróis ainda nos apresenta uma outra razão pela qual a 

prática a artística de um professor é benéfica para a sua prática de ensino, sendo que desta 

depende uma relação no sentido da imposição ou da orientação. Se a actividade artística 

dos docentes poderá constituir, de acordo com o pensamento de alguns, um maior perigo 

de influenciar o aluno, para Virgínia Fróis (no que consideramos um paralelismo entre uma 

relação parental, na qual o pai projecta no filho aquilo que não realizou, conduzindo-o pelo 

caminho que gostaria de ter percorrido), esta prática constitui até «uma condição de 

equilíbrio», sendo que um professor que não trabalha artisticamente terá maior tendência 

para se projectar nos seus alunos.  

 

«O que acontece quando nós temos a necessidade artística e não a realizamos é que, 

depois, muitas vezes, orientamos os alunos nesse sentido, isto é, fazemos do trabalho dos 

alunos o nosso trabalho. Projectarmo-nos nesses trabalhos, que na realidade não são nossos, 

não me parece bom. Para mim, o ideal é que o professor tenha a sua prática artística.»132  

 

                                                 
129 Virgínia Fróis, “Entrevista a Virgínia Fróis”, in Anexos, p. 5. 
130 Hugo Ferrão, “Entrevista a Hugo Ferrão”, in Anexos, p. 8. Vide p. 404-405. 
131 Virgínia Fróis, “Entrevista a Virgínia Fróis”, in Anexos, p. 6. 
132 Idem, p. 11. 
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Esta ideia remete-nos para o perfil de professor de Artes Visuais descrito por 

Prudência Coimbra (ESE), também ela professora-artista, neste caso pintora. Segundo esta 

docente da Escola Superior de Educação do Porto, para que este profissional consiga 

compreender dificuldades específicas, resultantes de percursos singulares, ou seja, 

distinguir e tratar a diferença – como referem António Pedro Ferreira Marques (BA), 

Conceição Cordeiro (ESE), Margarida Rocha (ESE) e Rocha de Sousa (ESE), já 

mencionados – deve ser «capaz de se descentrar, mobilizando os conhecimentos para 

caminhos múltiplos, sem projectar a própria personalidade.»133 

Por último, é de salientar que encontramos, uma vez mais, um paralelo entre os perfis 

de professor de Artes Visuais propostos por Cristina Tavares e Virgínia Fróis, pois também 

esta professora considera que a actividade artística possibilita um diálogo diferente, 

essencial à aprendizagem. A investigação profissional repercute-se, assim, na relação com 

os alunos, ao possibilitar um diálogo empático com eles, que os ajuda a evoluir, efectivando 

a aprendizagem, ou seja, a prática artística dos docentes de Artes Visuais influi 

positivamente na prática educativa, não só em termos de conteúdos científico artísticos, 

mas também pedagógicos. 

 

«A experimentação do campo, a actividade criadora nesse campo, é muito importante 

para que a actividade criadora educativa, no acompanhamento dos alunos, seja possível. O que 

fazemos com os alunos é pensarmos com eles estratégias para resolver determinadas 

questões, que têm na cabeça, e que, naquele momento, nós partilhamos. (...) Existe uma 

cumplicidade na investigação, ambos estão no mesmo terreno, e isso acaba por ser uma 

partilha, entre um artista que já tem uma prática (já está mais treinado), e um que está a iniciar 

esse exercício, ou seja, essa aprendizagem. (...) Quando estamos a trabalhar com os alunos, 

também estamos, simultaneamente, a pensar o nosso trabalho, a reflectir sobre a nossa 

experiência e é nessa questionação que reside a possibilidade do diálogo, e é nesse diálogo 

que se faz a aprendizagem.134 

 

É interessante estabelecermos, neste momento, um paralelo entre o binómio 

professor-artista, apontado como necessário por muitos docentes, e o binómio professor 

facilitador da criatividade-ser criativo, já abordado por nós no âmbito de um trabalho para a 

                                                 
133 Prudência Coimbra, “Entrevista a Prudência Coimbra”, in Anexos, p. 2. 
134 Virgínia Fróis, “Entrevista a Virgínia Fróis”, in Anexos, p. 6. 
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disciplina de Psicologia da Criatividade, deste mestrado135. Ao elaborarmos um quadro no 

qual se distinguiam os perfis do professor facilitador e do professor inibidor da criatividade, 

reparámos que o perfil apontado para o professor facilitador se assemelhava, em muitos 

aspectos, ao perfil apontado, por imensos estudos, para a pessoa criativa, o que nos levou 

a concluir que ser criativo é condição base no professor, para que este contribua com maior 

sucesso para o desenvolvimento do potencial criativo dos seus alunos. Aliás, esta é, como 

não podia deixar de ser, uma característica apontada pelos docentes entrevistados, quer 

implicitamente, por aqueles que salientam a necessidade do professor continuar a trabalhar 

artisticamente, quer explicitamente, por Francisco Rúbio e Clara Brito, apesar desta última 

revelar uma concepção de criatividade como capacidade inata136. «Só uma pessoa criativa é 

que pode ser um bom professor de Artes.»137  

No binómio professor-artista volta a fazer muito sentido a negação do ditado «Faz o 

que eu digo. Não faças o que eu faço.» Também neste caso, concordamos com os 

psicólogos norte-americanos Robert Sternberg (n. 1949) e Wendy Williams (n. 1961) 

quando argumentam que: 

 

«A forma mais conseguida de desenvolver a criatividade nos nossos alunos é assumir 

um papel-modelo. As crianças desenvolvem a criatividade não quando lhes é pedido, mas 

quando lhes é mostrado. (...) Os professores que mais nos lembramos não são aqueles que 

encheram a maior parte das aulas com conteúdos. Os que mais recordamos são aqueles cujas 

acções e pensamentos serviram de modelo. (...) Quando se ensina para a criatividade, a 

primeira regra é lembrar que os alunos seguem o que o professor faz, não o que o professor 

diz. Não se pode simplesmente falar por falar e esperar resultados, tem que se fazer a 

caminhada.» 138 

 

Transpondo esta ideia para o binómio professor de Artes Visuais – artista plástico, 

para ser um “bom” professor de Artes Visuais, será necessário praticá-las, experienciá-las, 

emocional e racionalmente, para, a partir de um gosto cultivado, poder transmiti-lo, como 

advogaram tantos docentes, de ambos os grupos. 

                                                 
135 Ana Sousa, Educação na e para a Criatividade, 2005. 
136 Clara Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, p. 6. 
137 Francisco Rúbio, “Entrevista a Francisco Rúbio”, in Anexos, p. 6. 
138 Robert J. Sternberg e Wendy M. Williams, Como desenvolver a criatividade do aluno, pp. 13 e 14. 
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O PROFESSOR COMO PROFISSIONAL REFLEXIVO E O PROFESSOR DE ARTES VISUAIS COMO 

PROFESSOR-ARTISTA REFLEXIVO  

Se no caso do Grupo BA a referência à investigação se centra, sobretudo, ao nível da 

actividade artística, no Grupo ESE esta investigação situa-se também no âmbito da própria 

actividade docente, e enquadra-se no conceito de professor reflexivo, proclamado por Shön, 

que tantos adeptos espalhou pelo mundo educativo.  

Ana Bela Mendes (ESE), como já referimos, defende uma actualização constante do 

professor de Artes Visuais relativamente ao conhecimento artístico, mas considera que, 

para além disso, é imprescindível uma reflexão sobre a sua prática como docente, e uma 

consciência dos paradigmas contemporâneos de ensino das Artes Visuais139. Isabel 

Cottinelli Telmo (BA) partilha desta opinião, salientando que «mesmo que seja um bom 

prático, [o professor] tem que teorizar a sua prática, o que quer dizer que tem que saber a 

razão pela qual toma as suas opções.»140 Para a educadora, o ensino das Artes Visuais 

«deve ser estruturado e sistematizado», e a reflexão sobre a prática docente pode ajudar o 

professor nesse sentido, contribuindo para derrotar a ideia de que este ensino é «uma 

balda», generalizada entre «os nossos colegas das outras disciplinas e, infelizmente, 

também [entre] alguns dos colegas da mesma área», para o que muito concorrem as 

práticas irreflectidas de alguns professores de Artes Visuais.141 

De acordo com António Nóvoa, que considera este paradigma um pouco “retórico”, as 

práticas de reflexão sempre ocorreram na profissão docente. «É impossível alguém 

imaginar uma profissão docente em que essas práticas reflexivas não existissem.» Para o 

educador estas práticas são intrínsecas à docência, não no sentido de serem naturais, mas 

no de serem fundamentais no exercício desta profissão.142 Também Hugo Ferrão, como já 

mencionámos, ao desmontar o termo tecné, se debruça sobre a mesma questão, neste 

caso relativamente ao artista e ao processo de criação. Segundo o autor da disciplina de 

Pensamento Plástico: Visibilidade e Legibilidade, do Mestrado em Teorias da Arte «o campo 

artístico nunca existiu, apenas, através dos seus fazedores, da parte oficinal», uma vez que: 

                                                 
139 Ana Bela Mendes, “Entrevista a Ana Bela Mendes”, in Anexos, p. 4. 
140 Isabel Cottinelli Telmo, “Entrevista a Isabel Cottinelli Telmo”, in Anexos, p. 4.  
141 Idem, p. 4.  
142 António Nóvoa, “Entrevista com António Nóvoa”, Programa O Salto, TV Escola, TVE Brasil, 13 de Setembro de 2001. 
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«Se tivermos a capacidade de desmontar o termo tecné, este é um termo que apela 

aquilo que é a episteme, o conhecimento. (...) Qualquer área, na sua tecné, tem essa 

componente do corpo único teórico-prático. [Este] é um falso problema que se prende com 

linguagens que utilizam uma dimensão que é multidimensional, como é o caso da imagem 

pictórica, que não é dizível, através de palavras. É o confronto, entre aquilo que é legível e 

aquilo que é visível, é que poderá criar esse mau entendimento dos aspectos da tecné.»143 

 

Graça Carvalho (ESE), algo céptica relativamente à formação pedagógica inicial dos 

professores, fala-nos de uma certa naturalidade na criação de uma personalidade docente 

própria, algo que se constrói na prática, reflectindo sobre o que se faz, procurando 

solucionar os problemas inerentes à profissão, à medida que nos confrontamos com os 

mesmos. O construir e desconstruir as práticas, para voltar a construí-las de novo, para que 

resulte melhor, no entender de Graça Carvalho, é algo que os docentes fazem 

naturalmente. «Eu acho que formação pedagógica faz-se, essencialmente, ao longo da 

experiência. (...) Faz-se pela prática, e reflectindo naquilo que vamos fazendo. (...) Depois, é 

andar para a frente, e andar para trás: “Não resultou assim, vamos fazer de outra 

maneira.”»144 

No entanto, é necessário compreendermos a emergência do paradigma do professor 

reflexivo, e relacioná-lo com algo, a nosso ver, muito importante: o reconhecimento por 

parte das universidades da validade de um conhecimento que pode ser construído nas 

próprias escolas, fora dos núcleos de investigação universitários, e resultante de todo um 

conjunto de intervenientes, entre os quais os professores do ensino básico e secundário 

(que deixam de ser considerados como meros técnicos, e aos quais é atribuído o estatuto 

de investigadores, já desenvolvido no ponto anterior) e também os alunos, para e sobre os 

quais incide a investigação. 

 

«Durante muito tempo prevaleceu a ideia de que grande parte do conhecimento válido 

para o ensino se produzia nas universidades, sendo posteriormente utilizado nas escolas. Um 

processo que se inseria num modelo de cariz essencialmente técnico, uma vez que aos 

professores competia apenas veicular os conhecimentos produzidos por outros.» 145 

                                                 
143 Hugo Ferrão, “Entrevista a Hugo Ferrão”, in Anexos, p. 8.  
144 Graça Carvalho, “”Entrevista a Graça Carvalho”, in Anexos, p. 4.  
145 José Carlos Morgado, Currículo e Profissionalidade Docente, p. 46. 
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Podemos dizer que a realidade do ensino se impôs, e de uma investigação que 

resultava num conhecimento introduzido de fora para dentro, passámos para uma 

investigação cujo palco é a própria sala de aula, na qual o conhecimento tem de se adaptar 

à “emergência”, isto é, às necessidades e interesses dos alunos. Esta tendência começou a 

ganhar maior expressão, em Portugal, após o 25 de Abril, aquando do Estágio Pedagógico 

e da Formação em Exercício, como vimos no segundo capítulo. O aumento significativo do 

número de alunos nas escolas, a partir dos anos 60, e a coexistência, mais recente, de 

realidades sociais e culturais diversas, tem conduzido à passagem de um ensino centrado 

num grupo de alunos considerado como homogéneo, para um ensino adaptado a grupos de 

alunos heterogéneos, e ao consequente reconhecimento de diferentes necessidades 

educativas. Era impossível construir, a nível universitário, um pacote de conhecimentos e de 

procedimentos para “transmissão” desse conhecimento, aplicável a todas as situações. Tal 

era não só inviável como também indesejável, pois seria desperdiçar a riqueza de múltiplas 

realidades, propulsoras de novas combinações, novos sentidos, resultantes do necessário 

cruzamento de diferentes conhecimentos. As escolas comuns transformam-se, assim, nos 

palcos onde fervilha toda uma acção educativa, potenciadora de mudança.  

 

«Na verdade, cada turma, cada estudante, cada situação de ensino estão impregnados 

de determinadas características únicas e singulares, o que torna inviável a existência de um 

conhecimento predeterminado para aplicar indiscriminadamente a todas as situações de 

ensino. Além disso, os professores devem assumir um papel participativo no desenvolvimento 

do currículo, ganhando sentido a ideia do professor como investigador da sua própria prática, 

convertendo-a num objecto de indagação que deve utilizar para melhorar a qualidade dos 

processos educativos.»146 

 

Em Portugal, no âmbito da formação de professores reflexivos, destacam-se Isabel 

Alarcão, cuja obra faz parte da bibliografia das Escolas Superiores de Educação e das 

Faculdades de Psicologia e Ciências da Educação, Óscar Gonçalves que, a partir da 

“Teoria da Narratividade”, desenvolveu programas de formação nos quais os professores 

reflectem sobre a sua prática através da narrativa, visando a compreensão e consequente 

melhoria do acto educativo, numa constante desconstrução e reconstrução do mesmo, e 

António Nóvoa, que explora os métodos auto-biográficos, ou “histórias de vida”. 

                                                 
146 José Carlos Morgado, Currículo e Profissionalidade Docente, p. 44. 
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De acordo com Conceição Cordeiro é imprescindível que os futuros professores de 

Artes Visuais consigam reflectir e teorizar acerca das suas práticas artísticas e educativas. 

Para a coordenadora do Curso de Professores de Ensino Básico – variante Educação 

Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de Portalegre, a competência para 

reflectir sobre o próprio trabalho artístico está intrinsecamente relacionada com a 

capacidade de orientar os alunos.  
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De facto, é precisamente essa reflexão, que requer a teorização de um conhecimento, 

muitas vezes, tácito, mas que implica processos cognitivos que importa compreender, que 

vai possibilitar práticas educativas conscientes, uma vez que nestas também é necessário 

uma constante transformação do que se sabe em matéria de aprendizagem, isto é, uma 

adequação do conhecimento que se tem a modos diferenciados de aprendizagem, de 

acordo com aquele conhecimento e com o contexto de ensino. 

À semelhança de Isabel Cottinelli Telmo, também Conceição Cordeiro e José Pedro 

Fernandes consideram que o ensino das Artes Visuais deve ser praticado com consciência. 

Para estes educadores «a questão da Arte não é ter jeito, é aprender, aprender como fazer, 

e a pensar»148, pelo que o e seu ensino também deve passar por uma reflexão, sendo 

orientado de modo ponderado, pelos docentes. Por conseguinte, estes docentes advogam o 

abandono definitivo de quaisquer práticas educativas neste domínio que assentem na 

mimese ou na catarse, que consistam na cópia só pela cópia, ou no desenho livre só pelo 

desenho livre. Nesse sentido, como já referimos, Conceição Cordeiro, para além de 

fomentar a prática da reflexividade nos seus alunos, sugere que também eles, por sua vez, 

coloquem os seus alunos a pensar e a falar sobre os trabalhos o mais cedo possível149, e 

                                                 
147 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, pp. 7 e 8. 
148 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p. 5. 
149 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 8.
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José Pedro Fernandes salienta que tem insistido numa perspectiva da Pedagogia Artística, 

e da importância de uma formação artística e não técnica, «não no sentido de “vamos lá 

trabalhar o barro, vamos lá trabalhar o azulejo”, mas de pensar o que é a Arte»150, sendo 

adepto de um ensino das Artes Visuais assente no desenvolvimento cognitivo.  

É interessante reparar que, face ao estado actual das sociedades e do ensino, como 

reflexo das mesmas, as características que um professor reflexivo deve desenvolver vêm 

muito ao encontro das características normalmente associadas aos criadores. A 

criatividade, associada à flexibilidade, à adaptabilidade a diferentes contextos e 

circunstâncias, é, hoje em dia, assumida como uma forma de sobrevivência, não tanto 

física, mas social, o que faz com que as características do criador sejam adoptadas por 

todos os profissionais, em geral, entre os quais o professor. 

Margarida Rocha, coordenadora do Curso de Ensino Básico – variante Educação 

Visual e Tecnológica, da Escola Superior de Educação de Setúbal, salienta, como já 

referimos no capítulo anterior, que uma das orientações da Prática Pedagógica daquele 

curso é, precisamente, «uma grande reflexão sobre o feito». Neste sentido, os alunos 

elaboram relatórios de reflexão, uma espécie de «diários de bordo», nos quais teorizam as 

suas práticas educativas.151 Esta é uma maneira de, ao tomarem consciência das mesmas, 

serem capazes de melhorá-las, o que revela, no âmbito da Formação de Professores, uma 

orientação para a indagação. Esta formadora, como também já mencionámos, advoga uma 

prática artística pós-moderna, que não consista exclusivamente no trabalho mimético 

oficinal, mas que o ultrapasse, para o que é necessário uma aproximação a áreas do 

conhecimento que possibilitem uma reflexão sobre a Arte, e a transposição do artista de 

simples artesão a intelectual crítico, capaz de reflectir, conscientemente, sobre o seu 

trabalho. 

Tanto Elisabete Oliveira, com um percurso como formadora de professores, e bem por 

dentro dos principais tendências contemporâneas nesta área, como Virgínia Fróis, escultora 

e docente da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, apresentam algo que nos surge como 

particularmente interessante, o paralelismo entre o processo criativo que um artista ou um 

professor desenvolvem na sua actividade. 
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«Eu, normalmente, transponho isto para o criar uma obra de arte, porque eu acho que o 

ensinar, e tudo o mais, pode ter um grande paralelismo com o acto criativo, com o criar uma 

obra de arte.»152  

 

«[Nós pensamos] com o aluno como resolver a sua questão. (...) o que nós fazemos é 

esse trabalho de arranjar uma série de estratégias para pensar sobre isso, ou seja, que o levem 

a agir, e esse agir passa pela cabeça e passa pela experimentação (...) Quando isto se começa 

a processar, porque a prática plástica é algo interactivo entre o que se pensa e o que faz, nós 

estamos perante um processo criativo em marcha. O que acontece é que nós, na nossa 

formação, temos esse acompanhamento, e aprendemos isto, e isto depois aplica-se à prática 

pedagógica. Porque, no fundo, a prática pedagógica do professor também deve ser um 

processo criativo.»153  

 

As teorias e metodologias de Donald Shön assentam, precisamente, na observação 

que realizou, e tomou como modelo, das práticas educativas dos professores das áreas 

artísticas. Shön baseou-se nessas práticas, que consistem em pensar em voz alta sobre o 

processo de trabalho, isto é, em verbalizar aquilo que está a fazer, desconstruindo-o e 

possibilitando aos alunos uma compreensão, passo a passo, na qual o pensamento 

acompanha a acção. Segundo o autor, o contacto com estes professores foi muito 

importante para compreender o processo criativo que os professores, em geral, devem 

seguir, não para que serem artistas, em si, mas para tomarem consciência da sua prática e, 

a partir daí, serem capazes de a analisar e modificar. Também de acordo com Shön, este 

processo é mais visível nas práticas educativas dos professores de Artes, porque estes 

lidam quotidianamente com ele, não só como professores mas também como artistas, pelo 

que têm mais facilidade em transmiti-lo aos alunos.  

