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PREFÁCIO

O papel da educação artística na formação de competências dos jovens
para o século XXI tem sido amplamente reconhecido a nível europeu. A
Comissão Europeia propôs uma Agenda Europeia para a Cultura, que foi
subscrita pelo Conselho da União Europeia em 2007. Esta Agenda
reconhece o valor da educação artística no desenvolvimento da
criatividade. Além disso, o quadro estratégico da UE para a cooperação
europeia no domínio da educação e da formação ao longo da próxima
década realça claramente a importância de competências essenciais,
transversais, incluindo a sensibilidade cultural e a criatividade.
2009 é o Ano Europeu da Criatividade e da Inovação, o que acentua o
reconhecimento das ligações entre sensibilidade cultural e criatividade.
Esta iniciativa aborda temas como a promoção da criatividade artística e de outras formas de criatividade em
todos os níveis e tipos de educação. Ao mesmo tempo, a Resolução de 2009 do Parlamento Europeu sobre os
estudos artísticos na União Europeia apresenta recomendações fundamentais para o desenvolvimento e para
uma maior coordenação da educação artística e a nível europeu.
Projectos de investigação anteriores, sobre o potencial da educação artística como forma de melhorar a
criatividade dos jovens, sublinharam a necessidade de melhorar continuamente a sua qualidade. Para ajudar a
dar resposta a esta exigência e a identificar as melhores práticas, a Rede Eurydice publica esta visão global do
estado da educação artística e cultural na Europa. O estudo contém informações comparativas sobre a oferta
de educação artística e cultural nos currículos de 30 países europeus. Abrange as metas e os objectivos de uma
educação desse género, a sua organização, a oferta de actividades extracurriculares, bem como iniciativas para
desenvolver a educação artística e cultural. Adicionalmente, o documento inclui informações importantes sobre
a avaliação dos alunos e sobre a formação de professores no domínio das artes. Demonstra claramente, por
exemplo, que a música e as artes visuais são as disciplinas mais frequentemente ensinadas nas escolas ao nível
do ensino básico, e que a participação de artistas profissionais na educação artística é bastante limitada. O
estudo chama a atenção para a importância da colaboração entre os vários actores na educação artística.
Acredito que o presente estudo da Rede Eurydice proporcionará a todos os interessados neste tema uma visão
valiosa do modo como a educação artística e cultural é desenvolvida nos países europeus, e que se será de
grande interesse tanto para professores como para decisores políticos.

Ján Figel’
Comissário Europeu responsável pela
Educação, Formação, Cultura e Juventude
29 de Setembro de 2009
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A educação nos países europeus é objecto de várias exigências contraditórias que influenciam a organização e
o conteúdo da educação artística. A globalização crescente trouxe consigo benefícios e desafios, nomeadamente
os decorrentes do aumento da concorrência internacional, da migração e do multiculturalismo, dos avanços na
tecnologia e do desenvolvimento da economia do conhecimento. O sistema educativo pode ser encarado como
um meio para preparar as crianças para o seu lugar num mundo cada vez mais incerto. As escolas têm um papel
a desempenhar, ajudando os jovens a desenvolver um sentimento de auto-confiança, tanto como indivíduos
como enquanto membros de vários grupos na sociedade. Existe também uma reconhecida necessidade de
incentivar os jovens a desenvolverem um amplo conjunto de competências e interesses, de modo a identificar
e promover o seu potencial e a encorajar a criatividade.
Esta evolução coloca uma série de desafios à educação artística, como evidenciam os debates em curso no
âmbito das políticas e da investigação.

Justificação do estudo: o contexto político e a investigação
As organizações internacionais demonstraram, nos últimos anos, um crescente interesse na educação artística,
o que resultou numa evolução política decisiva que constitui o pano de fundo deste estudo. A UNESCO tem
sido um motor do desenvolvimento de iniciativas políticas na educação e na cultura ao longo da última
década. Em 1999, o Director-Geral da UNESCO apelou a todas as partes interessadas no domínio da educação
artística e cultural para que envidassem todos os esforços necessários para atribuir ao ensino das artes um
lugar especial na educação de todas as crianças, desde o ensino pré-escolar até ao último ano do ensino
secundário (UNESCO 1999). Este apelo foi seguido de uma conferência mundial em Lisboa que assinalou o
culminar de uma colaboração internacional de cinco anos, entre a UNESCO e os seus parceiros, no domínio
da educação artística. A conferência afirmou a necessidade de cimentar a importância da educação artística
em todas as sociedades, e deu o impulso que permitiu a elaboração da obra The wow factor: global research
compendium on the impact of the arts in education (Bamford 2006) e do Roteiro para a educação artística
(UNESCO 2006). O Roteiro visava proporcionar argumentos e orientação para reforçar a educação artística. O
documento defende que a educação artística ajuda a: salvaguardar o direito humano à educação e à
participação cultural; desenvolver capacidades individuais; melhorar a qualidade da educação; e promover a
expressão da diversidade cultural.
Uma evolução política semelhante ocorreu na Europa. Em 1995, o Conselho da Europa lançou um importante
projecto centrado no tema Cultura, Criatividade e os Jovens. Esta iniciativa analisou a oferta existente de educação
artística nas escolas dos Estados-Membros, bem como a participação de artistas profissionais e a disponibilidade
de actividades extracurriculares. Desta iniciativa resultou um inquérito sobre a educação artística na Europa
(ver NACCCE 1999) e um colóquio internacional. Em 2005, o Conselho da Europa criou uma Convenção-Quadro
sobre o Valor do Património Cultural para o Desenvolvimento da Sociedade (Conselho da Europa, 2005), que
identificou a necessidade de os países europeus preservarem os recursos culturais, promoverem a identidade
cultural, respeitarem a diversidade e incentivarem o diálogo intercultural. O artigo 13.º da Convenção-Quadro
reconheceu o lugar importante do património cultural na educação artística, mas também recomendou o
desenvolvimento de ligações entre cursos de diferentes áreas de estudo. Em 2008, o Conselho publicou um
Livro Branco sobre o Diálogo Intercultural (Conselho da Europa, 2008), que apresentava uma abordagem
intercultural da gestão da diversidade cultural. O documento identificava nos espaços educativos (incluindo
museus, locais históricos, jardins de infância e escolas) potencial para apoiar as trocas interculturais, a
aprendizagem e o diálogo através das artes e das actividades culturais.
Houve também evolução a vários níveis no contexto da União Europeia. Em 2006, durante a Presidência austríaca
do Conselho da União Europeia, foi organizada uma conferência internacional subordinada ao tema Promover
a educação cultural na Europa (Presidência austríaca da UE, 2006). A conferência foi precedida de uma reunião
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da Rede Europeia de Funcionários Públicos no Domínio da Educação Cultural e Artística, que foi informada
sobre um glossário destinado a definir uma base comum para a definição de “educação cultural” e de outros