Esta concepção de professor prende-se com a comunicabilidade empática e com o 

desenvolvimento da actividade artística, referida nos primeiros perfis traçados, sendo que 

podemos afirmar que se o professor desenvolver uma actividade no campo das Artes 

Visuais, que constitua, em si, uma reflexão, terá mais facilidade em estabelecer um diálogo 

empático, pessoa-a-pessoa, aquando do acto educativo, à semelhança do que realiza 

aquando do acto criativo. As actividades artísticas, nas quais o professor se envolve no que 
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153 Virgínia Fróis, “Entrevista a Virgínia Fróis”, in Anexos, p. 7.  
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está a fazer, correspondem a investigações no campo, e não a investigações distanciadas, 

como menciona Elisabete Oliveira154, sendo que tanto esta formadora como Virgínia Fróis 

referem, dentro desta concepção reflexiva, a adequação à diferença (desenvolvida aquando 

do perfil de professor de Artes Visuais como comunicador humanista) que, segundo elas, 

está sobremaneira relacionada com a flexibilidade, própria da criatividade, tanto do 

professor, como do artista. Ao mencionarem a necessidade do professor ser capaz de 

compreender situações múltiplas de ensino, de reagir perante diferentes contextos e de 

adequar a sua prática profissional aos mesmos, estas docentes revelam uma perspectiva do 

currículo como algo flexível, e aproximam-se de um paradigma de Formação de Professores 

assente na reflexão-na-acção, enfatizando a capacidade do professor responder, no 

momento, em situação de ensino, a necessidades diferenciadas.  

 

«Como é que nós devemos dar pistas para que o aluno seja capaz de chegar às 

soluções? Nós nunca temos soluções na manga para cada caso, mas nós temos, muitos vezes, 

as nossas conversas. (...) O que nós fazemos é tentar compreender os alunos e indicar alguns 

exemplos sem dar receitas. O professor tem que perceber o que é que tem ali, quais são 

eventualmente as questões que os alunos têm.»155  

 

«O professor tem de mostrar flexibilidade face à emergência, e capacidade de solucionar 

problemas, no instante, no percurso. (...) como é que um professor consegue, numa aula, 

perante trinta pessoas diferentes, dar orientações válidas, adequadas às pessoas, no instante, 

num momento? O professor tem que fazer uma avaliação instantânea. (...) avaliar em que ponto 

o aluno se encontra, o que é que lhe convém, o que é que ele pode desenvolver, como é que 

há-de falar-lhe, o que é que há-de sugerir-lhe... Eu acho isto um prodígio!»156 

 

Contudo, para Elisabete Oliveira, esta reflexão deve ultrapassar os limites não só da 

sala de aula, mas também da pessoa do professor, como vimos no segundo capítulo157. A 

educadora chama a atenção para a necessidade da investigação-acção, isto é, do professor 

reflectir sobre as suas práticas de ensino não apenas enquanto ensina, mas após a acção, 

desenvolvendo investigação que, por sua vez, irá reverter-se naquelas práticas. Para além 

                                                 
154 Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, p. 28. 
155 Virgínia Fróis, “Entrevista a Virgínia Fróis”, in Anexos, p. 7. 
156 Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, p. 20. 
157 Vide pp. 164-168. 
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disso, esta reflexividade não deve ser apenas uma actividade desenvolvida solitariamente 

(auto-reflexividade), mas resultar da interacção com outros professores e investigadores 

(eco-reflexividade). Deste modo, à semelhança de António Nóvoa, considera que «o 

professor reflexivo, que parece ser uma moda recente, já vem bem de trás»158, e que esta 

reflexividade só resultará, efectivamente, em algo, se o professor, que tem hábitos 

enraizados, confrontar as suas práticas com as de outros professores.  

 

«Concretamente, há um limite. A pessoa, a certa altura, tem os seus hábitos e só se 

desinstala se tiver o confronto com os outros, se souber quais são os hábitos dos outros e se 

reflectir sobre isso.»159 

 

«[Há que criar] lógicas de trabalho colectivo, dentro das escolas, a partir das quais – 

através da reflexão, através da troca de experiências, através da partilha – seja possível dar 

origem a uma atitude reflexiva da parte dos professores. (...) A experiência é muito importante, 

mas a experiência de cada um só se transforma em conhecimento através desta análise 

sistemática das práticas. Uma análise que é análise individual, mas que é também colectiva, ou 

seja, feita com os colegas, nas escolas e em situações de formação.»160  

 

De acordo com Elisabete Oliveira, que, como vimos no segundo capítulo, se enquadra 

numa orientação da Formação de Professores social-reconstruccionista, só a partir deste 

confronto e, posteriormente, da conformidade entre o pensamento e a acção161, é que a 

reflexividade pode originar novas práticas educativas, contribuindo para a melhoria do 

ensino e, recursivamente, da sociedade.  

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTES VISUAIS 

Apesar de, quando solicitados a comentar as citações transcritas na página seguinte, 

da autoria de José-Augusto França (1971) e de Pedro Cabrita Reis (1979), que defendiam, 

respectivamente, um modelo sequencial e um modelo integrado de Formação de 

                                                 
158 Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, p. 11. 
159 Idem, ibidem.  
160 António Nóvoa, “Entrevista com António Nóvoa”, Programa O Salto, TV Escola, TVE Brasil, 13 de Setembro de 2001. 
161 Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, in Anexos, p. 11. 
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Professores de Artes Visuais, a maioria dos decentes entrevistados ter demonstrado, 

claramente, uma preferência pela segunda solução, a verdade é que, quando questionados 

acerca do modo como perspectivam a formação dos professores de Artes Visuais em 

Portugal, raros foram os docentes que construíram propostas nas quais aquelas duas 

componentes (artística e educacional) se complementassem, sendo frequente a sua 

referência em separado. 

 

«Tenho defendido em artigos publicados e outras intervenções públicas a criação de um 

curso para pedagogos de formação artística, agindo nos três níveis de instrução (primária, 

secundária e superior), considerando que esta acção é condição indispensável para a 

existência de um material humano capaz de assimilar um ensino artístico específico, e capaz de 

realmente consumir as produções artísticas por esse ensino provocadas. Este curso faria 

estruturalmente parte (de modo universitário a estudar) do Ensino Superior Artístico em questão 

– separado porém da parte directamente interessada na criação.»162 

 

«Tal como as coisas estão, são detectáveis duas vocações fundamentais nas Escolas 

Superiores de Belas-Artes: formação de professores e formação de artistas plásticos. (...) Ao 

contrário de algumas pessoas, considero que é um falso problema que uma e outra destas 

componentes se excluam mutuamente ou sejam incompatíveis na sua coexistência, 

interdisciplinar, científica, ou até mesmo física no espaço cultural das Escolas Superiores de 

Belas-Artes. (...) O que parece ser o estádio a atingir (...) é dotarmos [estas Escolas] da 

flexibilidade necessária que ainda não têm e que (...) permitiria um correcto funcionamento 

simultâneo (não paralelo note-se) de uma e de outra das vocações apontadas, 

complementando-se mutuamente, não dando azo a artistas encerrados na “sua” arte alheados 

dos importantes problemas que põe a educação artística, ou pelo contrário, professores de 

educação visual desgarrados na sua actividade, tendo perdido o necessário contacto umbilical 

que os deve ligar à prática e à teoria da arte.»163 

 

Ambos os grupos são unânimes em considerar que ao professor de Artes Visuais 

deve ser possibilitada uma sólida formação científica, neste caso artística, sendo que as 

diferenças no modo como se perspectiva esta formação prendem-se, sobretudo, com a 

questão professor-artista já abordada, dividindo-se as opiniões entre aqueles que defendem 

                                                 
162 José-Augusto França, “Colóquio sobre o Projecto da Reforma do Ensino Artístico: 3ª sessão, tema 1”, p. 2/3, in Actas 

do Colóquio sobre o Projecto de Reforma do Ensino Artístico (coord. Madalena de Azeredo Perdição), Lisboa, Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1971. [Texto policopiado] 
163 Pedro Cabrita Reis, “Questões que se põem”, in revista Arte Opinião, n.º 4, Março de 1979, p. 17.  
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que esta deve ser composta por uma prática artística considerável, idêntica à do futuro 

artista, e aqueles que, apesar de considerarem esta vivência necessária, sobrevalorizam os 

aspectos relacionados com a fruição. 

No que concerne à formação no âmbito da teoria educacional e da prática pedagógica 

as divergências não são muito significativas, sendo que a maioria reconhece o valor desta 

formação, mas apenas a concebe sob um ponto de vista generalista, apesar de alguns 

docentes de ambos os grupos sublinharem a necessidade de uma formação específica 

neste domínio, e outros, pertencentes sobretudo ao Grupo BA, mas também ao Grupo ESE, 

desvalorizarem esta formação face à artística. 

Uma vez que a formação artística foi, normalmente, desligada da formação 

pedagógica, como já referimos, optámos por abordar separadamente cada uma delas, 

apesar de, por fim, as relacionarmos. 

A FORMAÇÃO ARTÍSTICA DO PROFESSOR DE ARTES VISUAIS  

Os docentes do Grupo BA e alguns docentes do Grupo ESE valorizam a formação 

artística do professor de Artes Visuais em toda a sua plenitude, argumentando que só 

através da experiência, do “fazer”, é possível formar um gosto, e que só adquirindo esse 

gosto é que os professores poderão transmiti-lo aos seus alunos. Tanto Conceição Cordeiro 

(ESE) como Isabel Sabino (BA), em consonância com Acácio Carvalho (ESE), salientam 

que é preciso “vivenciar” para formar o gosto, e poder transmiti-lo aos alunos. A importância 

que estes docentes atribuem à experiência do acto criativo prende-se com a sua concepção 

de gosto, como algo que se adquire «de dentro para fora».  

 

«Eu acho que há uma coisa essencial de que, hoje em dia, as pessoas evitam falar: o 

gosto. E, quando digo gosto, não me refiro só a um critério de qualidade que se vai apurando, 

mas também ao sentimento de prazer e indispensabilidade que se tem pelas coisas que 

prezamos mesmo. O gosto é uma coisa que se educa, e que faz parte e é fundamento da 

cultura artística. E a cultura artística não é adquirida de fora para dentro, é adquirida de dentro 

para fora. Primeiro vivencia-se, experimenta-se, racional e emocionalmente, e depois o gosto, 

de facto, desponta, e amadurece, e dá origem a criações mais vastas (...) São necessárias 

vivências para formar um gosto.»164 

                                                 
164 Isabel Sabino, “Entrevista a Isabel Sabino”, in Anexos, pp. 6 e 7. 
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Para Isabel Sabino (BA) um professor de Artes Visuais deve passar «pela experiência 

da criação do projecto artístico», pois é algo que proporciona «um conhecimento muito 

diferente daquele de quem nunca passou e apenas tem disso informação teórica». Segundo 

a coordenadora do Mestrado em Pintura da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, os 

professores que não passam pelo acto de criação, não sabem o que é «viver as 

contradições internas de um projecto artístico, os avanços e os recuos, a forma como 

muitas vezes os aspectos técnicos se sobrepõem aos conceptuais e como o resultado e 

conceito finais podem ganhar com isso»165, o que se reflectirá negativamente no modo 

como acompanham os alunos.  

Também Conceição Cordeiro (ESE), que continua a criar, fala entusiasmada sobre 

esse processo, como algo intrinsecamente ligado ao criador. «Criar é estar um tempo 

infinito ligado a uma coisa, a vê-la crescer, a destruí-la, e fazer nascê-la de novo... O 

processo criativo é complexo, exige muito de nós.»166 Para Conceição Cordeiro esta prática 

é imprescindível ao professor de Artes Visuais. 

 

«Não basta saber como se pode ensinar, quais as linhas da Pedagogia. Tem que haver 

uma sensibilidade própria, na área da produção artística. (...) Uma pessoa que não tenha esse 

gosto/prazer e não tenha experimentado o gosto/prazer de fazer arte, não consegue ver o que 

isso é, não consegue proporcionar essa experiência aos miúdos. Não consegue passar-lhes o 

gosto/prazer pelo que eles poderão fazer. Quando o professor não tem e não percebe esse 

gosto pode castrar, logo à partida, a motivação e o entusiasmo dos miúdos. (...)É muito 

importante a sensibilidade. Se não tiver a sensibilidade, se não tiver passado pelo fazer, pelo 

acto criativo, não pode ser um bom professor desta área.»167 

 

Já Ana Bela Mendes (ESE) que valoriza as capacidades investigativas segundo um 

outro prisma, como já referimos, frisando que, neste momento, para um professor de Artes 

Visuais poderá ser mais importante «ter ferramentas para compreender, para desfrutar, para 

entender a emergência do objecto artístico num determinado contexto, do que ter as 

ferramentas para a produção», refere que, apesar destas serem também necessárias, 

«ensinar a reflectir e a compreender o enquadramento do objecto artístico é provavelmente 

mais urgente.»168 

                                                 
165 Isabel Sabino, “Entrevista a Isabel Sabino”, in Anexos, pp. 5 e 6. 
166 Conceição Cordeiro, “Entrevista a Conceição Cordeiro”, in Anexos, p. 6. 
167 Idem, pp. 5 e 6. 
168 Ana Bela Mendes, “Entrevista a Ana Bela Mendes”, in Anexos, p. 4. 
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Se, por um lado uma formação artística muito forte poderá ser acusada de, levada ao 

extremo, conduzir a um modelo académico de Formação de Professores de Artes Visuais, 

onde praticamente não existe distinção entre o artista e o professor, sendo secundarizados, 

ou simplesmente ignorados, os conhecimentos educacionais e a prática pedagógica, 

necessários à aprendizagem do segundo, por outro lado, a sobrevalorização dos aspectos 

de fruição face à produção artística, poderá originar um modelo de Formação de 

Professores de Artes Visuais no qual a prática artística é menosprezada, ou meramente 

aflorada, acreditando-se que estes professores, tal como os alunos que irão ensinar, apenas 

devem ser sensibilizados, e não tocar no âmago esta experiência, o que poderá impedir o 

desenvolvimento do gosto, de acordo com a definição supracitada.  

A uma tal concepção podemos associar um ensino preocupado com a sensibilização 

ao fenómeno das Artes Visuais, mas no qual estas são contornadas pelos alunos, que 

apenas as perspectivam enquanto fruidores. «Devemos formar futuros docentes que terão 

como prioridade sensibilizar as crianças para o fenómeno da criatividade nas Artes 

Visuais.»169 Esta perspectiva negligencia o facto de que alguns desses alunos poderão, na 

realidade, vir a ser a artistas, e que, mesmo que isso não suceda, só beneficiariam com a 

experiência da produção artística, que contribui para o desenvolvimento das diversas 

dimensões cognitivas do ser humano. Para além disso, o ensino das Artes Visuais daí 

emanado pode estabelecer uma separação, logo à partida, entre estas e o cidadão comum, 

uma vez que, apesar de todos as poderem fruir, só alguns privilegiados as podem praticar, 

numa linha de pensamento idêntica à expressa por José-Augusto França (1971), e adversa 

à de Arthur Efland (1976170), que, como já referimos no terceiro capítulo171, perante a 

consciência da ausência das Artes Visuais nas escolas, reivindicou o seu regresso à 

Educação Artística.   

No entender de Hugo Ferrão (BA) e de Luís Calheiros (ESE) a visão expressa 

naquela citação de José-Augusto França é redutora, pois apenas valoriza a formação dos 

alunos enquanto consumidores do ensino artístico, e não como “fazedor”, isto é, como 

pessoas que participam activamente nesse processo, não estabelecendo a ligação 

essencial entre o fazer e o pensar.  

                                                 
169 Luís Canotilho, “Entrevista a Luís Canotilho”, in Anexos, p. 2. 9w; xCJyzC I{rFEBG H|yA >}y==r FCJ >J~rA� F {zE}JL=EFr FEFr~>L>MG LE �����PS �O N�� �������ROG K=rU u�G EU� �G TTU ���VVU��� ���� �� �p��
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«José-Augusto França teve sempre uma visão muito oficinal do ensino artístico. (...) é 

uma referência em termos da História de Arte em Portugal, [mas] insere-se numa concepção 

muito sectorizante do ensino, [que é própria da Modernidade]»172 

 

«Eu acho que é uma posição típica de um homem que tem a formação de um crítico da 

arte, de um teórico da arte, que pensa que poderá haver uma autonomia das teorias da arte, 

que apenas têm que fazer teoria, e têm que saber como as artes evoluem, mas não têm de 

meter a mão nas oficinas, nas tintas, na prática. (...) É uma posição redutora, de fechamento na 

sua própria especialidade da especialidade. É demasiado especializado. Eu penso que 

podemos ser teóricos da arte mas, ao mesmo tempo, ter uma componente prática que nos dá 

um apoio bastante grande.»173 

 

Ao consideramos a Arte como um todo, composto por aspectos do “fazer” e do 

“entender”, indissociáveis, tal como refere Lima de Carvalho174 (BA), não nos parece 

correcto que a formação artística dos professores de Artes Visuais tenda mais para um ou 

para outro dos lados. Neste sentido, no Grupo ESE, as concepções defendidas por José 

Pedro Fernandes, Luís Calheiros, José Alberto Saraiva e Margarida Rocha, para além da 

expressa por Conceição Cordeiro, já mencionada, revelam um equilíbrio. Para estes 

docentes a prática artística é fruto de uma reflexão, e tanto a prática como a teorização 

dessa prática são essenciais ao professor de Artes Visuais. José Pedro Fernandes também 

defende que os professores de Artes Visuais devem adquirir uma sólida preparação artística 

inicial, que contemple “prática oficinal” associada a uma formação científica que possibilite 

pensar sobre a Arte. «A questão da Arte não é ter jeito, é aprender. Aprender como fazer, e 

a pensar.»175  

Luís Calheiros176, José Alberto Saraiva177 e Margarida Rocha178 valorizam o facto da 

formação que tiveram nas Belas-Artes ter contribuído para o desenvolvimento de ambas as 

dimensões, enquanto Conceição Cordeiro, hoje, reconhece, que a reflexão sobre a prática 

na sua formação poderia ter sido mais aprofundada e sustentada (algo também referido por 

Elisabete Oliveira, como mencionámos no terceiro capítulo), e que a interligação com outras 

                                                 
172 Hugo Ferrão, “Entrevista a Hugo Ferrão”, in Anexos, p. 7.  
173 Luís Calheiros, “Entrevista a Luís Calheiros”, in Anexos p. 15. 
174 Lima de Carvalho, “Entrevista a Lima de Carvalho”, in Anexos, p. 15. 
175 José Pedro Fernandes, “Entrevista José Pedro Fernandes, in Anexos, p. 5.  
176 Luís Calheiros, “Entrevista a Luís Calheiros”, in Anexos, p. 6. 
177 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 9. 
178 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 14. 
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disciplinas, como a Psicologia, seria uma mais valia para os alunos. Aliás, o hábito de 

reflectir sobre o próprio trabalho e verbalizá-lo é, como já referimos, algo que Conceição 

Cordeiro incute nos seus alunos, o que nos remete para o paradigma do professor reflexivo, 

que contribui para a formação de alunos, também eles, reflexivos.  

Luís Calheiros, que foi um bom aluno tanto nas disciplinas teóricas como nas 

eminentemente práticas179, na então Escola Superior de Belas-Artes do Porto, hoje é 

docente da Escola Superior de Educação de Viseu, continua a pintar, e entende que «uma 

pessoa pode ser teórica da arte mas, ao mesmo tempo, ter uma componente prática que lhe 

dá um apoio bastante maior»180.  

José Alberto Saraiva confessa que o que mais o cativou, enquanto aluno de Escultura 

das Belas-Artes de Lisboa, foi «a formação teórica paralela à orientação artística» e, se 

muita gente aprecia a arte de uma forma muito pessoal», centrada em aspectos superficiais, 

para este ex-docente da Escola Superior de Educação de Santarém, que ainda continua a 

trabalhar artisticamente, «o fundamental é o que está por detrás da obra», sendo que esta 

«tem sempre um conteúdo»181.  

Para o investigador da formação dos professores desta área, no âmbito europeu, não 

só é fundamental uma formação de base científica artística182, mas também que os 

professores de Artes Visuais, e inclusivamente os docentes formadores destes professores, 

continuem a formar-se e a investigar nesse sentido, tal como observou no estrangeiro.  

Lima de Carvalho e Rocha de Sousa, concebem o professor de Artes Visuais, tal 

como o artista, como um intelectual criativo. Lima de Carvalho defende que a formação nas 

Belas-Artes deve ser o mais completa e maturada possível, e resultar da articulação entre 

aspectos do fazer e do entender, composta por uma série de conhecimentos que se cruzam 

e que dão origem não a um mero técnico, a um artesão, mas a um profissional das Artes, a 

um artista, a um professor, a um cidadão (que será pai e passageiro de autocarro), 

humanista por natureza. Nesta perspectiva o professor de Artes Visuais deveria usufruir de 

uma formação orientada para a indagação, não só com preocupações tecnológicas e 

estéticas, mas inclusivamente outras que se enquadram num paradigma reflexivo e social-

reconstruccionista. 

                                                 
179 Luís Calheiros, “Entrevista a Luís Calheiros”, in Anexos, p. 6.  
180 Idem, p. 16. 
181 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva” in Anexos, p. 4.  
182 Idem, p. 8. 
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«Nós temos que ser uma escola do fazer e do entender. Não podemos ficar só no fazer, 

sem o entendimento. (...) Não podemos ser artistas autodidactas, que só fazem, mas se lhe 

perguntarem porque é que fazem assim, em que contexto está inserido o que fazem, não têm 

uma perspectiva. A Pintura acompanha todo o processo de desenvolvimento de uma 

sociedade, do conhecimento... (...) há quem diga, às vezes, que vai à frente, mas nem vai à 

frente nem vai atrás – acompanha. (...) Insere-se nas preocupações de uma época, insere-se 

na moral de uma época, insere-se nas intenções de uma época. Mas, (...) o fazedor dessa Arte, 

(...) tem que estar bem inserido, não pode estar isolado, não pode estar fora do mundo. E, para 

ensinar, tem que ter conhecimentos. (...) tem que saber essas cadeiras [Geometria Descritiva, a 

Anatomia, a Antropologia, a Sociologia, a Psicologia, a História da Arte, a Estética]. Nem todas 

vão ser necessárias para aquilo que vai ensinar, mas um artista [ou um professor] não é só um 

fazedor de coisas, é um Homem que tem que estar inserido na sua sociedade. (...) Um artista 

não pode dizer: “Eu não sei nada disso. Eu só sei pintar caixas de uvas.” Não pode ser!»183 

 

Neste sentido, Lima de Carvalho tem lutado, apesar de algumas pressões contrárias, 

para que a Faculdade de Belas-Artes de Lisboa não abdique de um conhecimento científico 

artístico, possibilitado por diferentes perspectivas sobre a Arte, nem de disciplinas do 

domínio da «formação cultural, social e ética», valorizada no novo decreto da habilitação 

profissional para a docência184 (sobre o qual nos debruçámos no final dos capítulos 

segundo, terceiro e quarto desta dissertação), que constituem «uma espécie de estrutura 

intelectual que “o fazedor de arte”, tem como cimento, como pilares daquilo que faz»185. 

Rocha de Sousa também refere a pluralidade de conhecimentos a que um artista e 

um professor devem aceder. Uma vez que na Arte tudo «oscila», e esta abertura da Arte 

tem levado a uma cada vez maior intertextualidade, na procura de novas soluções criativas 

(o que podemos estender ao campo da Educação, no qual a realidade também não é una, 

mas multifacetada), o artista, como o professor, devem ser formados logo nesse espírito, 

por forma a conseguirem fazer a ligação entre diferentes áreas e perspectivas, geradora de 

múltiplos significados, estabelecendo assim, mais facilmente, a tal relação de proximidade 

com a colectividade, e a empatia comunicacional, necessárias a ambos. 

 

                                                 
183 Lima de Carvalho, “Entrevista a Lima de Carvalho”, in Anexos, p. 8. 
184 Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de Fevereiro. Artigo 14º, alínea 1 d). 
185 Lima de Carvalho, “Entrevista a Lima de Carvalho”, in Anexos, p. 8. 
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«O artista, de certa maneira, é um pouco – eu diria que é bastante – mais aberto do que 

os profissionais da maior parte das disciplinas técnicas, fixas, que têm currículos que não 

podem oscilar. Na Arte oscila tudo. E tem que oscilar, porque senão não é viva, não é criadora. 

Os professores para ensinarem, depois, no seu comprimento de onda, têm que ter essa 

fecundação, que se fez na [Faculdade]. A formação na [Faculdade] tem que ser logo feita 

pensando nestas múltiplas direcções. (...) A sua formação deve ter diversos vectores, que vai 

tocando, aqui e ali, e vai interrelacionando, pela tal intertextualidade, interdisciplinaridade. (...) 

Como é que um professor pode ser um indivíduo desligado?»186  

 

Rocha de Sousa leva ao extremo a especialização, demonstrando que quer uma 

formação de «artistas só artistas», quer uma formação de «professores só professores», 

são desajustadas. Segundo o pintor e professor, a formação deve ser no sentido da 

interdisciplinaridade, da intertextualidade, originando indivíduos pensadores, críticos, 

capazes de uma acção frutífera em áreas muito diversas.  

 

«Pode-se formar um pintor, só pintor. Não aprende a História, até, se quisermos, não 

aprende Geometria Descritiva, não aprende nada disso. É um técnico que faz pinturas (...) É um 

artesão, praticamente! Porque ele não tem cultura até, depois, para a projectar nas formas que 

faz. Mas – lá está – esse tipo não pode ser professor, no ensino. Pode-se fazer um professor só 

professor. Então, terá uma lambuzadela (foi assim que me disseram no Norte, na tal discussão 

em que eu entrei, na qual eu e o Hélder Baptista levámos sete horas a discutir com aqueles 

indivíduos! [das futuras Escolas Superiores de Educação]), terá umas aulinhas de Artes 

Plásticas, de Desenho, e tal...»187  

A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO PROFESSOR DE ARTES VISUAIS  

A grande maioria dos docentes, de ambos os grupos, revelou um entendimento 

generalista da formação pedagógica do professor de Artes Visuais, algo que pode ser 

justificado, por um lado, pela sua própria formação se enquadrar nos modelos generalistas, 

que caracterizaram a história da formação de professores desta área em Portugal (como 

vimos no segundo capítulo), e por outro, pela carência de investigação neste sentido, por 

falta de interesse ou de oportunidade, ao longo da sua carreira.  

                                                 
186 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, p. 29. 
187 Idem, ibidem. 
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Assim, a maioria dos docentes do Grupo BA que não passaram pessoalmente por 

esta experiência, mesmo que a valorize, demonstra-se incapaz de pensar a formação dos 

professores de Artes Visuais fora do âmbito restrito dos conteúdos a leccionar, confundindo 

até, por vezes, os conhecimentos inerentes a cada uma das formações (equívoco para o 

qual nos alerta António Pedro Ferreira Marques, como veremos de seguida), e a maioria 

dos docentes de ambos os grupos, mesmo tendo realizado esta formação, quer a valorize, 

quer não, demonstra dificuldade em imaginá-la na especificidade das Artes Visuais.  

Mesmo aqueles que não têm dúvidas quanto à necessidade de uma formação 

pedagógica específica para esta área do conhecimento, revelam-se mais à vontade quando 

discursam acerca desta no geral, e mostram-se hesitantes ou pouco seguros ao descrever 

como deverá ser feita esta formação em particular, salvo raras excepções, de docentes que 

desenvolveram investigação sobre esta matéria, como Margarida Rocha (ESE), ou que se 

envolveram recentemente na elaboração de projectos de formação de professores, como 

António Pedro Ferreira Marques (BA).   

A não exigência de formação pedagógica, quer inicial quer contínua, aos professores 

do Grupo BA, justificada por alguns pela predisposição e interesse naturais dos alunos 

destes níveis para as matérias em questão, que facilitaria o seu desempenho, pode tê-los 

conduzido a uma situação de desinvestimento nesta área, a um certo conformismo como 

referem Selma Pimenta e Léa Anastasiou188, algo mais difícil de acontecer, mas ainda assim 

possível, quando se trata de se ser professor de quem vai ser professor, isto é, dos 

docentes do Grupo ESE. 

Ana Bela Mendes (ESE) tem uma ideia muito clara acerca do que gostaria que a 

fosse a formação de professores de Artes Visuais, que no seu entender deveria incorporar: 

«uma formação pedagógica de carácter geral, uma formação específica na área, 

fundamentada em investigação recente, e uma formação em didáctica nas várias 

especialidades, para os diferentes graus de ensino, incluindo o do ensino superior (este, 

muito particularmente, centrado nos métodos de investigação em educação).»189 Tal como 

Isabel Sabino190 (BA) e José Pedro Fernandes191 (ESE), Ana Bela Mendes sugere que a 

                                                 
188 Selma Garrido Pimenta e Léa das Graças Camargos Anastasiou, Docência no Ensino Superior, vol. I, p. 42. 
189 Ana Bela Mendes, “Entrevista a Ana Bela Mendes”, in Anexos, p. 5. 
190 Isabel Sabino, “Entrevista a Isabel Sabino”, in Anexos, p. 8. 
191 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, pp. 13 e 20. 
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formação didáctica deve obedecer à seguinte divisão, por grupos etários, que se prende 

com a relação directa das exigências com as etapas do desenvolvimento. «O agrupamento 

etário deverá ser o de jardim-de-infância e 1º ciclo, 2º e 3º ciclo, ensino secundário e, por 

último, o do ensino superior.» 192 De acordo com esta docente, faria sentido que a formação 

dos professores de Artes Visuais se processasse nas faculdades da especialidade, que 

estarão mais habilitadas a equacionar os aspectos específicos da sua área, pelo que 

poderiam construir planos de estudo aprofundados, onde contemplariam a formação 

artística e educacional, assim como as didácticas e práticas pedagógicas específicas, 

adequadas a cada grau de ensino, algo a ser frequentado por opção do próprio aluno.193 

De facto, como pudemos constatar, os docentes das Belas-Artes mostraram uma 

maior preocupação relativamente à adequação entre os conteúdos científicos artísticos da 

formação do futuro professor, e as disciplinas que este irá leccionar. Rocha de Sousa frisa a 

necessidade da formação pedagógica integrar conhecimentos que confiram habilitação para 

a docência que, para lá de uma Pedagogia geral, manifestamente insuficiente para a prática 

de ensino desta área194, incidam preferencialmente em didácticas e metodologias 

específicas, como já referimos. Para além disso, considera que o segundo ciclo de 

formação deve possibilitar o aprofundamento dos conhecimentos científicos artísticos, 

apenas iniciados durante o 1º ciclo. «Um professor de Artes Plásticas, ainda por cima, 

porque se contraiu a formação, no fundo, faz Iniciação às Artes Plásticas, logo, a meu ver, 

terá que estudá-las, numa espécie de mestrado, nos tais dois anos de aperfeiçoamento.»195 

Margarida Calado considera que «a solução deve assentar numa formação de base 

científica, que pode ter algumas características específicas relativamente a uma pessoa que 

pretenda apenas seguir a carreira artística», e que possibilitará o desenvolvimento de todo 

um leque de conhecimentos em diferentes áreas, essenciais a quem pretende seguir o 

ensino, que poderão não ser «aprofundados pelas pessoas que seguem os cursos 

artísticos», tal como advogou Isabel Sabino.196 

                                                 
192 Ana Bela Mendes, “Entrevista a Ana Bela Mendes”, in Anexos, p. 6. 
193 Idem, p. 7.  
194 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, p. 20; Elisabete Oliveira, “Entrevista a Elisabete Oliveira”, 

in Anexos, p. 25. 
195 Rocha de Sousa, “Entrevista a Rocha de Sousa”, in Anexos, p. 30. 
196 Isabel Sabino, “Entrevista a Isabel Sabino”, in Anexos, pp. 12 e 13. 
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Relativamente ao 2º ciclo de formação defende, como Rocha de Sousa, que este 

deve contribuir para colmatar lacunas, a nível artístico, do 1º ciclo. No entanto, isto não 

significa que não contemple a formação psicopedagógica, que a Ex-Presidente do Conselho 

Pedagógico sempre valorizou, e que, numa estrutura como esta, concomitante com a 

formação científica artística, ganharia um outro sentido, pela possibilidade de intersecção 

entre as duas, geradora de uma amplitude significacional. 

É curioso repararmos como a opinião que expressou sobre este assunto, aquando da 

entrevista que realizámos em Maio de 2006, vai precisamente ao encontro do que viria a ser 

a política de formação de professores adoptada pela Universidade de Lisboa, que deu 

origem à estrutura dos Mestrados em Ensino, aprovada pelo decreto de 22 de Fevereiro de 

2007, que então ainda não havia sido definida.  

 

«O complemento de formação poderá inclusivamente completar lacunas, a nível optativo, 

que se entendam que a pessoa traz do curso de base. Num momento em que se avizinham 

cursos de 3 anos, com complementos de 2, eu penso que o complemento, para quem quiser 

seguir o ensino, para além da formação pedagógica, psicológica, etc., deve também suprir 

lacunas que eventualmente existam no ciclo anterior.»197  

 

Margarida Calado reconhece a necessidade de uma formação pedagógica dos 

professores de Artes Visuais, e desta ser específica, mas também considera que, a par 

desta formação, deve ser prestada uma formação complementar ao nível dos conteúdos a 

ensinar (tal como Isabel Sabino, Lima de Carvalho e Rocha de Sousa o haviam apontado). 

Já António Pedro Ferreira Marques receia que a valorização da componente científica 

artística, ao nível do 2º ciclo de estudos, represente, uma vez mais, a secundarização da 

formação pedagógica, e alerta para o facto de que não devem confundir-se estas 

formações, sendo necessário desenvolver uma formação em ensino das Artes Visuais muito 

específica, o que irá implicar uma investigação mais profunda nesta área por parte das 

Faculdades de Belas-Artes, onde raros professores a têm realizado. 

António Pedro Ferreira Marques (BA) alerta para a confusão que muitas vezes 

persiste entre o que são os conteúdos de ensino e as didácticas desse ensino (que se 

                                                 
197 Margarida Calado, “Entrevista a Margarida Calado”, in Anexos, p. 10. 
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agrava no caso das Belas-Artes), e sublinha que sabermos uma determinada matéria, numa 

certa área, e sabermos leccionar nessa mesma área, são realidades distintas.  

 

«Uma coisa é fazer uma aprendizagem numa determinada área em termos de formação 

inicial, outra coisa é fazermos uma aprendizagem na perspectiva do formador. Uma coisa é 

sabermos Geometria, outra coisa é saber como é que se ensina Geometria. E no Desenho 

acontece o mesmo.»198 

 

Aliás, uma formação inicial exclusivamente centrada no conhecimentos científico 

artístico é um dos problemas apontados, quer por António Pedro Ferreira Marques (BA), 

que a considera como a raiz do «passado lamentável» que temos nesta área199, quer por 

José Pedro Fernandes (ESE), que atribui a «iliteracia artística» da população portuguesa 

«àquilo que tem sido a prática dos professores»200, cuja formação durante muito tempo não 

contemplou, e ainda hoje não contempla, ao nível do 3º ciclo do ensino básico e do ensino 

secundário, a Pedagogia201.   

Tanto um como outro dos docentes entendem que deve haver uma formação 

pedagógica muito específica para ensinar Artes Visuais. Para José Pedro Fernandes ser 

professor, tal como ser artista, «não é só uma questão de jeito, aprende-se», pelo que 

considera que esta formação, «que também é uma formação exigente», deveria ser 

adequada aos vários níveis de ensino das Artes Visuais.202  

António Pedro Ferreira Marques frisa a necessidade de construção de todo um 

conhecimento educacional e didáctico pelas próprias instituições da especialidade, pois 

defende que estas serão as mais aptas a desenvolvê-lo, tal como Ana Bela Mendes.203 A 

articulação entre conhecimento artístico e pedagógico, já mencionada, e a consequente 

conversão do primeiro em conhecimento didáctico específico, é algo absolutamente 

imprescindível e, segundo o docente, «não são as Ciências da Educação que [o] garantem, 

dentro de um plano autónomo», uma vez que este conhecimento «corresponde a 

                                                 
198 António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, p. 12. 
199 Idem, ibidem. 
200 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p. 9.  
201 Idem, p. 20. 
202 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p. 20. 
203 Vide p. 419. 
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especificidades», que advêm de uma «experiência adquirida» que só poderá ser transmitida 

pelos docentes com competências em ambos os campos.204  

Esta opinião é partilhada por Margarida Rocha (ESE), que defende um paradigma de 

formação de professores de Artes Visuais no qual uma sólida formação em Pedagogia 

Artística, complemente uma sólida formação científica artística, e ambas vão convergindo, 

contribuindo para a intersecção daquelas duas esferas do conhecimento (artística e 

educacional). 205 

A ESTRUTURA DA FORMAÇÃO: COMO, ONDE E PORQUÊ?  

Ao valor e à dimensão atribuídos às componentes artística e pedagógica na formação 

dos professores de Artes Visuais, assim como ao modo como cada uma delas é 

percepcionada, correspondem diferentes maneiras de conceber, organizar e justificar esta 

formação. Assim, se para alguns docentes a formação pedagógica acontecer numa 

localização temporal e/ou espacial diferente da formação artística, isto é, num modelo 

sequencial ou dual (como até aqui sucedeu relativamente ao ensino do 3º ciclo do ensino 

básico e secundário), é um facto de somenos importância, para outros o modelo integrado 

de formação, onde ambas as componentes se entrecruzavam é o único digno de 

implementação.  

Os primeiros, que revelam um entendimento segmentário da formação dos 

professores de Artes Visuais, pertencem, normalmente, ao grupo daqueles docentes para 

quem a formação artística, isto é a aquisição dos conteúdos de ensino, é superior e anterior 

à formação pedagógica, menosprezada relativamente àquela, o que os situa num modelo 

académico de formação, o mais elementar, segundo Zeichner. Apesar da maioria destes 

docentes reconhecer a necessidade de uma formação pedagógica, no seu entender esta 

consiste apenas numa ligeira aprendizagem de uma teoria educacional geral, e de técnicas 

e métodos de ensino que pouco acrescentam à prática educativa das Artes Visuais, o que 

torna mais compreensível a sua desvalorização, que advém, por um lado, do que tem sido a 

formação de professores em Portugal, com mudanças qualitativas relativamente recentes 

                                                 
204 António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, p. 12. 
205 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 15. 



PARA UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS GERADORA DE NOVAS PRÁTICAS EDUCATIVAS     

 

425 

(que tiveram início nos anos 70), e, por outro lado, da sua dificuldade em conceber, fora das 

limitações dessa experiência, a existência de um conhecimento muito específico neste 

âmbito, que só adquire coerência e significado quando aproximado da formação artística.    

Os segundos correspondem àqueles que julgam imprescindível, na formação dos 

professores de Artes Visuais, para além de um conhecimento artístico específico, com maior 

ou menor grau de profundidade, um conhecimento no âmbito da teoria educacional e da 

prática pedagógica, também ele específico, no qual se traduzam as preocupações 

contemporâneas do ensino das Artes Visuais. 