termos conexos (1).
Em Maio de 2007, a Comissão elaborou uma Comunicação sobre uma agenda europeia para a cultura num
mundo globalizado (Comissão Europeia, 2007). A comunicação obteve resposta em Novembro de 2007 através
de uma Resolução do Conselho sobre uma Agenda Europeia para a Cultura (Conselho da União Europeia, 2007a).
Este texto recomenda a promoção da “educação artística e a participação activa em actividades culturais com
vista a desenvolver a criatividade e a inovação”. A resolução foi seguida de um Plano de Trabalho para a Cultura
2008-10 (Conselho da União Europeia, 2008). A Comissão reconheceu a importância da cultura e da criatividade
designando 2008 como Ano Europeu do Diálogo Intercultural e 2009 como Ano Europeu da Criatividade e
Inovação.
A Resolução do Conselho de 2007 introduziu igualmente um método aberto de coordenação (MAC) no domínio da
cultura. No quadro deste MAC, foi constituído um grupo de trabalho dedicado à promoção de sinergias entre a cultura
e a educação a fim de promover a competência-chave para a “sensibilidade e expressão cultural” (2). O grupo de
trabalho foi encarregue de validar as melhores práticas e de fazer recomendações para novas iniciativas destinadas
a promover cooperação entre a cultura e a educação (incluindo a educação artística) nos Estados-Membros.
Em Março de 2009, o Parlamento Europeu aprovou uma Resolução sobre os estudos artísticos na União Europeia
(Parlamento Europeu, 2009). As principais recomendações incluíram: a educação artística deve ser obrigatória
em todos os níveis de ensino; a educação artística deve utilizar as mais recentes tecnologias da informação e da
comunicação; o ensino da história da arte deve promover encontros com artistas e visitas a espaços culturais.
Para realizar progressos nestas questões, a resolução apelava a uma maior supervisão e coordenação da
educação artística a nível europeu, incluindo a monitorização do impacto produzido pela educação artística
nas competências dos estudantes na União Europeia.
Além desta evolução significativa na cooperação internacional e europeia, houve também um conjunto de
conferências e iniciativas de menor dimensão, algumas das quais conducentes a alterações na política de
educação artística e cultural. Essas conferências incluem o evento organizado pelo Ministério da Educação,
Cultura e Ciência nos Países Baixos, em 2001, sobre o conteúdo e a posição da educação cultural e artística nas
escolas secundárias europeias (Cultuurnetwerk, Países Baixos, 2002), um Simpósio Europeu e Internacional sobre
a Educação Artística (3) e uma conferência internacional sobre cultura juvenil, educação, cidadania e formação
de professores organizada pelo Ministério da Educação da Flandres e o Ministério da Educação, Cultura e Ciência
dos Países Baixos, de modo a coincidir com o Ano Europeu da Criatividade e Inovação (4).
Ao mesmo tempo, três organismos internacionais, representantes de educadores em artes no âmbito da arte
dramática/teatro, das artes visuais e da música, uniram-se e formaram uma aliança mundial (Sociedade
Internacional para a Educação através da Arte 2006). Apelaram à UNESCO para que tornasse a educação artística
central numa agenda mundial direccionada para o desenvolvimento humano e transformação social
sustentáveis.
Uma outra iniciativa foi lançada pela Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et
Musikhochschulen (AEC). A AEC recolhe, há vários anos, informações sobre os sistemas nacionais de formação
profissional em música. O seu sítio na Internet (5) é sobretudo o resultado dos projectos “Polifonia” e “Mundus
Musicalis”.