Se os primeiros, de um modo geral, advogam a formação artística em 

estabelecimentos superiores especificamente vocacionados para este ensino, seguida da 

formação pedagógica da responsabilidade de outras instituições, os segundos defendem 

convictamente uma formação de professores de Artes Visuais integrada, na qual ambas as 

formações coabitem em harmonia. É o caso de António Pedro Ferreira Marques, para quem 

o modelo de formação integrado proposto, mas não implementado, na Faculdade de Belas-  

-Artes de Lisboa, constitui a via mais adequada para se processar esta formação206, e de 

Margarida Rocha que, consciente da especificidade do ensino das Artes Visuais, à 

semelhança de António Pedro Ferreira Marques (e de Pedro Cabrita Reis, como vimos), é 

defensora de um modelo integrado de Formação de Professores de Artes Visuais, 

sugerindo o que se nos afigura como a resposta melhor conseguida, no âmbito da 

idealização desta formação no futuro:  

 

«Considero que é necessária uma sólida formação científica, neste caso artística, e 

também uma sólida formação em Pedagogia Artística, não só na Pedagogia Geral – porque ela 

é necessária, porque a Pedagogia Artística vai beber à Pedagogia Geral, como é lógico – mas 

uma sólida formação na Pedagogia Artística. Portanto, uma sólida formação nestas duas 

componentes: na parte científica – a parte artística e tecnológica – e na Pedagogia Artística, o 

saber ensinar estas duas componentes. (...) eu acho que [elas] deviam seguir um caminho que 

não fosse paralelo, mas convergente, de maneira a que nos últimos anos de formação as 

coisas ganhassem sentido para os alunos. No fim de contas, ensinar e aprender trata-se de 

procura de sentido.»207 

 

                                                 ���
António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques”, in Anexos, p.12.

207 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 15. 
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Os docentes do Grupo BA que se enquadram nesta perspectiva advogam que a 

formação pedagógica tenha lugar e seja amplamente desenvolvida e entrecruzada com a 

formação artística nas Faculdades de Belas-Artes, enquanto os docentes do Grupo ESE, de 

um modo geral, argumentam que, pelo facto de terem iniciado e adquirido experiência, 

intencionalmente, neste domínio, têm maior legitimidade para realizar esta formação, sendo 

que uma parte deles considera que devem ser as Escolas Superiores de Educação a 

assumi-la por completo, e outra parte, apesar de defender que a formação de professores, 

nestas Escolas, deve estender-se a todo o ensino básico, julga que, no que concerne ao 

ensino secundário, deve ter lugar nas Faculdades de Belas-Artes, com maior especialidade 

científica em cada área a leccionar. 

José Pedro Fernandes, ao reflectir sobre a formação de professores de Artes Visuais 

nas Belas-Artes confessa-se incapaz de julgar o que seria melhor, se «um curso orientado», 

se «disciplinas opcionais», mas acaba por se mostrar crítico à especialização, tal como 

Rocha de Sousa, e sugerir uma certa flexibilidade, própria do espírito de Bolonha, que 

possibilitaria aos alunos enveredar por diferentes vias, entre as quais a do ensino.  

 

«Eu conheço alguns sistemas de ensino [e fiquei a gostar muito do] alemão. Uma pessoa 

podia estar a estudar Física Nuclear (...) mas tinha que ter um peso relativamente grande – 

[15%, 20%] – fora da sua área científica [podia estudar Literatura Chinesa do século V a.C., 

Teatro, Jornalismo, o que fosse]. Isto para não ficar formatado, só a ver aquilo, para que 

pudesse ter alguma criatividade. (...) Nas Belas-Artes também poderia ser incentivada uma 

formação menos centrada na área científica, e mais aberta a outros conhecimentos, para que a 

pessoa não ficasse tão, tão, tão obcecada só com a sua área.»208 
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208 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p. 20. 
209 Lima de Carvalho, “Entrevista a Lima de Carvalho”, in Anexos, p. 17. 
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«O ideal era [que os alunos] tivessem o máximo de formação aqui, para saírem com 

capacidades em todas as tecnologias possíveis. Porque se um estudante faz aqui a sua 

formação tecnológica, por exemplo em Gravura, e não faz Cerâmica, como é que ele vai 

ensinar Cerâmica se não tem conhecimento? Se fez Tapeçaria mas não fez Gravura nem fez 

Mosaico, como é que ele vai ensinar essas tecnologias? Tem que ter um grande leque de 

conhecimentos tecnológicos e plásticos, para que possa ser um bom professor. Porque senão, 

se ele não tiver grande conhecimento e práticas artísticas, mesmo com toda a Pedagogia, ele 

nunca será um bom professor de Artes.»210 

 

Mas, por outro lado, tão importante como a aprendizagem destes conteúdos, é o 

conhecimento didáctico dos mesmos, algo para o qual, à partida, os docentes das Escolas 

Superiores de Educação estarão melhor preparados, uma vez que já leccionam nesse 

sentido. Se bem que, em qualquer um dos casos, existam excepções que fazem a regra, e 

que demonstram uma visão holística desta problemática. 

Clara Brito (ESE), preocupada com a diversidade de formações iniciais de professores 

que dão a mesma disciplina, sugere uma articulação entre os conteúdos da formação e 

cada especialidade de ensino. Esta diversidade de formações iniciais poderá ser colmatada, 

no seu entender, através de um sistema de formação ao longo da vida profissional, que 

inclua a realização de mestrados, no Ensino Superior Universitário e Politécnico.  

 

«Da minha experiência em formação e supervisão, noto que não só as competências são 

diferentes, mas que também a preparação artística não é comum [Temos licenciados em 

Design, Arquitectura, Pintura, Escultura, etc.], havendo lacunas que só podem ser colmatadas 

com uma actualização cientifica e pedagógica nos conteúdos da(s) disciplina(s) especifica(s) a 

leccionar. Um dos modos possíveis de superar estas lacunas seria os professores fazerem a 

progressão na carreira através de graduações especificas, conferidas pelas Instituições de 

Ensino Superior Universitário e Politécnico. Estas graduações (...) poderiam vir a ser úteis para 

um sistema de actualização de conhecimentos ao longo da vida profissional.» 211 

                                                 
210

 Lima de Carvalho, “Entrevista a Lima de Carvalho”, in Anexos, p. 17. 
211 Clara Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, p. 18. 
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Apesar de demonstrar desconhecer a investigação de Margarida Rocha212 (ESE), 

quando afirma que esta problemática carece de investigação213, Clara Brito (ESE) revela 

muita clarividência ao sugerir esta solução, que vem ao encontro das declarações de 

Margarida Calado214, e do projecto do Mestrado em Ensino das Artes Visuais da Faculdade 

de Belas-Artes de Lisboa, enquadrado no sistema mais amplo da Formação de Professores 

na Universidade de Lisboa, embora o objectivo dos segundos ciclos de formação, criados 

neste âmbito, seja uma formação sequencial, e não propriamente a formação ao longo da 

vida profissional que refere, e que também poderá ser uma via, na qual julgamos que faria 

todo o sentido investir.  

No que concerne ao ensino secundário, a docente da Escola Superior de Educação 

de Santarém confia nas Faculdades de Belas-Artes para realizar a formação de 

professores, uma vez que estas instituições serão as mais capazes de realizar a referida 

adaptação dos conteúdos de diferentes especialidades às disciplinas que, neste grau de 

ensino, exigem um maior domínio e profundidade. 

 

«Deixaria às Faculdades de Belas-Artes, a formação dos professores do Ensino 

Secundário, porque é o nível de ensino que precede a entrada nas Faculdades da 

especialidade e porque deveria exigir um grande domínio em disciplinas de prática artística, 

história de arte e geometria descritiva. Actualmente este elenco de disciplinas nem sempre é 

bem aceite pelos docentes, justamente devido à sua formação inicial (como antes referi). Os 

designers não se sentem seguros para ensinar história de arte, os artistas evitam a geometria, 

os arquitectos metem os pés pelas mãos em disciplinas oficinais.»215 

 

Apesar de alguns docentes do mesmo grupo, partilharem a sua opinião neste 

aspecto, pelos mesmos ou por diferentes motivos, as opiniões quanto ao local onde se deve 

realizar esta formação nos diversos graus de ensino dividem-se no Grupo ESE. 

Mesmo Clara Brito se, por um lado, atribui o ensino secundário às faculdades, por 

outro, considera que o ensino básico deve continuar a pertencer ao ensino politécnico, com 

                                                 
212 Margarida [Rocha], A Educação Visual do Ensino Básico (2º Ciclo): Os professores em início de carreira e a orientação 

dada ao programa (Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa, 1993). 
213 Clara Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, p. 18. 
214 Vide p. 409. 
215 Clara Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, p. 10. 
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a condição de as Escolas Superiores de Educação disporem de «recursos humanos 

cientificamente e pedagogicamente preparados». «No futuro, penso que se as ESEs tiverem 

recursos humanos cientificamente e pedagogicamente preparados, poderão perfeitamente 

fazer a formação dos professores de Artes Visuais do Ensino Básico.»216
 

Tal como Clara Brito, alguns docentes tendem a manter a divisão existente na antiga 

legislação, que atribuiu a profissionalização de professores do ensino básico às Escolas 

Superiores de Educação, mas que, apesar disso, manteve o 3º ciclo do ensino básico, para 

além do secundário, como habilitação própria dos licenciados nas Belas-Artes, o que 

originou uma sobreposição de territórios, na qual as Belas-Artes, mesmo sem 

proporcionarem a formação necessária à habilitação para a docência, saíram “vencedoras”. 

Isto porque, apesar das Escolas Superiores de Educação, pela lei, estarem autorizadas a 

formar professores para todo o ensino básico, nunca conseguiram ver aprovados os cursos 

que formariam simultaneamente para o 2º e 3º ciclo, sendo que alguns dos docentes, 

mencionaram a distribuição 2º e 3º ciclo para as Escolas Superiores de Educação e ensino 

secundário para as Belas-Artes, reveladora da ambição de concretizarem aquilo que vêem, 

há muito, como legítimo.  

 

«Faria todo o sentido que o curso de formação de professores de Educação Visual fosse 

para o 2º e o 3º Ciclos. Há muito mais proximidade entre estes dois ciclos, do que entre o 2º e o 

1º Ciclos.»217 

  

Quanto aos professores do 1º ciclo não vejo que haja grandes problemas. 

Eventualmente até poderiam estar abertos a uma colaboração pontual, alguém que pudesse 

dar 2 ou 3 horas por semana, e o grosso da formação ser com eles. Quanto ao 2º e 3º Ciclos, 

eu creio que deviam estar juntos, e que esta formação poderia ser feita nas Escolas Superiores 

de Educação, pela tradição que têm, ao nível da formação inicial e da Pedagogia. Há algumas 

Escolas Superiores de Educação que, naturalmente, oferecem uma boa formação, têm um 

quadro competente de pessoas ligadas às Artes.»218  

 

Graça Carvalho, Francisco Rúbio e José Alberto Saraiva vêem com bons olhos a 

formação dos professores de Artes Visuais nas universidades, apesar de terem opiniões 

                                                 
216 Clara Brito, “Entrevista a Clara Brito”, in Anexos, p. 10. 
217 José Pedro Fernandes, “Entrevista a José Pedro Fernandes”, in Anexos, p. 13. 
218 Idem, p. 20. 
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divergentes relativamente ao local onde aquela, no seio destas, se deveria realizar. 

Enquanto que para Graça Carvalho e para Francisco Rúbio esta formação deveria funcionar 

em Faculdades das Artes, em cooperação com Faculdades da Educação (sendo que ambos 

colocam de parte as Faculdades de Belas-Artes, Graça Carvalho devido a uma certa 

desorganização, e o Francisco Rúbio por, no seu entender já terem sido oferecidas 

oportunidades que cheguem, que não foram aproveitadas), José Alberto Saraiva considera 

estas instituições como casas “mãe”, de onde deveria emanar a formação de professores de 

Artes Visuais, nelas prestada, ou noutras instituições idênticas, que tomariam como modelo 

as Belas-Artes. 

 

«Os professores de educação artística devem ser formados nas Faculdades de Arte, nas 

Faculdades de Belas-Artes e nalgumas instituições ou universidades particulares, que tenham 

cursos de arte mediante certas condições. Nunca e em caso algum distante da formação mãe, 

ou seja: da formação de origem em arte. Obviamente, se as instituições de formação 

pedagógica tivessem uma forte componente artística a situação seria diferente.»219 

 

Isto porque, de acordo com o que desenvolvemos no capítulo anterior, a realidade da 

formação prestada nas Escolas Superiores de Educação, segundo o investigador, esta era: 

«O curso só tem um ano para tentar uma abordagem da Arte, que é sempre superficial, logo 

os alunos, depois, como professores, nunca poderão, realmente, ser professores 

extraordinários. Vão defender sempre, qualquer coisa que está longe da arte em si.»220 O 

que o leva a constatar que «era melhor anteriormente». 

 

«De facto, era mau porque as Belas-Artes não queriam a Pedagogia, mas, por outro 

lado, era bom porque quando os professores, que se formavam artisticamente nas Belas-Artes, 

se juntavam a fazer o estágio pedagógico, entendiam-se (porque tinham todos a mesma 

formação), sabiam o que queriam, e trabalhavam para o mesmo fim.»221  

 

No entanto, mesmo que as condições proporcionadas, quer numas, quer noutras 

instituições, não sejam as melhores para uma investigação neste domínio, visando o 

                                                 
219 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva”, in Anexos, p. 15. 
220 Idem, p. 13. 
221 Idem, ibidem. 
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desenvolvimento da sua “personalidade” docente, a verdade é que esta, de uma maneira ou 

de outra, se desenvolve, mais que não seja a partir dos professores que tiveram como 

modelo, e os docentes de ambos os grupos, ao ocuparem um cargo desta responsabilidade, 

deveriam fazer um esforço no sentido de se auto-formarem, para não caírem na repetição 

dos modelos apreendidos, geradora de estagnação.  

A verdade é que sem profissionais capazes de realizar a formação de professores de 

Artes Visuais, esta formação não pode ser desenvolver-se de modo adequado. Apesar de, 

felizmente, já contamos com alguns que, por sua conta e risco, enveredaram pela 

investigação nesta área, essa é uma situação recente. Como explica Margarida Rocha: 

«Quando eu comecei o meu percurso ainda não havia o Mestrado em Educação Artística, 

se não eu teria ido para lá.»222  Ã� ¦ ������ �� ��� º������ Ä�¦� �� �� �� º����¢£�¤ �¡ ¦ ���°¦��¤  ����½� �¡ ���������� ¡�¢£�¶ Å�� ¿��������� �� §����À¨ ��� �� ·��®�� � �� Æ� ��¤  ������¡����¤ ��¡¬���� � ��  ����  �¡�  ����Â£� ��® � � �� ¡�¢£� �� ¦ ������ �� ����� ª ��¶ º¡ ·��®��¤¨����� Æ�� � ¿�  �� � ¹� «��� ����� ��¤ ��� Ç���¡�� ����¤ � �¦�� �� � �®��©� «�� ¬��� �¡¦����  � ���������  � �� ¡�¢£� �� ¦ ������ �� �� È��¬� ������¤ � ��� � ����  �� ÉÊË ÌÍÎÊÍÏ¦ �¦���� ¦� � ���� ¿�������� �«����� �� Ç���¡�  ���� ��� �¢£� ��� �� ���¶ Å�� Ç���¡��¡����¤ ���� ������� � ¹� �� ��� ¸����� �Ð¡ ¦� ����¦��� �� ¦ �¼���� �� � ��¢£� ��¹��� ��� �¡ º����� ¨ ��� »������¤ �¡ ¦� �� �� ��¡ � È��¬� ������ �� ·��®��¤ �� «��� �Ç���¡� ��¡ ����¡¦��©��� �¡ ¦�¦��  ���¬���� ��¡� ¡������ �¶ Å� Æ� ��¤ �¡ � �¦� ���������� ��� §����À¨ ��� ±��� � �� «���� �� ������ � Ñ��¯ Æ��¬� � Ä��¬�µ ��¡®¯¡ �� ��¡�¡¦��©���¤ �� ������� �� ��¬�  ¦� � ������ �¡ ¹��� ���¤ «�� �� ª �� �®�����  ���¡��¡�� � ��¯ ���¤ ����®�������� � �°¬�� ��������¶ Ñ��¯ Æ��¬� � Ä��¬�¤ �¦���  �� �� ������Ð���� �� ¦������ ��¡���ª¬�� �� ������ ��� ¨ ��� »������ �� ����� ¦�°�¤ �� «��� ��º������ � º������ Ä�¦� �� �� �� §����À¨ ��� ¾����� ������� � �¡ Ò� ¿� ¡�¢£� ��Æ ������ ��Ó ��¡ � ��������� ��¬���Á¤ ��¡ ��¦� ��¢� �� �����¬��¬�¡���� ��  ���������Ô¡��� ����®������� ��� � �� ¿��������� �� §����À¨ ��� � �� Æ��������� � ¸�Ð����� ��º����¢£�¤ ¡�� ��¡®¯¡ ��¬� �� ¦� � � ����������� �� «��������¢£� ��� �� ¡�¢Õ��Ö¾Æ���� «�� ��� ¦ Â�¡�� ���� �� ª �� �� ¦����  �¡ «��������  ����� �� ¡�¢Õ�� ±¶¶¶µ � ¦� 
                                                 
222 Margarida Rocha, “Entrevista a Margarida Rocha”, in Anexos, p. 12. 
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É claro que tudo isto não é fácil. O equilíbrio entre os binómios artista/professor, 

formação artística/formação pedagógica, actor/autor, é algo trabalhoso. É difícil ser-se 

professor-artista, aluno-artista, e, num âmbito mais generalizado, ser-se professor ou ser-se 

aluno, desde que o objectivo seja o nosso melhor desempenho. Mas, se essa dificuldade for 

sinónimo de realização pessoal e colectiva, isto é, que nos realizamos e possibilitamos algo 

realizável no outro (as profissões de artista e de professor tocam o colectivo), então, 

estamos no bom caminho.  

SÍNTESE E PERSPECTIVAS PARA A FORMAÇÃO 

Ao longo do primeiro ponto deste capítulo fomos cruzando as concepções de 

professor, e em específico de professor de Artes Visuais dos docentes que entrevistámos. A 

partir dessa intersecção delineámos alguns perfis, nomeadamente: o professor como 

comunicador e o professor de Artes Visuais como comunicador humanista, o professor 

como investigador e o professor de Artes Visuais como artista, e o professor como 

profissional reflexivo e o professor de Artes Visuais como professor-artista reflexivo.  

O primeiro relaciona-se, sobretudo, com concepções que advêm das Ciências 

Pedagógicas, valorizando esse conhecimento sob um ponto de vista racional-tecnológico, 

mas, curiosamente, no que concerne ao professor de Artes Visuais mantém uma forte 

ligação com uma vertente humanista e existencial, como aquela que foi defendida por 

Delfim Santos, que se enquadra num movimento simultaneamente personalista e sócio-                      

-reconstrutivista da formação de professores. “O professor como investigador e o professor 

de Artes Visuais como artista” resulta de uma valorização da componente artística da 

formação, isto é, dos conteúdos que o professor ensina, face ao conhecimento didáctico 

desses conteúdos. Porém, também revela uma concepção de conhecimento como algo 

mutável, em evolução, e a consciência da necessidade do professor não só actualizar-se 

constantemente, mas também contribuir para a produção desse conhecimento, logo, 

                                                 
223 José Paiva e Silva, “Entrevista a José Paiva e Silva”, in Anexos, pp. 4-5.  
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evoluindo de um perfil de um simples técnico, de um actor que comunica aqueles conteúdos 

mas não os vive, limitando-se à sua reprodução, para um perfil de investigador, que, no 

caso das Artes Visuais, se centra nas questões relacionadas com a área artístico-visual, 

exercendo actividade como artista. É de salientar que este artista já não se encaixa naquele 

protótipo de artesão mimético, nem no de artista moderno que, debruçado sobre si mesmo, 

procura encontrar, inconscientemente, a sua pureza e originalidade, mas antes numa 

concepção pós-moderna, na qual surge como um investigador que articula diferentes 

esferas do conhecimento, contactando com outros profissionais, e contribuindo para a 

evolução de outras áreas. É também de mencionar que relacionada com esta concepção de 

professor como investigador artista está a ideia de que os resultados da sua actividade 

podem constituir-se como conteúdos a ensinar, e de que a proximidade do professor com 

os conteúdos que ensina é benéfica para o aluno, pois possibilita uma abordagem diferente.   