(1) Ver o glossário em: http://www.cultuurnetwerk.nl/glossary/
(2) Ver o sítio Internet do grupo de trabalho: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc1573_en.htm
(3) Ver o sítio Internet do simpósio:
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/0/D9E5FC50EAF95536C12570D7004A1A24?OpenDocument&L=2
(4) Ver o sítio Internet da conferência CICY: http://www.cicy.eu/
(5) Ver: http://www.bologna-and-music.org/countryoverviews
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Questões suscitadas: o que a investigação (não) nos ensinou
Existe apenas um pequeno número de projectos de investigação internacionais e pan-europeus sobre a
educação artística que podem servir de base para formular as questões colocadas neste estudo. Os seus
principais temas e conclusões são descritos a seguir.
•

Todas as áreas do currículo têm o mesmo peso? Qual é o lugar das artes nos currículos nacionais?

Os projectos de investigação disponíveis confirmam que existe uma hierarquia no currículo, que atribui
prioridade à leitura, à escrita e à numeracia. Além disso, entre as artes, determinadas formas artísticas (em especial
as artes visuais e a música) tendem a ser privilegiadas em relação a outras (como a arte dramática ou a dança).
Foi realizado um estudo sobre educação artística na Europa (Robinson, 1999) no contexto da iniciativa do
Conselho da Europa denominada “Cultura, Criatividade e os Jovens”. O estudo concluiu que todas as declarações
políticas nacionais em matéria de educação realçam constantemente a importância da dimensão cultural e a
necessidade de promover as aptidões artísticas e criativas dos jovens. Na prática, o estatuto e a oferta de
disciplinas artísticas na educação eram menos evidentes. As principais disciplinas ensinadas eram a arte e a
música. Na maioria dos sistemas nacionais, as artes eram obrigatórias no ensino básico e no primeiro ano do
ensino secundário. A partir deste ponto, quase universalmente, as artes eram opcionais. Em todos os casos
examinados, as artes tinham um estatuto inferior ao da matemática e das ciências. Em alguns países, estavam
em curso tentativas de reduzir a oferta em matéria de artes existente nos currículos, em benefício de disciplinas
que se entendiam serem mais directamente relevantes para o sucesso económico ou académico.
Conclusões semelhantes foram reportadas em estudos internacionais posteriores (Sharp e Le Métais, 2000;
Taggart et al., 2004). Identificaram-se duas abordagens de enquadramento das artes nos documentos de
orientação nacionais: uma área geral das artes (também denominada “área integrada”) ou disciplinas separadas.
Uma das preocupações com a abordagem baseada em disciplinas foi o lugar da arte dramática e da dança,
frequentemente integradas noutras matérias. Em particular, observou-se que poderia ser difícil promover as
qualidades expressivas da dança no contexto de uma disciplina centrada no exercício físico e no desporto.
Taggart et al. (2004) constataram que as artes visuais e a música eram estudadas no contexto de uma disciplina
obrigatória em todos os 21 países estudados. Aproximadamente metade dos países/Estados analisados exigiam
aos alunos que frequentassem uma ou mais disciplinas artísticas até aos 16 anos. Os restantes países/Estados
impunham aos alunos que estudassem artes até aos 14 anos de idade ou apresentavam disciplinas artísticas
como opções voluntárias para os estudantes mais velhos do ensino secundário.
O estatuto menos importante atribuído às disciplinas artísticas reflecte-se na relativa falta de atenção dedicada à
avaliação e à monitorização de normas no ensino das artes (Bamford, 2006; Taggart et al., 2004). A investigação
evidenciou também preocupações relativas ao facto do tempo oficialmente destinado à educação artística e do
tempo efectivamente proporcionado nas escolas serem insuficientes para permitirem um currículo amplo e
equilibrado (Robinson, 1999; Sharp e Le Métais,2000; Taggart et al., 2004). A falta de tempo, espaço e recursos foram
identificados como sendo os principais factores que limitam o sucesso da educação artística (Bamford, 2006).
•

Quais são os objectivos da educação artística? Todas as metas têm o mesmo peso?

Existem pressões crescentes sobre a educação artística para que cumpra vários objectivos, para além de ensinar
as matérias relativas às artes. Os sistemas educativos reconhecem cada vez mais a importância de desenvolver
a criatividade das crianças e de contribuir para a sua educação cultural, mas a forma como se espera que as
artes contribuam, através de disciplinas individuais ou trabalhando com outras áreas curriculares não é,
necessariamente, evidente. Taggart et al. (2004) concluíram que quase todos os 21 países/Estados do seu estudo
internacional tinham objectivos semelhantes para o currículo artístico, nomeadamente: desenvolver
competências artísticas, conhecimento e compreensão, participando numa série de formas artísticas; aumentar
a compreensão cultural; partilhar experiências artísticas; e permitir aos alunos tornarem-se consumidores de
arte e intervenientes informados nesse domínio. Contudo, além destes resultados artísticos, esperavam-se
resultados pessoais e sociais/culturais (como confiança e auto-estima, expressão individual, trabalho de equipa,
compreensão intercultural e participação cultural) da educação artística na maioria dos países. Em particular, é
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evidente um novo enfoque na criatividade (muitas vezes no que respeita à sua importância na inovação) e na
educação cultural (no que respeita à identidade individual e à promoção da compreensão intercultural) nos
objectivos da educação artística. Neste contexto, surgem dúvidas quanto à capacidade de o currículo artístico
poder cumprir objectivos tão diversos e abrangentes.
•

Como são os professores preparados para o ensino artístico e que oportunidades existem para a
actualização das suas competências? Como monitorizam os sistemas educativos as normas de ensino
no domínio artístico?

Como assinala Bamford (2006), muitos sistemas educativos recorrem a professores generalistas para ensinar
disciplinas artísticas, em especial às crianças mais novas. Ensinar artes a um nível elevado é difícil, e não constitui
surpresa verificar que os professores dos primeiros ciclos do ensino básico, em particular, não se sentem confiantes
para o fazer (Taggart et al., 2004). Afigura-se que exista necessidade de ponderar tanto a preparação inicial dos
professores para ensinarem disciplinas artísticas como as condições para prosseguirem o desenvolvimento
profissional, de modo que possam actualizar o seu conhecimento e desenvolver as suas competências.
As condições para monitorizar a qualidade do ensino nas artes têm merecido muito pouca atenção em projectos
de investigação recentes, apesar de existirem referências frequentes a preocupações sobre a variabilidade das
normas e a necessidade de proporcionar experiências de aprendizagem com elevada qualidade nas escolas
(Bamford, 2006; Robinson, 1999; Sharp e Le Métais, 2000; Taggart et al., 2004).
Robinson (1999) salientou uma questão estrutural que limita o desenvolvimento de uma educação artística
coerente nas escolas. As responsabilidades governamentais em matéria de artes e de educação estão muitas
vezes divididas por dois ou mais ministérios separados, da educação e da cultura, e por vezes da juventude e do
desporto, o que pode dificultar um entendimento comum das necessidades e das prioridades. O autor defende
ainda que, quando se unificaram ministérios que antes estavam separados, produziram-se benefícios mútuos
em termos de melhor compreensão e de maior eficiência e de eficácia.
•

Os professores avaliam a progressão dos alunos nas artes e, em caso afirmativo, como?

É necessário acompanhar a progressão dos alunos ao longo do currículo, mas a avaliação nas artes é considerada
particularmente difícil. Um estudo recente de Bamford (2009) observa a avaliação da educação cultural e artística
num contexto europeu. A autora afirma que a principal finalidade da avaliação nas artes deve ser a de centrar,
clarificar e tornar os objectivos mais concretos para os discentes, no âmbito do currículo. A avaliação pode ser
formativa (durante a aprendizagem) e sumativa (no final de uma sequência de aprendizagem) para confirmar
o que os alunos aprenderam. Entre os desafios que se colocam à avaliação neste domínio incluem-se a tendência
para abordagens mais integradas da educação artística e cultural e o facto de a responsabilidade por essa
avaliação ser frequentemente partilhada por um conjunto de organismos que necessitam de colaborar e
efectuar planificações em conjunto. Bamford chama também a atenção para a necessidade de a própria
avaliação ser um acto criativo, argumentando que os métodos de avaliação têm de captar os diferentes tipos de
aprendizagem vividos por cada criança enquanto executante, apreciadora ou mesmo enquanto criadora.
Em projectos de investigação anteriores observou-se que a avaliação nas disciplinas artísticas, sempre que
obrigatória, é normalmente da responsabilidade de professores que podem ou não receber formação e
orientação adequadas para esta tarefa (Taggart et al., 2004). Taggart et al. (2004) concluíram que os principais
métodos de avaliação utilizados pelos professores consistiam em pedir aos alunos que fizessem uma
interpretação ou criassem uma obra artística subordinadas a um determinado tema e em analisar o processo
de criação dos alunos, registado nos seus portefólios. Foram identificadas três grandes abordagens de avaliação.
A primeira exigia aos professores que efectuassem uma apreciação profissional individual em relação às metas
e ao conteúdo do currículo. A segunda implicava que o professor atribuísse uma nota ao desempenho dos
alunos em função do desempenho considerado norma num determinado grupo etário ou ano escolar. A terceira
pedia ao professor que indicasse o nível de progressão para cada aluno utilizando uma escala graduada,
independentemente da idade ou do ano escolar. A maioria dos países utilizava as duas primeiras abordagens
de avaliação. Estes sistemas têm o potencial para identificar a progressão dos alunos como sendo boa ou fraca,
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mas as questões relativas à validade, à fiabilidade e às consequências dos diferentes sistemas para o ensino e
para a aprendizagem ainda não foram totalmente exploradas.
•

Parece existir a expectativa de que as escolas irão oferecer oportunidades extracurriculares na área
da arte e cultura, mas têm todos os jovens igualdade de acesso a estas actividades, independentemente da sua proveniência?