Contudo, se esta investigação é importante, não o é menos a investigação no campo 

educacional e didáctico das Artes Visuais, uma investigação que resulta da reflexão sobre 

as práticas educativas não só na acção, mas também após a acção. Assim, o professor de 

Artes Visuais, para além de ser um investigador na sua especialidade, deve ser um 

investigador no ensino da sua especialidade, surgindo, no terceiro perfil deste primeiro 

ponto, como um professor-artista reflexivo.     

O perfil do professor de Artes Visuais que emana deste capítulo é, deste modo, o de 

um artista (com formação artística de qualidade) que deve ser, simultaneamente, um 

pedagogo das Artes (com uma formação educacional específica e prática pedagógica neste 

domínio). Para além disso, tanto enquanto artista, como enquanto professor, deve actualizar- 

-se constantemente, através da investigação-acção. Assim, deve ser, por um lado, um 

praticante das Artes Visuais, alguém com capacidades de produção, de apreciação e de 

reflexão sobre o seu trabalho e sobre o de outros, revelando uma consciência das Artes 

Visuais não só ao longo da história, mas no seu próprio tempo, e, por outro lado, um 

investigador do ensino das Artes Visuais, alguém que ao praticar este ensino reflecte antes, 

durante e depois das aulas, dentro e fora da sala de aula, que lê, que observa, que se 

interessa, que produz conhecimento, e que cruza estes dois mundos, por vezes de costas 

voltadas, mas que, no fundo, se abraçam. Para além disso, tanto no domínio das Artes 

Visuais, como no da Educação, e especificamente no do ensino das Artes Visuais, deve 
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partilhar as suas investigações com outros investigadores, não só destas áreas, mas de 

outras, que com elas se cruzam, contribuindo para a eco-compatibilização, mencionada por 

Elisabete Oliveira, geradora de mudança, num processo complexo de permanente 

actualização, no qual as descobertas de uma área se repercutem, como se de um baralho 

de cartas ou de um dominó se tratasse, nas outras, e todas beneficiam. 

Perante este perfil, consideramos que a formação de professores de Artes Visuais 

deve acontecer nos locais onde a investigação sobre as Artes Visuais tem lugar, onde é 

necessário que, no futuro, se sedimente uma investigação científica no domínio do ensino 

das Artes Visuais, algo já iniciado no Mestrado em Educação Artística na Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa, no âmbito do qual realizamos esta dissertação.  

Esta tem sido, aliás, a tendência de alguns países como a Áustria, a Finlândia e a 

Itália, mencionados por Isabel Sabino no documento que elaborou, em Dezembro de 2004 – 

Implementação do Processo de Bolonha a nível nacional: Artes Plásticas e Design – 

(inserido num projecto mais amplo de reflexão sobre esta reforma por grupos de 

conhecimento), o Reino Unido, referido por António Pedro Ferreira Marques, quando 

entrevistado, a Holanda, a Dinamarca, a Suécia e a Alemanha, como pode atestar José 

Alberto Saraiva, pela sua própria experiência nestes locais, alguns Estados da América do 

Norte, constituindo um exemplo a Universidade de Ohio, onde Arthur Efland, também ele 

artista, lecciona na área de Educação Artística, e até Espanha, onde tem vindo a ser 

progressivamente adoptado um modelo integrado de formação de professores de Artes 

Visuais, embora ainda não esteja muito desenvolvido, como observámos nos Planos de 

Estudo da Faculdade de Belas-Artes de Leioa (Bizkaia)224.  

Nestes países, os estabelecimentos superiores artísticos integram departamentos, 

onde é desenvolvida investigação e produzido conhecimento acerca do ensino das Artes 

Visuais, que não só constituem uma importante fonte de conteúdos da formação 

pedagógica, que é possível realizar de modo integrado ou sequencial, durante ou na 

sequência dos cursos artísticos mas, simultaneamente, a força motriz da revitalização 

necessária ao próprio ensino superior.  

Isabel Sabino, em 2004, após uma análise dos planos de estudo de um conjunto 

significativo de cursos superiores artísticos estrangeiros, referia que a formação de 

                                                 
224 Facultad de Bellas Arte de Leioa, Guia Docente 2005: Licenciado en Bellas Artes, pp. [3] e [26].  
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professores de Arte e Design em Itália, legislada muito recentemente (naquele mesmo ano), 

estabelecia que a formação de base seria composta por um elenco nuclear de disciplinas 

leccionadas nos cursos superiores artísticos, e a formação educacional específica, exclusiva 

das Academias de Belas-Artes, seria coadjuvada com conhecimentos facultados nas 

Universidades, sujeita a numerus clausus anuais, e composta por uma tese final e a prática 

pedagógica em estágio225. Em Florença, por exemplo, na Accademia di Belle Arti di Firenze, 

após a realização de cursos de Artes Visuais – Pintura, Escultura, Decoração ou Cenografia, 

de Design ou de Gravura, com a duração de quatro anos, são possíveis diversas 

especializações, entre elas a formação de professores de Arte e Design, de dois anos, o 

mesmo acontecendo na Accademia di Belle Arti di Brera, na qual a formação para o ensino 

de Arte e Design obriga a um mestrado específico de dois anos.226 Isabel Sabino, no mesmo 

documento, também menciona a situação da Finlândia, onde «a University of Art and Design 

de Helsínquia distingue entre o grau de bachelor em Arte e Design Aplicados, que exige 3 

anos, e o mesmo grau em Educação Artística, que requer 5 anos»227, e da Áustria, onde a 

Universität für Angewandte Kunst (Universidade das Artes Aplicadas) de Viena, para além 

dos cursos superiores de Belas-Artes (com especialidades de Pintura, Escultura, Artes 

Gráficas, Fotografia e Cerâmica), de Design (Gráfico, de Publicidade, Paisagístico e de 

Moda) de Cenografia e de Media e Artes Digitais, com a duração de oito semestres, 

apresenta uma formação específica em Educação de Arte e Design, que se completa em 

nove semestres.228  

António Pedro Ferreira Marques lembrou, quando por nós entrevistado, que, em certos 

países, como o Reino Unido, «a formação dos professores é concomitante com a formação 

artística, e ao professor exige-se prestação no campo artístico também»229. E, José Alberto 

Saraiva, após uma viagem pela Europa, no âmbito do seu projecto de doutoramento, sobre a 

formação dos professores de Artes Plásticas a nível europeu, revelou-nos o seu 

contentamento quando visitou a Holanda, e a sua desolação face à situação de Portugal, 

neste aspecto, indignando-se com o facto desta formação não ocorrer nas Faculdades de 

Artes, à semelhança do que acontece noutros países: 

                                                 
225 Isabel Sabino (coord.), Implementação do Processo de Bolonha a nível nacional: Artes Plásticas e Design, p. 67. 
226 Idem, ibidem. 
227 Idem, p. 66. 
228 Idem, p. 64. 
229 António Pedro Ferreira Marques, “Entrevista a António Pedro Ferreira Marques” in Anexos, p. 8. 
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 «Um país que me encheu as medidas, na área da formação de professores, foi a 

Holanda. Andei dentro das escolas de formação de professores, e pensei para comigo: “Isto é 

um Paraíso pedagógico e artístico. Nunca tinha visto nada assim, mas confesso que aquilo era o 

que tinha desejado em Portugal. Entre nós um ambiente assim só se consegue numa escola de 

arte. Na formação de professores, eles têm tudo como numa autêntica escola de arte. Eram 

extraordinários na investigação, na discussão teórica, no tratamento artístico, em tudo. Os 

docentes eram autênticos artistas. «Mas isto acontece na Holanda, na Finlândia, na Dinamarca, 

na Suécia, na Alemanha... em todo o lado! Só Portugal é que é um fenómeno aparte!»230  

 

No que concerne ao modo como deve suceder esta formação, acreditamos, tal como 

Rejane Coutinho231, educadora brasileira, que tem desenvolvido investigação no campo da 

formação de professores de Artes Visuais naquele país (não muito diferente do nosso, neste 

aspecto) que é necessário superar o distanciamento entre «quem faz Arte, o artista, e quem 

ensina Arte, o professor», uma vez que «esta dicotomia entre o “fazer” e o “ensinar”, entre a 

produção e a reflexão sobre o conhecimento gerado neste processo» não é solução viável 

para a resolução do problema desta formação232. 

Se o objectivo é, realmente, a democratização das Artes Visuais, através do seu 

ensino, se pretendemos colocá-las no centro da aprendizagem, se procuramos que os 

cidadãos desenvolvam competências naquelas três dimensões: “fruição-contemplação”, 

“produção-criação”, e “reflexão-interpretação”, propostas no documento Currículo Nacional 

do Ensino Básico – Competências Essenciais, publicado em 2001, acreditamos que não 

deve existir qualquer inferioridade deste professor face ao artista, pelo que advogamos que 

a sua formação artística, que o seu conhecimento das Artes Visuais, em todos os domínios, 

seja idêntico ao daquele, do mesmo modo que acreditamos que não deve existir uma 

relação de inferioridade do aluno de Artes Visuais, do ensino básico e secundário, face ao 

aluno do ensino superior artístico. Não deve existir um ensino de Artes Visuais para massas 

populacionais, nivelado por baixo, e um ensino especial para os que escolhem seguir esta 

via, apenas a partir da entrada no superior, pois devemos ter consciência de que estes e 

                                                 
230 José Alberto Saraiva, “Entrevista a José Alberto Saraiva” in Anexos, p. 12.  
231 Rejane Galvão Coutinho é professora do Instituto de Artes, campus da UNESP de São Paulo, coordena o Arteducação 

Produções e é também representante da América Latina no World Council da Insea. 
232 Rejane Coutinho, “A formação de professores de Arte”, in Ana Mae Barbosa (org.), Inquietações e Mudanças no 

Ensino da Arte, p. 157. 
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aqueles são os mesmos, e de que o efeito de uma formação insuficiente no domínio das 

Artes Visuais, tal como concluímos no final do terceiro capítulo, tanto se reverte nuns como 

nos outros. Por conseguinte, em todos os graus de ensino, independentemente do destino 

profissional que os alunos venham a ter, defendemos a mesma exigência e qualidade, 

adequada, como é certo, ao nível de desenvolvimento dos seus intervenientes. 

 Para que tal aconteça, é preciso, como foi sublinhado por alguns dos docentes que 

entrevistámos, e como também é referido por Rejane Coutinho – que frisa a necessidade da 

transposição das experiências artísticas do professor para a sala de aula com os seus 

alunos –, que os professores de Artes Visuais beneficiem de uma formação artística plena, 

tal como a concebemos no final do terceiro, e neste capítulo, ou seja: uma formação onde as 

múltiplas dimensões do conhecimento artístico interajam, onde os professores experimentem 

«uma imersão na linguagem artística e ao mesmo tempo uma reflexão crítica e contextual 

das questões relativas aos conhecimentos implicados no processo»233, de modo a prevenir a 

sua falta de preparação no entendimento das Artes Visuais antes de ensiná-las, um 

problema apontado por Ana Mae Barbosa relativamente a este ensino no Brasil234, que, 

como vimos, sobretudo no quarto capítulo, também se coloca em Portugal.  

De modo a superar esta situação, à semelhança do que defendem alguns dos 

docentes entrevistados, inclusivamente aqueles que se distanciam de um conhecimento 

científico sobre estas matérias, Ana Mae Barbosa afirma que: 

 

«Os poderes públicos, além de reservarem um lugar para a Arte no currículo e se 

preocuparem em como a arte é ensinada, precisam propiciar meios para que os professores 

desenvolvam a capacidade de compreender, conceber e fruir Arte. Sem a experiência do prazer 

da Arte, por parte de professores e alunos, nenhuma teoria de Arte/Educação será 

reconstrutora.»235 

 

Uma vez que no âmbito do ensino superior artístico, quer nas Faculdades de Belas-          

-Artes, quer nos novos cursos eminentemente artísticos das Escolas Superiores de 

                                                 
233 Rejane Coutinho, “A formação de professores de Arte”, in Ana Mae Barbosa (org.), Inquietações e Mudanças no 

Ensino da Arte, p. 156. 
234 BARBOSA, Ana Mae, “O Ensino da Arte no Brasil nos inícios do século XX”, in Conceição Cordeiro (org.), Aprender, 

Revista da Escola Superior de Educação de Portalegre: Educação Artística – Traçados Contemporâneos, n.º 27, Maio de 

2003, p. 109. 
235 Idem, ibidem. 
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Educação a tendência é, como vimos, ultrapassar uma certa perspectiva expressionista, que 

ainda subsiste, e alcançar plenamente um paradigma simultaneamente cognitivo e cultural 

do ensino das Artes Visuais, que já vem sendo praticado, através da articulação entre o 

conhecimento tácito, próprio da produção, e as diferentes perspectivas humanísticas e 

científicas que contribuem para o pensamento artístico, sendo que ao artista também é 

exigida reflexividade sobre a prática, acreditamos que esta formação se aproxima da 

adequada ao professor de Artes Visuais. 

Assim, no nosso entender, a formação artística do professor de Artes Visuais, segundo 

Rejane Coutinho com «carácter peculiar», pois integra «as complexas questões da 

produção, da apreciação e da reflexão»236, e a formação do artista, que, como vimos, não é 

concebido actualmente como um simples “fazedor”, podem e devem consistir na mesma 

formação, como foi estabelecido, por decreto, recentemente. 

Porém, para além de uma compreensão holística das Artes Visuais, proporcionada por 

uma interacção constante, tanto do ponto de vista da produção, como da fruição e da 

reflexão, na qual o futuro professor contacte com uma diversidade de objectos artísticos, e 

de métodos de leitura e interpretação dos mesmos237, é necessário que a sua formação 

possibilite uma compreensão holística deste ensino, desde o seu início até aos nossos dias, 

uma formação educacional que deverá ser articulada com a formação artística. Assim, por 

exemplo, História do Ensino das Artes Visuais e História da Arte devem ser concomitantes e 

complementar-se, desenvolvendo-se paralelamente, mas convergindo no entendimento dos 

alunos.  

Só a partir de uma retrospectiva histórica, não num sentido factual, mas veiculada 

através de uma abordagem conceptual, integrando conhecimentos nos âmbitos da 

Psicologia e da Sociologia do ensino das Artes Visuais, entre outros que com ele se cruzem, 

poderá emergir uma compreensão deste ensino no presente, que torne possível uma prática 

educativa consciente, geradora de novos sentidos no futuro. É claro que, para que esta 

abordagem ganhe significado e seja articulada com a prática pedagógica reflexiva, nela 

devem ser explícitas as metodologias do ensino das Artes Visuais que corresponderam aos 

                                                 
236 Rejane Coutinho, “A formação de professores de Arte”, in Ana Mae Barbosa (org.), Inquietações e Mudanças no 

Ensino da Arte, p. 156. 
237 Idem, p. 157. 
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diferentes paradigmas conceptuais, que surgiram ou foram retomados em localizações 

temporais e espaciais diversificadas, sendo também necessário que, paralelamente, a 

complementar esta perspectiva, ocorra um aprofundamento não só no âmbito da Psicologia, 

mas também no da Sociologia do ensino das Artes Visuais.  

Como refere Rejane Coutinho, hoje em dia, «o conhecimento dos outros sujeitos no 

processo, os alunos, não deve [restringir-se] às questões psicológicas», uma vez que estes, 

como indivíduos, pertencem a estratos culturais diferenciados, com códigos e articulações 

de linguagem específicos, que devem ser compreendidos e respeitados238. Para esta 

educadora é muito importante que aos futuros professores sejam proporcionadas situações 

em que se aproximem das crianças e dos jovens, para que os conheçam, e comecem a 

compreender o modo como crescem, como se relacionam entre si e com o meio social e 

cultural, «como estabelecem a comunicação e como desenvolvem as linguagens e as 

expressões, enfim, como aprendem»239, e nós consideramos que esta aprendizagem tácita, 

esta construção de um conhecimento que resulta das suas primeiras experiências práticas 

de ensino das Artes Visuais, tem toda a vantagem em ser acompanhada e articulada com o 

conhecimento declarativo que advém das abordagens que referimos anteriormente, mas 

numa perspectiva de consciencialização das tendências contemporâneas.      

Apesar desta integração não estar prevista ao nível de uma licenciatura neste 

momento, visto que o modelo de formação de professores legislado recentemente, que se 

prevê que seja implementado já no próximo ano, separa, à partida, a formação de base, 

neste caso artística, realizada num primeiro ciclo, e a formação directamente relacionada 

com a docência (seja ela a formação educacional geral, específica ou a prática 

pedagógica), que ocorre num segundo ciclo, julgamos que, independentemente desta 

situação, devem ser criadas disciplinas opcionais no primeiro ciclo, no âmbito daquelas 

áreas que mencionámos (História do Ensino das Artes Visuais, Psicologia do Ensino das 

Artes Visuais, Sociologia do Ensino das Artes Visuais, e outras), às quais os alunos que 

pretendam vir a leccionar ou a trabalhar em museus, fundações e/ou outras instituições no 

domínio deste ensino, possam aceder, ao mesmo tempo que frequentam as disciplinas 

                                                 
238 Rejane Coutinho, “A formação de professores de Arte”, in Ana Mae Barbosa, Inquietações e Mudanças no Ensino da 

Arte, p. 157. 
239 Idem, ibidem. 
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científicas específicas das Artes Visuais (História da Arte, Psicologia da Arte, Sociologia da 

Arte, e outras). Deste modo, sendo leccionados estes conhecimentos no primeiro ciclo, o 

segundo poderia caracterizar-se por uma abordagem de carácter eminentemente 

investigativo, composto por seminários, nos quais se debatessem temas contemporâneos 

respeitantes aos diversos conhecimentos que integram uma formação de professores de 

Artes Visuais na actualidade, e com uma forte articulação com a prática pedagógica, que 

concordamos que tenha uma dimensão significativa e progressivamente maior ao longo 

desta formação, tal como está previsto nos Mestrados em Ensino da Universidade de 

Lisboa. 

Independentemente da estrutura que a formação de professores venha a adquirir, «da 

organização, ao longo do tempo, das principais componentes de formação», Manuela 

Esteves (2006) considera que «o que importa assegurar é a efectiva articulação e 

integração dos saberes diversos de que um professor tem que ser portador»240. Isabel 

Sabino (2004), no documento sobre a implementação do Processo de Bolonha, no que 

concerne à área de conhecimento de Artes Plásticas e Design, também sublinhou que «é 

fundamental a criação de um paralelismo com a área da formação de professores, quer esta 

esteja prevista ao nível do 1º ciclo (...) quer se desenhe ao nível da pós-graduação.»241 

De acordo com Manuela Esteves a discussão sobre a formação de professores em 

Portugal, desde meados dos anos 70, sempre girou mais em torno dos modelos estruturais 

do que dos modelos conceptuais242. Contudo, para esta educadora, é sobretudo nos 

segundos que devemos centrar a nossa atenção. Num momento em que a formação de 

professores deixou de se confrontar com a pressão de preparar rapidamente um número 

elevado de professores: «urge investir em mudanças não tanto de ordem estrutural, mas 

sobretudo conceptuais, quanto à formação a proporcionar – mudanças que a reestruturação 

geral dos planos de estudos do ensino superior que está em curso certamente proporciona 

e convida a fazer»243.  

                                                 
240 Manuela Esteves, “Formação de Professores: das concepções às realidades”, in Licínio C. Lima, José Augusto 

Pacheco, Manuela Esteves e Rui Canário, A Educação em Portugal (1986-2006): alguns contributos de investigação, p. 

154. 
241 Isabel Sabino (coord.), Implementação do Processo de Bolonha a nível nacional: Artes Plásticas e Design, p. 44. 
242 Manuela Esteves, “Formação de Professores: das concepções às realidades”, in Licínio C. Lima, José Augusto 

Pacheco, Manuela Esteves e Rui Canário, A Educação em Portugal (1986-2006): alguns contributos de investigação, p. 

127. 
243 Idem, p. 154. 
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No presente, como vimos no segundo capítulo, os paradigmas conceptuais de 

formação mais relevantes são o reflexivo e o social-reconstrutivo, que concorrem no mesmo 

sentido: a melhoria do ensino, sendo que o segundo, para além disso, procura contribuir 

para mudanças sociais qualitativas. Assim, o debate sobre a formação de professores tem 

vindo a valorizar o conhecimento que advém da reflexão sobre as práticas educativas, com 

vista a melhorá-las, e tem defendido a articulação deste conhecimento com o educacional 

declarativo, de certo modo já conquistado (apesar de carecer sempre de actualização) na 

maioria das outras áreas, com uma história mais longa na formação de professores. Porém, 

no campo específico do ensino das Artes Visuais esse conhecimento, em Portugal, 

encontra-se pouco desenvolvido, e é necessário adequá-lo à formação de professores. Se 

noutras áreas se impõe a articulação daqueles dois conhecimentos (tácito e declarativo), na 

formação de professores de Artes Visuais em Portugal tudo se encontra em estado 

embrionário, e mesmo o conhecimento declarativo carece de investigação profunda. É 

impossível formar professores com competências reflexivas sem um avanço significativo 

neste domínio, pois, como já temos vindo a afirmar, a reflexão não se produz no vazio, e a 

produção de um conhecimento de qualidade, que advenha da prática do ensino das Artes 

Visuais, só sucede se for adquirido um conhecimento prévio, já traçado e sistematizado por 

outros, a partir do qual seja possível reflectir. 

Assim, e para que a formação de professores de Artes Visuais comece a aproximar-   

-se dos desígnios contemporâneos da formação de professores e do ensino das Artes 

Visuais, julgamos essencial que funcione em estabelecimentos de ensino superior, onde 

seja seriamente desenvolvida investigação na área da especialidade – Artes Visuais – e na 

área de ensino da especialidade – ensino das Artes Visuais –, onde estas se articulem e 

tenha lugar uma verdadeira dinamização e revitalização do conhecimento neste domínio, 

através da criação de centros especificamente vocacionados para a investigação, a 

formação de professores e a divulgação do ensino das Artes Visuais (figura 2), constituídos 

por profissionais com diferentes formações (artistas, educadores, psicólogos, sociólogos, 

etc.). Só então, a partir de práticas educativas conscientes, poderá ter lugar uma mudança 

qualitativa neste ensino. 
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Figura 2 – Centro de Investigação, Formação e Divulgação do Ensino das Artes Visuais 
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REFLEXÃO FINAL 

UM PRINCÍPIO OU O ETERNO RETORNO?  

PARA UM NOVO RUMO 

«Entendemos que as histórias que se têm contado da 

educação não são de molde a sentirmo-nos orgulhosos do 

nosso papel. Sentimos, contudo, que a história que contámos 

até aqui nos deixa algum optimismo na medida em que traça 

uma caminhada para a valorização e focalização na 

experiência humana e na multiplicidade que ela encerra. 

Atrevemo-nos a dizer que a educação talvez possa agora 

começar a ser educação.» (José Ferreira-Alves e Óscar 

Gonçalves, 19921)  

Antes de mais, pretendemos esclarecer que, ao consideramos um trabalho de 

investigação como uma “obra aberta”, a nossa concepção de conclusão prende-se mais 

com uma reflexão sobre o tema de investigação – no sentido de gerir e ampliar todo o 

conhecimento que, entretanto, foi desenvolvido, interligando conclusões respeitantes a cada 

um dos capítulos –, do que propriamente com um “resumo”. Entendemos a conclusão como 

o lugar ideal de produção de um conhecimento holístico, resultante do confronto entre as 

várias “partes” do trabalho, para as quais utilizámos diferentes metodologias, com objectivos 

também eles diferenciados, mas complementares. 

Assim, como definimos na introdução, este trabalho dividiu-se em três partes: 

contexto, enfoque e utopia. Uma primeira parte possibilitou-nos uma retrospectiva, isto é, 

um olhar sobre o passado que se estende até ao presente, quer na área específica do 

ensino das Artes Visuais, quer na área mais geral da formação de professores, com ênfase 

para a formação de professores de Artes Visuais (primeiro e segundo capítulos, 

respectivamente); uma segunda parte consistiu na análise da formação dos professores de 

Artes Visuais nas instituições mais representativas, quer num sentido longitudinal, por todo 

                                                 
1 José Ferreira-Alves e Óscar Gonçalves, Educação Narrativa do Professor, p. 112.  
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um percurso no tempo no qual foram as únicas “formadoras” (Belas-Artes, terceiro capítulo), 

quer num passado mais recente, no qual esta formação foi realizada de raiz, com uma 

dilatação no espaço, a nível nacional (Escolas Superiores de Educação, quarto capítulo); e 

uma terceira parte constituiu o espaço de reflexão conjunta, no qual procurámos extrair um 

perfil de professor de Artes Visuais e referenciais para a sua formação. 

SOBRE O ENSINO DAS ARTES VISUAIS EM PORTUGAL 

O primeiro capítulo levou-nos à compreensão de que o ensino das Artes Visuais, hoje, 

continua a ser um reflexo das funções ou dos valores mais preponderantes, a si atribuídos, 

ao longo da sua história em Portugal, condicionados pela formação dos professores por ele 

responsáveis. Esta formação, frequentemente apontada como o principal motivo para a 

persistência de práticas educativas ultrapassadas foi, simultaneamente, concebida como o 

impulso necessário a uma sempre desejada, mas dificilmente alcançada, transformação do 

ensino das Artes Visuais.  

SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS EM PORTUGAL 

O capítulo seguinte ajudou-nos a perceber a evolução da formação pedagógica dos 

professores de Artes Visuais que, complementada com as análises particulares do que 

considerámos as duas principais vias de formação (realizadas nos terceiro e quarto 

capítulos), para além de uma panorâmica geral do perfil deste professor, levou-nos a 

concluir que esta formação pedagógica apenas acompanhou o desenvolvimento da 

formação de professores em Portugal até ao momento em que esta se restringiu a um 

conhecimento geral, sendo que, ao contrário do que aconteceu noutras áreas, só 

recentemente começou a dar os primeiros e hesitantes passos no sentido de uma 

especialização.  

SOBRE O ENSINO DAS ARTES VISUAIS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM PORTUGAL 

Em ambas as retrospectivas, quer no que respeita ao ensino das Artes Visuais, quer 

no que respeita à formação dos professores de Artes Visuais, em Portugal, concluímos que 

estas “histórias” seguem com dificuldade os percursos internacionais, que alcançam num 
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espaço de tempo mais ou menos dilatado, de acordo com o contexto nacional, aquando da 

ocorrência de mudanças de paradigma. E, de um modo geral, também percebemos que o 

Ensino das Artes Visuais e a Formação de Professores são duas áreas com enormes 

limitações em Portugal, que sofreram um desinvestimento resultante da sua comum 

desvalorização, pelos orgãos governativos (ambas) e/ou pelas próprias instituições de 

ensino universitário que, normalmente, desprezam a formação pedagógica (a segunda). 

SOBRE O ENSINO DAS ARTES VISUAIS E O ENSINO SUPERIOR ARTÍSTICO EM PORTUGAL 

Ao estabelecermos um paralelo entre o ensino básico e secundário das Artes Visuais 

e o ensino superior artístico nas Academias, Escolas, Escolas Superiores e Faculdades de 

Belas-Artes concluímos que, se no segundo as reformas que se faziam no estrangeiro 

tardavam a chegar ao nosso país, também o primeiro resistiu à mudança, para o que 

contribuiu, depreendemos uma vez mais, a formação dos professores. Mais influente que a 

formação pedagógica, de carácter generalista, muitas vezes cumprida de modo superficial e 

sem qualquer relação com o ensino das Artes Visuais, uma vez que foi, normalmente, da 

responsabilidade de instituições diferentes daquelas onde era realizada a formação artística 

inicial, parece ter sido a aprendizagem tácita das práticas educativas observadas aquando 

desta primeira formação, apreendidas intuitivamente nos modus operandi dos mestres. 

Estas práticas, durante um longo período de tempo, pelo menos até à reforma de 1957, não 

foram, como sabemos, os melhores exemplos, e, mesmo depois disso, tenderam a não 

acompanhar a evolução pedagógica do ensino das Artes Visuais a nível internacional, 

devido, em parte, à formação dos próprios docentes.  

Desde modo, a agravar o desfasamento habitual das reformas do ensino básico e 

secundário das Artes Visuais, relativamente ao panorama internacional, encontrava-se o 

conservadorismo, ainda mais acentuado, do ensino superior artístico, só abalado com a 

reforma de 1974, e raramente colmatado com a formação pedagógica complementar, 

generalista e superficial. Em ambos os ensinos, devido à inexistente ou insuficiente 

formação pedagógica, mesmo quando as reformas eram instituídas, tanto tempo levavam a 

ser incorporadas, que, quando finalmente eram tornadas “regra”, já outras estavam no auge, 

o que tornou cada vez mais difícil uma actualização nacional. Mesmo que “novas” 

concepções, e práticas a elas inerentes, fossem decretadas no papel, os procedimentos 
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anteriormente adoptados haviam-se tornado tão operacionais que, muitas vezes, o que 

aconteceu foi um ajustamento das “velhas” práticas às “novas” concepções, por forma a dar 

continuidade às primeiras.  

SOBRE O ENSINO DAS ARTES VISUAIS E A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE ARTES VISUAIS  

Através da intersecção da história do ensino das Artes Visuais (primeiro capítulo) com 

a história da formação dos professores de Artes Visuais (cuja evolução geral é apresentada 

no segundo capítulo, e uma análise específica é levada a cabo nos terceiro e quarto 

capítulos, no seio das Belas-Artes e das Escolas Superiores de Educação, respectivamente) 

podemos traçar diferentes perfis de professores, aos quais podemos fazer corresponder, 

por um lado, a formação que receberam, e, por outro lado, o ensino que desenvolveram ou 

que depreendemos que terão desenvolvido.   

Assim, de um professor ao qual não era exigida preparação científica/artística (1860-

1915), e muito menos formação psicopedagógica específica – que podia ser um mestre em 

Matemática ou noutro domínio das ciências exactas (1860-1902), ou de um professor 

oriundo de um curso geral de habilitação para o Magistério Secundário de Matemáticas, 

Ciências Físico-Químicas, Histórico-Naturais e Desenho (1902-1915), e não 

necessariamente um artista2 –, que leccionava Desenho, no seu início eminentemente 

geométrico, à medida que a disciplina foi ganhando território e adquirindo novas dimensões, 

foi-se caminhando para um professor especialista na área a leccionar (desde 1915), e para 

um professor especialista no ensino da área a leccionar (sobretudo desde 1974). Esta 

segunda dimensão começou a processar-se, embrionariamente, a partir do momento em 

que a formação pedagógica passou a incorporar uma iniciação à prática profissional (1915), 

mas ganhou maior ênfase nos anos 60, com o impulso de alguns metodólogos que se 

especializaram no ensino das Artes Visuais, e após o 25 de Abril, quando as Escolas se 

transformaram no palco desta formação, num período de aprendizagem conjunta de 

formandos e formadores. A partir de 1986, com a criação dos cursos de formação inicial, de 

modelo integrado, nas Escolas Superiores de Educação, a componente educacional 

específica foi também desenvolvida nalguns deles, apesar de, na maioria, ser inexistente, 

                                                 
2 Apesar de já em 1885 haver referência a alguns dos alunos das Escolas de Belas-Artes se tornarem professores. 
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reduzida ou superficial, devido à estrutura dos cursos e às políticas de funcionamento 

destas instituições, pelo que, actualmente, ainda carece de investimento. 

SOBRE O ENSINO SUPERIOR ARTÍSTICO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS  

Ao compararmos a evolução do ensino superior artístico, desenvolvida no terceiro 

capítulo, com a evolução da formação de professores, desenvolvida, de modo geral, no 

segundo capítulo, e de modo mais aprofundado nos seguintes, chegamos à conclusão de 

que assistimos, em ambas, ao desenvolvimento de um perfil profissional semelhante, que 

resulta de uma “sequência” idêntica, e até de uma justaposição de paradigmas.  

Se, por um lado, ao centrar-nos nas Academias, Escolas, Escolas Superiores e 

Faculdades de Belas-Artes (instituições fundadoras deste ensino, de onde emanam todas 

as outras formações) concluímos que o “artista”, desde a criação das Academias (1836), até 

ao final do século XIX, realizava uma formação que fazia dele um simples artesão ou 

técnico, que perdurou, pelo menos, durante a primeira metade do século XX (não obstante 

uma formação teórica em História da Arte e disciplinas afins, da especialidade científica 

artística, que timidamente procuravam complementar um conhecimento académico, 

eminentemente prático, de malha apertada, estratificado em múltiplas técnicas), o que 

enquadramos numa estética mimetista; por outro lado, ao termos em conta a formação 

pedagógica dos professores de Artes Visuais, desde o começo do ensino do Desenho 

(1860), concluímos que, inicialmente, esta não existia, consistindo numa aprendizagem 

tradicional-artesanal, por imitação das práticas dos professores mais experientes, e que, 

posteriormente, quando instituída, desde 1915 até praticamente 1974, fomentou o 

desenvolvimento de um “professor” concebido como um técnico, que obedecia a 

determinados modelos pré-estabelecidos, e transmitia certos conteúdos, produzidos por 

outrém, dos quais era apenas divulgador, corroborando uma educação também ela 

mimética. Com a agravante deste professor não receber, normalmente, qualquer formação 

educacional no sentido de aprender a ensinar as Artes Visuais, mesmo que sob o ponto de 

vista de uma racionalidade tecnológica. 

No entanto, ainda antes do 25 de Abril, ambos os perfis viriam a sofrer alterações, não 

porque as bases formais em que assentavam fossem outras, mas devido a uma formação 
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não formal que se fazia fora de aulas, clandestinamente, no ensino superior artístico (como 

retrata e para a qual contribuiu Rocha de Sousa), e a uma certa liberdade proporcionada por 

alguns orientadores de estágio (de que é exemplo Betâmio de Almeida) na formação de 

professores, que proporcionaram uma abertura dentro do próprio sistema vigente. Esta auto 

e hetero-formação, que advinha do esforço individual (de cada artista ou professor) e 

colectivo (das relações dos alunos-artistas entre si e com os professores, ou dos estagiários 

entre si e com os orientadores de estágio) fomentou uma reflexão sobre a Arte e sobre o 

ensino das Artes Visuais, que sedimentou, pouco a pouco, um conhecimento próprio nesta 

área, dando lugar, já depois do 25 de Abril, à emergência, quer no ensino superior artístico 

(com a reestruturação dos cursos), quer na formação de professores (a partir de então 

realizada nas escolas), de um paradigma personalista, mas simultaneamente reflexivo, 

preconizando já a flexibilidade própria da reforma de Bolonha que actualmente vivemos, e 

começando a deslocar o artista, assim como o professor, de um perfil de técnico para um 

perfil de profissional reflexivo e intelectual crítico.  

 
Formação Superior 

Artística  
Perfil do Professor 

Formação 
Pedagógica  

 

1836-1932 Artesão Artesão Inexistente: Artesão 1860-1902 

1932-1957 Artesão/Técnico Artesão/Técnico Artesão/Técnico 1902-1915 

1932-1957 Técnico das Artes Técnico Técnico da Educação 1915-1930 

1957-1974 
Técnico/Artista 

moderno 
Técnico/Facilitador Técnico/Humanista 1930-1974 

Facilitador/Orientador Humanista/Técnico 1974-1985 
1974-

actualidade 
Artista  moderno/ 

pós-moderno 
Reflexivo/Técnico 

Técnico/Profissional 
Reflexivo 

1985-
actualidade 

Perspectivas Artista pós-moderno 
Profissional Reflexivo 

Intelectual Crítico 
Profissional Reflexivo Perspectivas 

Quadro 16 – Evolução do perfil do professor de Artes Visuais emergente do cruzamento da formação superior 

artística (1836-actualidade) com a formação pedagógica (1902-actulidade) desde a criação do Desenho (1860) 
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SOBRE O ENSINO SUPERIOR ARTÍSTICO E A COMPONENTE ARTÍSTICA DOS CURSOS DAS 

ESCOLAS SUPERIORES DE EDUCAÇÃO 

Por outro lado, se compararmos a evolução do ensino superior artístico nas 

Academias, Escolas, Escolas Superiores e Faculdades de Belas-Artes, com a evolução da 

componente da especialidade artística (ainda que reduzida), dos cursos de professores de 

Educação Visual e de Trabalhos Manuais, inicialmente (1986-1993), e de Educação Visual e 

Tecnológica, posteriormente (1993-c.2010) nas Escolas Superiores de Educação, 

concluímos que, em períodos de tempo diferentes, seguiram percursos, no que concerne às 

concepções sobre a Arte, similares, isto porque os cursos destas Escolas, sem o passado 

das Faculdades de Belas-Artes, tiveram que ir ultrapassando as mesmas barreiras que os 

primeiros já haviam superado, com a agravante de dependerem de um sistema institucional 

onde a Arte não ocupava, nem ocupa, o lugar principal.  

No entanto, pelo facto de serem mais recentes, estes cursos de formação de 

professores das Escolas Superiores de Educação partiram de um outro patamar, e, sendo 

leccionados por pessoas que sofreram a influência não só do ensino básico e secundário 

das Artes Visuais, como do ensino superior artístico nas Escolas Superiores ou Faculdades 

de Belas-Artes, nos quais foram formados, apresentaram desde o início (salvo algumas 

excepções onde o paradigma mimético persistiu) a tendência por duas vias: a expressiva e 

a formalista, muitas vezes coexistentes. 

Quer no ensino superior artístico que emanou da reforma de 1974 nas Escolas 

Superiores, posteriormente, Faculdades de Belas-Artes, quer na componente artística de 

alguns dos cursos das Escolas Superiores de Educação, assistimos a uma simbiose de 

paradigmas, uma vez que a formação prática integra disciplinas que visam o 

desenvolvimento de técnicas, que poderiam situar-se numa corrente de Educação Artística 

mimética-behaviorista, que apenas servem de base a disciplinas mais flexíveis, nas quais a 

corrente expressiva-psicanalítica é, normalmente, a mais acentuada, coadjuvadas por 

disciplinas de carácter teórico, tanto da especialidade, que revelam uma perspectiva formal-

-cognitiva, como de cultura geral, que permitem a reflexão própria de um paradigma de 

Educação Artística pós-moderno, que integra todos os outros.     
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TENDÊNCIAS ACTUAIS DO ENSINO DAS ARTES VISUAIS E DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

De facto, a tendência actual, tanto no ensino das Artes Visuais, como na Formação de 

Professores, é, ao invés de um corte radical entre cada paradigma, a coexistência de vários. 

Do mesmo modo que na esfera da Arte a aceitação da diversidade de modos de criação é 

cada vez maior, também na esfera da Educação os processos de aprendizagem e os 

referenciais para a formação de professores, a eles associados, são cada vez mais 

flexíveis, o que só torna a Arte, a Educação, e, consequentemente, o ensino das Artes 

Visuais, fenómenos mais ricos. 