O acesso das crianças a experiências artísticas e culturais (como visitas a museus) tem sido matéria de interesse
em projectos de investigação, particularmente porque as escolas têm potencial para compensar desigualdades,
permitindo, aos jovens de grupos desfavorecidos, o acesso a recursos culturais (ver Robinson, 1999; Sharp e Le
Métais, 2000).
•

Estão os artistas profissionais envolvidos na educação artística? Em caso afirmativo, como?

A participação de artistas profissionais na educação artística foi recomendada em vários estudos (Bamford, 2006;
Robinson, 1999; Sharp e Le Métais, 2000). Os principais motivos apresentados são os seguintes: aumentar a
qualidade do ensino e da aprendizagem no domínio das artes, incentivar maior criatividade, melhorar as
competências e a confiança dos professores e permitir o acesso a um leque mais vasto de recursos culturais.
Bamford (2006) identificou uma ligação entre a qualidade da educação artística e a participação de artistas
profissionais: “A educação artística de qualidade tende a caracterizar-se por uma forte parceria entre as escolas
e organizações artísticas externas e comunitárias”. Até à data, sabemos relativamente pouco sobre a natureza e
a dimensão dos sistemas nacionais para promoverem parcerias deste tipo.
•

Como deve o currículo artístico responder ao desenvolvimento de novas tecnologias e de novos meios
de comunicação e à recomendação de mais actividades curriculares transversais?

Alguns projectos de investigação (Bamford, 2006; Sharp e Le Métais, 2000; Taggart et al., 2004) sublinharam a
pressão para o desenvolvimento do currículo, a nível das artes, no século XXI, de forma a incluir o estudo dos
novos meios de comunicação (incluindo o cinema, a fotografia e as artes digitais) e a permitir aos alunos
utilizarem as TIC no contexto do processo criativo. Parece também haver uma tendência para o reforço das
actividades transversais, implicando a articulação em conjunto de disciplinas artísticas e de outras disciplinas
(não artísticas) em temas criativos e/ou culturais. Estes desenvolvimentos colocam novas exigências aos
professores e às escolas, o que implica liderança e apoio a nível político.

Âmbito e extensão do estudo
Os temas e assuntos identificados nas investigações anteriores reflectem-se neste estudo, que apresenta
informações actualizadas, pormenorizadas e comparáveis sobre a política em matéria de educação artística na
Europa. O estudo abrange as metas e os objectivos da educação artística, a sua organização, as suas iniciativas
e as suas recomendações para o desenvolvimento e para as reformas previstas. Inclui informação sobre a
avaliação dos alunos e a formação dos professores no domínio das artes. Desta forma, os autores e colaboradores
visam proporcionar informações úteis aos decisores políticos e às partes interessadas.
O principal objecto deste estudo é a educação artística, embora seja também possível encontrar alguns dados
sobre educação cultural e criativa relacionada com a educação artística, no Capítulo 1. Quando o estudo analisa
a educação cultural e a criatividade, é essencialmente no âmbito do currículo a nível das artes: a cobertura é
limitada no que respeita a conteúdos mais amplos e transversais, centrados no desenvolvimento da criatividade
ou no ensino dedicado ao património cultural fora do domínio artístico. As definições dos termos “educação
cultural e criativa” basearam-se no trabalho do National Advisory Committee on Creative and Cultural Education
(NACCCE), em Inglaterra (NACCCE, 1999) (6).
(6) Neste relatório, a cultura na educação foi definida como sendo os valores e padrões de comportamento partilhados que
caracterizam diferentes grupos sociais e comunidades, incluindo, normalmente, a transmissão de identidade nacional,
regional ou local e/ou a promoção de compreensão intercultural. A criatividade foi definida como actividade imaginativa utilizada para produzir resultados originais e com valor.
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O estudo centrou-se nas artes visuais, na música, na arte dramática, na dança, nas artes audiovisuais e nos
trabalhos manuais. A literatura (por exemplo, a ficção e a poesia) não foi incluída, porque normalmente faz parte
do estudo da língua materna nos países europeus.
Foram utilizadas as seguintes definições para orientar a recolha de informações para o estudo:
•