Se, no passado, podemos associar a coexistência de vários paradigmas à dificuldade 

em romper com velhos hábitos e/ou a uma indeterminação pedagógica ao nível do ensino 

das Artes Visuais, no presente esta situação é encarada como enriquecedora, como algo 

que pode ser construtivo, desde que bem orientado. Na época pós-moderna em que 

vivemos, uma época de grande tolerância, coabitam, em todas as áreas, várias maneiras de 

percepcionar “a realidade” (nenhuma absoluta por si), que se complementam e concorrem 

para um mundo melhor (o que no caso do ensino das Artes Visuais e da formação de 

professores de Artes Visuais, significa um melhor ensino e uma melhor formação). O 

presente, apesar de todos os esforços modernistas, é hoje assumido como um reflexo do 

passado, devido à consciência de que a história, como a vida, é feita de constantes novas 

aprendizagens, e de um consequente processamento das anteriores, o que faz com que, de 

todas as experiências, haja sempre um saldo positivo a retirar.  

Do mesmo modo que Arthur Efland refere a coexistência de paradigmas como uma 

característica da Educação Artística pós-moderna, também Carlos Marcelo García, ao 

propor um quadro de orientações conceptuais sobre a formação de professores, segundo 

diferentes autores, esclarece que esta divisão apenas pretende contribuir para o 

entendimento das diferentes plataformas conceptuais que influenciaram ou decorreram da 

formação de professores, e permite uma melhor compreensão deste fenómeno complexo, 

para o qual todas concorrem, no presente. 

É curioso constatar que este esclarecimento poderá servir tanto para a esfera da 

Educação, na qual se inclui a formação de professores, como para a da Arte, sendo que o 

ensino das Artes Visuais se encontra no cruzamento entre as duas, que se inserem no 
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contexto global da sociedade actual. Neste sentido, esta citação, de Carlos Marcelo García, 

poderia perfeitamente ter sido emitida por Arthur Efland, se em lugar de Formação de 

Professores colocássemos Educação Artística: «Convém também esclarecer que nenhuma 

das orientações ou perspectivas explica e compreende na sua totalidade a complexidade da 

formação de professores.»3 

Apesar de uma reflexão consciente sobre a prática, através da intersecção de 

diferentes perspectivas sobre a Arte, ainda ser algo recente no ensino superior artístico, que 

luta pela sua sobrevivência, numa época profundamente marcada pela reforma de Bolonha, 

que pressupõe a formação de um “novo” sujeito, também ele reflexivo (que constrói a sua 

vida, passo a passo, à medida das suas necessidades), mas que poderá conduzir, por uma 

espécie de reacção inversa, e dadas as condicionantes económicas, a um perfil novamente 

técnico, cremos que o sentido da Arte, da Educação, e, no que nos toca, da Formação de 

Professores de Artes Visuais, é, precisamente, o de uma formação na, e para, a 

reflexividade, pós-moderna, simultaneamente especializada e holística. 

Esta é a conclusão que retiramos do confronto entre as expectativas transparecidas 

por alguns dos docentes entrevistados, que amplamente explorámos no quinto capítulo, e 

as perspectivas contemporâneas do ensino das Artes Visuais, da Formação de Professores, 

em geral, e da Formação de Professores de Artes Visuais em particular, quer nas 

Faculdades de Belas-Artes, quer nas Escolas Superiores de Educação, que extraímos das 

últimas partes do primeiro, segundo, terceiro e quarto capítulos, respectivamente. 

Tanto no mundo da Arte, como no mundo da Educação, a pluralidade de tendências, 

uma característica própria da época pós-moderna que vivemos, é uma realidade, que tem 

conduzido ao enfatizar da reflexividade. Cada vez mais um artista é considerado como 

alguém que, para realizar a sua obra, reflecte e investiga não só no campo restrito da Arte, 

mas cruzando este com outros campos, como a neurociência, a robótica, entre outros, tão 

distantes mas tão próximos, quando as fronteiras entre todos se diluem. E cada vez mais 

um professor faz isso mesmo, em relação ao seu ensino, sendo essa, aliás, uma qualidade 

relativa ao professor que abordámos no quinto capítulo, sugerida quer por docentes do 

Grupo Belas-Artes, quer por docentes do Grupo Escola Superior de Educação. De facto, as 

competências investigativas do professor, à semelhança do que sucede internacionalmente, 

                                                 
3 Carlos Marcelo García, Formação de Professores: Para uma mudança educativa, p. 32. 
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têm vindo a ser valorizadas pelos educadores e formadores portugueses, quer no ensino 

superior universitário, quer no politécnico, seja pela referência ao professor reflexivo na 

formação de professores4, seja na defesa de métodos auto-biográficos5, como as “histórias 

de vida” ou as “narrativas” (utilizadas nesta dissertação), sendo vasta a bibliografia sobre 

esta temática, assente em autores que conduzem esta tendência no estrangeiro, como 

Donald Schön e Kenneth Zeichner (com abordagens inclinadas no sentido do personalismo 

e do social-reconstruccionismo, respectivamente). 

RETROSPECTIVA SOBRE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE ARTES VISUAIS EM PORTUGAL 

Ao longo da história da formação dos professores de Artes Visuais em Portugal houve 

algumas evoluções e alguns retrocessos. No entanto, neste caminhar, apesar de tudo, 

acreditamos que se tenha avançado mais que regredido, e temos esperança que, pouco a 

pouco, tudo se encaminhe numa melhor direcção. Para tal temos que conceber esta 

formação como um todo, que depende de diversos factores, e temos que trabalhar no 

sentido de que esse todo funcione, uma vez que se trata de um questão estrutural. 

Através das retrospectivas que realizámos concluímos, por um lado, que as Belas-       

-Artes influíram, mesmo que indirectamente, na formação dos professores de Artes Visuais, 

e são imprescindíveis se a intenção é interligar Arte e Educação, pois é nestas instituições 

que a investigação sobre os caminhos contemporâneos da Arte se processa, e, por outro 

lado, que as Escolas Superiores de Educação, apesar das adversidades, foram pioneiras no 

modelo de formação integrada e contribuíram um pouco para o desenvolvimento da 

investigação nesta área, bem como para a construção de uma pedagogia das Artes Visuais 

no nosso país, o que julgamos essencial, pois para lá de um conhecimento geral da 

Pedagogia é necessário estabelecer a ligação entre esta e a Arte. 

As Escolas Superiores de Educação, através de subterfúgios, procuraram contrariar 

as suas limitações e esforçaram-se por possibilitar uma formação artística aos seus alunos, 

enquanto as Belas-Artes, ao proporcionarem um ensino artístico assente em processos 

contemporâneos de produção artística terão transmitido processos contemporâneos de 

                                                 
4 Neste âmbito, na produção científica portuguesa destacam-se Isabel Alarcão (Universidade de Aveiro) e João Pedro 

Ponte (Universidade de Lisboa), o último dos quais coordena os Mestrados em Ensino nesta Universidade. 
5 Neste âmbito, na produção científica portuguesa, destacam-se António Nóvoa e Óscar Gonçalves. 



REFLEXÃO FINAL                                                                                                                                     

  

 

���
educação, dado o paralelismo entre uns e outros. No entanto, aos alunos das Escolas 

Superiores de Educação faltou-lhes aprofundar uma investigação artística nas suas 

múltiplas dimensões, algo mais comum numa Universidade, enquanto que nas Belas-Artes, 

mesmo que alguns alunos, inadvertidamente, tenham apreendido processos educativos 

que, devido a uma vocação pedagógica natural, adaptaram às suas próprias práticas 

docentes, uma vez que o objectivo do ensino nas Belas-Artes não era esse, estes 

conteúdos “ocultos” poderão ter passado ao lado dos alunos com menos potencial 

educacional, que, numa situação mais grave, poderão ter absorvido metodologias 

ultrapassadas, algo que não aconteceria se lhes fosse directamente ensinado a ensinar, se 

tivesse lugar uma ligação entre a Pedagogia e a Arte, em determinadas disciplinas 

especialmente vocacionadas nesse sentido, como as iniciadas nalgumas Escolas 

Superiores de Educação.  

Nem a formação dos professores de Artes Visuais realizada nas Academias, Escolas, 

Escolas Superiores e Faculdades de Belas-Artes, nem a formação de professores de 

Educação Visual e de Trabalhos Manuais (inicialmente) e de Educação Visual e 

Tecnológica (posteriormente), prestada pelas Escolas Superiores de Educação foram as 

melhores formações, mas antes corresponderam às formações possíveis, dentro de um 

contexto real, com um quadro de docentes específico, sendo que estes, por sua vez, 

pessoas com determinada formação, influenciaram certamente os destinos das instituições. 

Mesmo assim, como formações possíveis foram elas que deram corpo ao ensino das Artes 

Visuais em Portugal, e que contribuíram e contribuem, através das práticas educativas que 

veicularam e veiculam, para o desenvolvimento desta área no nosso país, sendo 

responsáveis pela (i)literacia artístico-visual da população. 

De facto, se a formação pedagógica tivesse sido introduzida, e bem, nas Faculdades 

de Belas-Artes, à semelhança do que aconteceu noutras áreas do conhecimento, e tivesse 

sido conduzida no sentido de estabelecer uma relação actualizada ente Arte e Educação, 

acreditamos que os seus alunos teriam sido melhores professores. Do mesmo modo que, 

se outras circunstâncias tivessem possibilitado uma formação artística séria, e o cruzar 

desta formação com a pedagógica, em todas as Escolas Superiores de Educação, 

acreditamos que a prática dos professores nelas formados seria positivamente diferente, o 

ensino das Artes Visuais sairia beneficiado, e a iliteracia neste domínio seria menor.  
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Porém, mais do que lamentar o passado lastimoso da formação dos professores de 

Artes Visuais em Portugal, é preciso, a partir das ilações que daí extraímos, agir com 

consciência e dedicação de forma a, no presente, traçar um novo rumo.  

PERSPECTIVAS PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE ARTES VISUAIS EM PORTUGAL 

Ao terminarmos esta dissertação, depois dos múltiplos desfechos possíveis que 

adivinhámos pelo caminho, inaugura-se, em ambas as instituições, uma nova fase na 

formação de professores, com um referente idêntico, possibilitado pelo decreto de 22 de 

Fevereiro de 2007, que constitui uma real oportunidade de mudança, e de transposição para 

novos paradigmas de formação de professores, de Arte e de Educação, que se reverterão 

no ensino das Artes Visuais em Portugal. 

Se nas Escolas Superiores de Educação a lacuna da componente artística na 

formação de professores de Educação Visual e Tecnológica poderá ser suprida através de 

criação de cursos da especialidade, que, em princípio, irão conferir uma outra dimensão às 

Artes Visuais na formação destes professores (algo desde há muito desejado pelos 

docentes destas Escolas), aos quais se seguirá um Mestrado em Ensino da Educação 

Visual e Tecnológica, assente na experiência que já têm, que terá de ser continuada e 

aprofundada, pois apenas deu os primeiros passos; nas Faculdades de Belas-Artes o 

desafio será a participação dos seus docentes nos Mestrados em Ensino das Artes Visuais, 

a desenvolver nas respectivas universidades, que poderão suprir a lacuna da formação 

pedagógica, nos modelos anteriores quase exclusivamente generalista, através de uma 

presença maior de disciplinas educacionais específicas e de um variado leque de 

didácticas, para leccionação das quais será certamente necessária investigação.  

ASPECTOS A PONDERAR NA FUTURA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE ARTES VISUAIS  

Como mencionámos na introdução desta dissertação, uma das motivações para a sua 

realização foi a “sensação” de que a nossa preparação aquando da entrada na Faculdade de 

Belas-Artes de Lisboa poderia ter sido outra, caso a formação que recebemos anteriormente 

o tivesse proporcionado, e uma das inquietações que nos levaram a enveredar por esta 

investigação foi, precisamente, a necessidade de compreender o porquê da não existência 

de formação pedagógica nestas instituições.  
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De facto, ao longo da investigação reforçamos a ideia de que as Belas-Artes tiveram 

uma forte influência na formação dos professores de Artes Visuais em Portugal, por vários 

motivos: porque foram praticamente as únicas instituições a formar artisticamente estes 

professores, durante mais de um século deste ensino, e continuam a ser preponderantes 

nesse aspecto; porque alguns dos seus docentes ou dos professores do ensino básico e 

secundário das Artes Visuais nelas formados foram e continuam a ser responsáveis pela 

criação dos programas destes níveis de ensino; porque constituem a origem de formação 

dos docentes que vieram a coordenar e leccionar os cursos de professores de Educação 

Visual (1986-1993), de Trabalhos Manuais (1986-1993) e de Educação Visual e Tecnológica 

nas Escolas Superiores de Educação (1993-c.2010); porque estes cursos continham nas 

suas bibliografias obras elaboradas por docentes das Faculdades de Belas-Artes... 

Contudo, em momento algum, e apesar de algumas tentativas, foi desenvolvida uma 

formação pedagógica especificamente vocacionada para o ensino das Artes Visuais no seio 

destas instituições. Esta realidade teve repercussões no ensino básico e secundário das 

Artes Visuais, como foi reconhecido por alguns dos docentes das Faculdades de Belas-Artes 

que entrevistámos, mas a necessidade desta formação ser assumida por estas instituições 

continua ainda a suscitar dúvidas para alguns.  

Para nós é muito claro que existe uma interdependência entre o ensino superior 

artístico e a formação pedagógica nele prestada (ou não) e o ensino das Artes Visuais nos 

níveis antecedentes. Como já referimos, os paradigmas educativos que enformaram o 

primeiro reverteram-se no segundo, e se a partir de algumas práticas artísticas 

contemporâneas determinados alunos conseguiram extrair processos educativos 

inovadores, a verdade é que, numa perspectiva histórica, o facto do ensino superior artístico, 

em si, ter apresentado características conservadoras teve efeitos no ensino básico e 

secundário das Artes Visuais, sendo que quer um ensino, quer o outro, teriam beneficiado 

caso a Pedagogia no campo específico das Artes Visuais fizesse parte dos conhecimentos 

exigidos aos docentes.  

É preciso compreender que as Faculdades de Belas-Artes, enquanto formadoras de 

artistas e de outros profissionais no campo das Artes Visuais, entre eles os professores, são 

vítimas, como tão bem explicou Lima de Carvalho, da própria formação que prestaram e 

prestam (ou não) nesse sentido, o que teve e tem repercussões quer no âmbito da fruição 



REFLEXÃO FINAL                                                                                                                                     

  

 

���
das Artes Visuais, uma vez que são responsáveis pela (i)literacia dos portugueses neste 

domínio, e consequente (des)valorização das Artes Visuais; quer no âmbito da produção 

artística, uma vez que os artistas e todos os profissionais a este campo ligados não 

começam a formar-se quando entram nas Faculdades de Belas-Artes, mas desde que 

nascem, e o ensino das Artes Visuais de que usufruem no ensino pré-escolar, básico e 

secundário não é de somenos importância, e depende da formação dos professores por 

esses níveis responsáveis, entre eles os do 3º ciclo do ensino básico e do ensino 

secundário, formados nas Faculdades de Belas-Artes. 

Se quando as Academias de Belas-Artes foram criadas, em 1836, a idade mínima de 

entrada era de dez anos, ao longo do tempo esta alargou-se, gradualmente, para doze, 

quinze e dezoito anos, e em todas as etapas de desenvolvimento artístico-visual dos 

estudantes que enveredam pelo ensino superior artístico (e não só) julgamos necessário que 

seja assegurada uma formação adequada e de qualidade.   

A diferenciação entre ensino superior artístico e ensino básico e secundário das Artes 

Visuais, na qual o segundo, destinado ao cidadão comum, é considerado de menor 

importância face ao primeiro, que visa formar o profissional “vocacionado” para esta área, 

contribuiu, certamente, para negligenciar a questão da formação de professores. Porém, 

neste entendimento reside um equívoco. Os alunos que ingressam nas Faculdades de 

Belas-Artes foram alunos do ensino básico e secundário das Artes Visuais, logo este ensino 

dirige-se tanto ao cidadão comum, como ao futuro profissional das Artes Visuais (artista 

plástico, designer ou outro). A distinção entre aluno do ensino básico e secundário, receptor 

passivo, que apenas precisa de ter umas noções superficiais quanto às Artes Visuais, e o 

aluno do ensino superior que, esse sim, mais vocacionado, poderá aceder a este 

conhecimento de forma plena, revela o preconceito de que “nem todos podemos ser 

artistas”, mas também de que “nem todos podemos compreender a Arte”, pressupondo-se 

que o “ser artista” ou “compreender a Arte” é algo inato ou social, que pertence apenas a 

alguns dotados ou a alguns privilegiados.  

Para que as Artes Visuais adquiram o lugar que lhes pertence na sociedade 

portuguesa, para que sejam compreendidas e valorizadas, julgamos imprescindível superar 

esta ignorância e consequente desresponsabilização face ao seu ensino, que se converte, 

inevitavelmente, num elitismo.  
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Existe um conhecimento próprio para ensinar Artes Visuais, isto é, para ser capaz de 

desenvolver competências específicas que contribuam para o desenvolvimento artístico-        

-visual do ser humano. É através da Arte que “acrescentamos ao mundo”, e acreditamos que 

qualquer cidadão pode e deve ser capaz de “acrescentar ao mundo”. 

Nesse sentido, é fundamental que as instituições que são entendidas nos conteúdos 

deste ensino, as Faculdades de Belas-Artes, se tornem também entendidas nos mesmos 

sob um ponto de vista educacional, e sejam responsáveis por orientar o ensino das Artes 

Visuais, não só através da concepção de programas, ou de orientações, como o documento 

Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais (2001) no qual participou 

um conselho consultivo, nomeado pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa (composto por 

alguns docentes da mesma, entre outras personalidades), mas também através de um 

conhecimento fundamentado acerca das perspectivas actuais deste ensino.  

Para isso, dentro destas instituições têm de ser criados mecanismos de conversão do 

conhecimento artístico em conhecimento pedagógico e didáctico das Artes Visuais, sendo 

essencial a investigação produzida no âmbito de Mestrados em Educação Artística, mas 

também a criação de centros que dinamizem a investigação, a formação de professores e a 

divulgação do ensino das Artes Visuais, nos quais seja possível cruzar as investigações 

contemporâneas no campo da Arte, com as paralelamente desenvolvidas no campo do 

ensino das Artes Visuais, como propusemos no final do quinto capítulo. Estes centros 

devem constituir elos de ligação entre as Faculdades de Belas-Artes e a sociedade, e 

particularmente as instituições de ensino que as antecedem. Assim, estas Faculdades 

revelar-se-ão abertas ao mundo, assumindo uma participação activa, enquanto instituições 

universitárias, com funções de regeneração social e cultural. Ao invés de se encerrarem 

sobre si mesmas, as Faculdade de Belas-Artes poderão trazer o mundo a si, e intervir sobre 

esse mundo, para que a Arte em Portugal passe, cada vez mais, a fazer parte da vida de 

todos, o que irá permitir a sua compreensão e integração na comunidade.  

Esta interacção, para além dos benefícios que poderá trazer para o ensino das Artes 

Visuais nas escolas básicas e secundárias, se participada pelos docentes das Faculdades 

de Belas-Artes também contribuirá para uma constante regeneração interna. Esta 

participação mostra-se útil num duplo sentido: o da actualização do ensino superior artístico, 

sempre necessária, e o da capacitação dos seus docentes como formadores. 
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Se é verdade que sem conhecimento científico das Artes Visuais e sem conhecimento 

científico do ensino da Artes Visuais, para o que concorrem as Ciências da Educação em 

geral, mas ao que responde a Educação Artístico-Visual em particular (algo que entretanto 

foi ganhando legitimidade) não é possível ensinar, como tantas vezes foi advogado, sem 

ambos os conhecimentos também não será possível ensinar a ensinar. Neste sentido, 

parece-nos essencial para a formação dos futuros professores de Artes Visuais em 

Portugal, a formação dos seus formadores.  

Num perfil idêntico ao do professor de Artes Visuais emanado do quinto capítulo, 

consideramos que também os formadores terão que ser capazes de fazer a ligação entre 

Arte e Educação, terão que ser professores reflexivos neste domínio específico, e estar 

muito atentos à evolução dos seus discentes, em situação de aula e fora de aula, 

procurando com a sua investigação, realizada não só em termos científico artístico como 

científico pedagógico, suprir as suas próprias lacunas, e as necessidades e interesses dos 

discentes, futuros professores, e dos alunos dos discentes, tendo em conta o panorama da 

Arte e da Educação nos contextos local e global. 

Acreditamos que o recente Mestrado em Educação Artística, no âmbito do qual 

realizamos esta dissertação, assim como outros idênticos, irão contribuir para a formação 

de profissionais especialistas no ensino das Artes Visuais, que poderão não só desenvolver 

investigação proficiente neste domínio, como vir a aplicar os seus conhecimentos ao nível 

das práticas educativas de que são responsáveis, e/ou a desempenhar funções docentes na 

área de formação de professores de Artes Visuais, nos futuros Mestrados em Ensino, quer 

nas Faculdades de Belas-Artes, quer nas Escolas Superiores de Educação. 

BANLANÇO FINAL SOBRE O PASSADO E PARA O FUTURO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

DE ARTES VISUAIS EM PORTUGAL: A NECESSIDADE DE MUDANÇA NO PRESENTE 

A formação de professores de Artes Visuais em Portugal foi algo que quase não 

existiu, pelo menos do modo que julgamos adequado. Excluindo alguns educadores e/ou 

orientadores de carácter e desempenho singulares, que foram responsáveis pela formação 

de professores de Artes Visuais nos complementos universitários ou na componente de 

formação educacional específica presente nalguns cursos das Escolas Superiores de 

Educação, houve sempre um divórcio entre Arte e Educação, entre formação artística, 
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formação educacional e prática pedagógica, ao longo da história da formação de professores 

de Artes Visuais em Portugal. Isto sucedeu não só durante o tempo em que a componente 

teórica educacional, de carácter generalista, foi leccionada a todos os professores sem 

qualquer espécie de diferenciação (até 1974), como posteriormente, nos cursos de 

professores de Educação Visual e Trabalhos Manuais (1986-1993) e de Educação Visual e 

Tecnológica (1993-c.2010) nas Escolas Superiores de Educação, onde continuou a persistir 

uma formação pedagógica generalista, leccionada por professores únicos, responsáveis pela 

leccionação de disciplinas comuns a todas as variantes, salvo raras excepções.  

No entanto, não podemos negar que, mesmo sem uma formação pedagógica 

convenientemente construída e conscientemente orientada, os professores de Artes Visuais 

formaram a sua personalidade docente, continuam e continuarão a formá-la, de modo 

muitas vezes intuitivo, e com maior ou menor sucesso, dependendo, quase em exclusivo, 

do seu empenho pessoal. Não se pode mudar a história na medida em que não se pode 

inventar um outro passado, embora as perspectivas sobre as quais este é observado e 

narrado possam ser múltiplas. Mas, no presente, existe possibilidade de mudança, há 

esperança no futuro, e este pode ser trabalhado num sentido ou noutro. 

Acreditamos que, no presente, temos o conhecimento necessário a essa mudança, 

para o qual esta dissertação também contribuiu. Há que colocar em funcionamento os 

meios para que ela aconteça. Isto porque, como refere Lígia Penim, inspirada em Foucault e 

Tomaz Tadeu da Silva: «Os discursos são, eles mesmos, não só produtos culturais, mas 

práticas construtoras de realidades sociais, porque portadoras de sentidos que provocam 

efeitos.»6
 E, como salienta este último, citado pela investigadora, a cultura e o currículo, e 

nós acrescentamos a formação de professores, têm um carácter produtivo, e ignorar, ou 

relevar para segundo plano, esta dimensão criativa é «reificá-los, cristalizá-los, imobilizá-los, 

abstraí-los do processo da sua criação.»7      

Se é verdade que as formações reflectem a sociedade em que se inserem, no tempo 

e no espaço em que têm lugar, também é verdade que ajudam a construir essa sociedade, 

a traçar-lhe um rumo. Há sempre políticas por detrás das formações, espíritos que as 

                                                 
6 Lígia Penim, Da disciplina do traço à irreverência do borrão, p. 23. 
7 Tomaz Tadeu da Silva, O currículo como fetiche, Belo Horizonte: Autêntica, 1999, p. 19, cit. por Lígia Penim, Da 

disciplina do traço à irreverência do borrão, p. 23. 



REFLEXÃO FINAL                                                                                                                                     

  

 

���
enformam e, quer se queira quer não, não existem professores neutros. Ignorá-lo é inútil. 

Temos a responsabilidade, enquanto cidadãos, investigadores, docentes, artistas, pais, 

filhos, desta sociedade, de contribuir para essa mudança.  

Acreditamos que um professor de Artes Visuais, enquadrado nas concepções 

contemporâneas de Arte e de Educação, de formação de artistas e de professores, deve ser 

um profissional reflexivo, capaz não só de pensar sobre as suas práticas, mas também de 

modificá-las, com vista à melhoria do ensino, e, numa perspectiva mais alargada, da 

sociedade, onde a Arte deverá ter lugar. Para isso, a sua formação terá de contemplar 

conhecimentos específicos no âmbito das Artes Visuais e do seu ensino, a partir dos quais 

seja possível reflectir, e deve fomentar o desenvolvimento da prática de investigação-acção, 

tanto a nível artístico como educacional, que possibilite a salutar relação dialógica entre 

estes dois mundos. Se assim acontecer, aquilo que, conceptualmente, se nos afigura como 

um final prometedor, mas mais não é do que um começo, que poderá evoluir nas mais 

diversas direcções, inaugurará uma nova fase na formação de professores, que se 

reverterá, no futuro, no ensino das Arte Visuais no nosso país. 

AS LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO 

As limitações que esta dissertação poderá apresentar dividem-se entre aquelas de 

carácter intrapessoal, e aquelas que se prendem com a própria circunscrição temática, 

sendo que findo um desenvolvimento centrado na formação de nível superior, com enfoque 

nas Academias, Escolas, Escolas Superiores e Faculdades de Belas-Artes e nas Escolas 

Superiores de Educação, levanta-se toda uma série de questões que o ultrapassam. 

 Quanto às limitações de carácter intrapessoal, é de ressalvar que este trabalho, 

elaborado por uma pessoa com um determinado contexto, reflecte, também ele, a formação 

da autora, com todas as mais valias e limitações que esta possa apresentar. As limitações 

encontram-se, precisamente, nas lacunas da sua formação superior, que deram origem à 

motivação para realizar o Mestrado em Educação Artística (na tentativa de as colmatar), e à 

escolha deste tema (iniciado nesta dissertação, e que terá continuidade na tese de 

doutoramento, visando contribuir para um melhor futuro desta área em Portugal). Sendo que 

estas questões são, para si, recentes, e que todo o trabalho constitui, afinal, um estudo que 
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considerou necessário realizar, não só a nível colectivo, mas também pessoal, aí poderá 

residir, simultaneamente, uma limitação deste trabalho. No fundo, esta dissertação constitui 

igualmente um meio de auto-formação, resultante obviamente de uma hetero-formação 

proporcionada pelos autores que estudou, e por todos os docentes entrevistados.  

No que concerne às limitações “extra-temáticas”, tal como é difícil preparar artistas ou 

profissionais no âmbito das Artes Visuais, quando a sua preparação anterior à entrada para 

o ensino superior é pouco e, muitas vezes, mal explorada, também é difícil, a nível geral, 

formar pessoas ao nível do ensino superior como se pretende, flexíveis, criativas, imbuídas 

do espírito pós-moderno que está patente em Bolonha, quando não lhes são 

proporcionados os meios, na sua formação anterior, para construir o seu próprio percurso, 

como se pretende; quando, de um modo geral, todas as disciplinas continuam a ser 

leccionadas segundo uma perspectiva própria da Modernidade, não contribuindo para que o 

desenvolvimento destas competências, e para que o binómio liberdade/responsabilidade 

sejam reais, mas antes para uma educação onde se acredita pouco no potencial de cada 

criança e de cada jovem, e na sua capacidade de gerir a sua própria formação. 

Para além disso, como contribuíram para o nosso entendimento alguns docentes 

entrevistados, temos de encarar a formação como um todo, um processo global, com 

momentos a montante e a jusante, isto é, quando pensamos a formação de professores, 

neste caso de Artes Visuais, temos obrigatoriamente de levar em consideração não só a 

formação de nível superior, mas a formação anterior e a posterior ou contínua, nas quais 

consideramos que se deve investir. Contudo, continuamos a acreditar que a formação que 

estudámos é determinante para ambas, uma vez que, por um lado, o desenvolvimento 

desta dissertação veio reforçar a ideia que já tínhamos de interdependência entre a 

formação superior dos professores de Artes Visuais e o ensino das Artes Visuais por eles 

praticado, nos níveis anteriores, e, por outro lado, como foi referido no segundo capítulo, o 

modo como a formação inicial dos professores se processa é determinante para a sua 

formação contínua, sendo que os hábitos de investigação-acção que adquirem ou não, 

durante aquela formação, não só condicionam as suas práticas futuras, como regulam a sua 

necessidade de continuar a formar-se.   

Porém, para lá da formação formal também teremos que considerar as formações não 

formais, que contribuem para a nossa identidade como pessoas, como artistas e como 
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professores. Esta questão relaciona-se com a responsabilidade do Estado na vida e 

melhoria de vida das pessoas estar a mudar, numa época em que se impõe a necessidade 

de ser o cidadão, no singular, e as comunidades, no plural, a encontrar soluções. Trata-se 

da tal auto-eco-compatibilização, referida por Elisabete Oliveira, do local no global e vice-

versa, isto é, da dinamização gerada por cada um de nós, que se irá reverter no todo, e do 

todo que tocará cada um de nós. Temos desenvolvido algum trabalho no âmbito desta 

formação, paralela à oficial, e julgamos que esta é uma área em expansão, para a qual 

também é necessária formação, e da qual resultam práticas educativas que se revestem de 

todo o interesse, inclusivamente no domínio da investigação, que poderão ser transferidas e 

adaptadas a outras situações de ensino, nomeadamente à educação formal.    

AS PONTAS SOLTAS OU PERSPECTIVAS DE INVESTIGAÇÃO FUTURAS 

Esta dissertação foi objecto de um processo constante de construção-desconstrução-      

-reconstrução. Como disse, em 1909, Pablo Picasso (1881-1973): «Um quadro não é 

pensado e rigorosamente planeado de antemão. Quando está a ser pintado, vai mudando, 

pois acompanha o fluir do nosso pensamento.»8 E assim sucedeu com esta dissertação. Ao 

longo dos muitos meses a que nos dedicámos, de corpo e alma, à sua realização, nós 

próprios fomos mudando, porque o nosso conhecimento começou a ser outro, e esta foi 

sendo, consequentemente, reformulada.  

De acordo com a “Teoria da Narratividade”, o modo como contamos o mesmo 

acontecimento, em diferentes fases da nossa vida, nunca é igual, simplesmente porque nós 

também não somos os mesmos, e conferimos-lhe diferentes perspectivas, à medida da 

nossa transformação.  

Ao longo desta dissertação fomos actualizando a(s) narrativa(s) que havíamos 

construído anteriormente, que, progressivamente, já não satisfazia(m) a actual, e cruzando-

a(s) com as múltiplas narrativas dos docentes que entrevistámos. Este processo complexo 

levou-nos a uma aprendizagem muito rica e intensa, mas também nos colocou sérias 

dúvidas em quando parar. Georges Braque (1882-1963) no seu caderno de notas de 1917 a 

                                                 
8 Pablo Picasso cit. por C. Zervos, Pablo Picasso, Paris: Cahiers d’Art, 1935, in Rachel Barnes (coord.), Picasso, 

Colecção: Os artistas falam de si próprios, p. 34. 
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1947 escreveu: «A obra está acabada quando apaga a ideia que a motivou.»9 Neste 

momento, a ideia que motivou esta investigação não se apagou em nós, bem pelo contrário, 

está mais acesa do que nunca.  

Contudo, como qualquer quadro, esta dissertação tem um fim. Ao chegarmos a esse 

ponto, apesar de termos aprendido muito no processo (não só o que expusemos, mas 

também outras aprendizagens, noutras dimensões do conhecimento humano) e, muito 

provavelmente, precisamente por termos aprendido muito, sentimos uma sensação de 

incompletude, que já havíamos, muitas vezes, ouvido descrever pelos nossos professores e 

orientadores. Essa “sensação” reside na certeza não só de que a resposta às questões que, 

inicialmente, colocámos, não acaba aqui, mas também de que as conclusões a que 

chegámos sugerem novas questões, sobre as quais é necessário reflectir num futuro 

próximo, num espaço de tempo mais dilatado.  

Como também disse Picasso (1909), na sequência da citação que mencionámos: 

«Mesmo depois de acabado, [o quadro] continua em mutação (...) Uma pintura tem vida 

própria como qualquer criatura vivente. O que é natural, visto que a pintura só vive graças 

ao olhar das pessoas que a contemplam.»10 Do mesmo modo, julgamos que esta e todas as 

dissertações só têm razão de ser na medida em que ultrapassem os seus autores, ganhem 

significado para outras pessoas que, ao lerem-nas sob outras perspectivas, lhes confiram 

novos sentidos. Esta dissertação constitui uma perspectiva possível sobre a formação dos 

professores de Artes Visuais em Portugal. Cremos que encetámos algumas possibilidades 

de investigação futuras. Esperamos que outras a ela se juntem, e a complementem, num 

processo mais e mais enriquecedor.  

O ENSINO DAS ARTES VISUAIS EM PORTUGAL SOB A PERSPECTIVA DOS ALUNOS 

Ao procuramos traçar uma história do ensino das Artes Visuais em Portugal, no 

primeiro capítulo, recorremos, por um lado, aos documentos oficiais, e por outro, aos textos 

produzidos por alguns educadores e/ou professores ao longo deste ensino, assim como às 

investigações sobre este tema realizadas por outrém.  

                                                 
9  George Braque, Illustrated Notebooks: 1917-1955, New York: Dover Publications [1971], citação n.º 80. 
10 Pablo Picasso cit. por C. Zervos, Pablo Picasso, Paris: Cahiers d’Art, 1935, in Rachel Barnes (coord.), Picasso, 

Colecção: Os artistas falam de si próprios, Lisboa: Dinalivro, 1993, p. 34. 
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No entanto, parece-nos que fica a faltar uma perspectiva igualmente importante, a dos 

alunos. Não porque estes tenham, normalmente, um conhecimento científico, sobre esta 

matéria, que lhes confira legitimidade para a abordarem, mas porque constituem, 

certamente, uma fonte muito rica de descrições deste ensino, que poderão ser analisadas 

criteriosamente pelos investigadores.  

Por conseguinte, sugerimos o desenvolvimento de um estudo acerca das concepções 

e práticas das Artes Visuais, no qual seja integrado o ponto de vista do aluno, do cidadão 

comum, com base em inquéritos, realizados a pessoas pertencentes a diferentes faixas 

etárias, que correspondem a fases, também elas diferenciadas, deste ensino em Portugal. A 

partir da análise dessa memória colectiva que, no fundo, constitui uma espécie de filtro, 

acreditamos que será possível compreender qual foi e qual é a (i)literacia que caracteriza a 

população portuguesa nesta área, e de que modo o seu ensino contribuiu para isso. 

COMPARAÇÃO ENTRE O ENSINO SUPERIOR ARTÍSTICO E A ARTE PRODUZIDA EM PORTUGAL E 

NO ESTRANGEIRO NO MESMO PERÍODO 

No terceiro capítulo, esboçámos a história do ensino artístico nas Academias, 

Escolas, Escolas Superiores e Faculdades de Belas Artes, com base nas investigações já 

desenvolvidas, que apenas abarcam o período que se estende desde a criação das 

Academias (1836) até à instauração da República (1910), e também recorrendo às 

memórias de alguns docentes, parte deles também alunos, das Belas-Artes, que 

possibilitaram uma perspectiva sobre este ensino no século XX, nomeadamente a partir da 

reforma de 1932.  

Contudo, neste século que findou há sete anos, está por estudar, com minúcia, o 

ensino superior artístico nas Belas-Artes, com base na análise dos documentos oficiais e 

dos textos e obras produzidos por professores e alunos. Julgamos que será muito 

interessante uma comparação entre a produção plástica e a reflexão teórica sobre essa 

produção dentro das Escolas, Escolas Superiores e Faculdades, e, por sua vez, a 

comparação destas com as geradas no exterior do ensino superior artístico, quer em 

Portugal, quer no estrangeiro.    
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REFLEXÃO SOBRE A ACÇÃO REALIZADA POR PROFESSORES DE ARTES VISUAIS PARTILHADA 

EM REDE 

Ao longo desta dissertação tivemos oportunidade de contactar com pessoas muito 

interessantes que, ao reflectirem sobre a formação de professores de Artes Visuais, 

acabaram por descrever algumas práticas inerentes a este ensino, algo que foi, em parte, 

incitado pelas questões que lhes colocámos, uma vez que o nosso interesse também era 

interrelacionar estas duas variáveis.  

Conscientes do valor do conhecimento que advém destas reflexões, e das 

potencialidades de mudança no ensino das Artes Visuais que ele encerra, mas também de 

que esta mudança depende, em grande parte, de uma partilha e confrontação de 

experiências, para que aquele conhecimento se constitua, verdadeiramente, numa 

aprendizagem, com resultados transversais, julgamos que seria muito interessante a criação 

de um espaço de reflexão partilhada, em rede, ao qual os professores de Artes Visuais de 

todo o mundo pudessem aceder para conhecer as práticas educativas desenvolvidas pelos 

seus colegas e para divulgar as suas próprias práticas.  

Este espaço, para além de constituir um lugar de aprendizagem, de troca de 

experiências e de enriquecimento profissional, poderia ser objecto de um estudo científico 

sobre o ensino das Artes Visuais e as suas tendências a nível nacional e internacional, a 

realizar por equipas de investigadores de diferentes nacionalidades, num espaço de tempo 

dilatado. 

NOVOS MODELOS, NOVAS PRÁTICAS? REFLEXÃO SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

ARTES VISUAIS NA CONTEMPORANEIDADE: ESTUDO COMPARATIVO  

Após a reflexão sobre a Formação dos Professores de Artes Visuais em Portugal, 

desenvolvida no âmbito desta dissertação de mestrado, importa conhecer a realidade desta 

formação noutros locais/contextos. Assim, propomo-nos desenvolver, no âmbito do nosso 

doutoramento, um estudo comparativo sobre a Formação dos Professores de Artes Visuais, 

a nível internacional. 

Os objectivos iniciais desta tese serão compreender a realidade contemporânea da 

formação dos professores de Artes Visuais em Portugal (objectivo cumprido a nível desta 
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dissertação, a desenvolver em extensão e profundidade), e compreender a realidade 

contemporânea da formação dos professores de Artes Visuais além fronteiras, não só na 

Europa (nos países mais e menos desenvolvidos), mas também na América (tanto do Sul 

como do Norte), e na Ásia, sendo o critério de selecção a disparidade.  

Embora se debruce sobre a contemporaneidade, esta investigação implicará, 

evidentemente, uma compreensão histórica do ensino das Artes Visuais e da Formação de 

Professores, no geral, e em particular nesta área, inerente a cada país. Após cumprirmos os 

objectivos iniciais será possível tecer analogias e estabelecer confrontos entre diferentes 

realidades, e, a partir da análise dos paradigmas de Formação de Professores de Artes 

Visuais, bem como das práticas de educação que lhes são correspondentes, reflectir 

globalmente sobre esta questão. 

Num momento em que, cada vez mais, nos tornamos conscientes da necessidade de 

resolver esta problemática, pensada e repensada, batida e debatida, mas nunca resolvida 

entre nós, importa compreender o modo como os diferentes paradigmas de Formação de 

Professores de Artes Visuais se reflectem (ou não) na prática, no dia-a-dia, no ensino 

prestado nas escolas e, a partir daí, apresentar soluções possíveis para um futuro próximo, 

procurando contribuir para a construção de uma formação adequada dos professores de 

Artes Visuais em Portugal, através da proposição de “novos modelos” (de formação), que 

(se espera) dêem origem a “novas práticas” (de educação), no nosso país. 
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