Artes visuais: artes bidimensionais, como a pintura e o desenho, e artes tridimensionais, como a escultura.

•

Música: interpretação musical, composição e apreciação musical (no sentido crítico).

•

Arte dramática: interpretação dramática, dramaturgia e apreciação dramática.

•

Dança: interpretação na dança, coreografia e apreciação da dança.

•

Artes da comunicação: elementos artísticos e expressivos dos meios de comunicação, como a fotografia, o
cinema, o vídeo e a animação por computador.

•

Trabalhos manuais: elementos artísticos e culturais dos trabalhos manuais, como artes têxteis, tecelagem e
criação de jóias.

•

Arquitectura: a arte de projectar edifícios; observação, planificação e construção de um espaço.

O estudo abrange 30 países membros da Rede Eurydice (7). O ano de referência para os dados do estudo
comparativo é 2007/08, mas os países/Estados foram convidados a indicar reformas já em curso ou previstas a
partir de 2008/09 que possam influenciar o currículo artístico.
Este estudo apresenta informações sobre a educação artística e cultural no ensino geral obrigatório. Os níveis
de ensino em causa correspondem aos três ciclos do ensino básico em Portugal (referentes a crianças com
idades compreendidas entre 5/6 e os 15 anos). As escolas artísticas especializadas, que são particularmente
importantes na Bulgária, Grécia, Roménia e Eslováquia, não fazem parte do âmbito deste relatório. Além disso,
são analisadas apenas as escolas geridas e financiadas pelas autoridades públicas. Contudo, a Bélgica, a Irlanda
e os Países Baixos constituem excepções a esta regra. As escolas do sector privado, beneficiárias de ajudas
públicas, destes três países são incluídas, pois são frequentadas pela maioria dos alunos. Além disso, nos Países
Baixos, a Constituição consagra a igualdade de financiamento e de tratamento dos ensinos público e privado.
O relatório contém informação comparativa entre os países europeus, além de breves exemplos ilustrativos de
abordagens relativas à organização e ao conteúdo do currículo, à avaliação dos alunos e à formação de
professores nas artes em determinados países. Estão disponíveis mais pormenores sobre a educação artística
em cada país no sítio Internet da Rede Eurydice (www.eurydice.org).

Conteúdo e estrutura do relatório
O relatório está organizado em cinco capítulos.
O primeiro capítulo examina as metas e os objectivos do currículo a nível das artes e da cultural. Descreve, em
primeiro lugar, os diferentes níveis de responsabilidade no desenvolvimento dos currículos (central, regional,
local e escolar). Em segundo lugar, apresenta as principais metas e objectivos definidos nos diferentes países
europeus. Além disso, o capítulo analisa objectivos mais gerais relacionados com a educação cultural e a
criatividade em todo o currículo.
O segundo capítulo centra-se na organização do currículo a nível das artes nos países europeus. Examina se as
artes estão organizadas como uma área curricular integrada ou como disciplinas separadas. A este respeito,
analisa se as artes (como área curricular ou como disciplina separada) são obrigatórias ou opcionais, e em que
nível da CITE. É documentado o tempo de ensino das disciplinas artísticas, além de informações sobre ligações
transversais a nível curricular entre as artes e outras disciplinas, bem como a utilização das TIC no currículo
artístico.
(7) A Turquia, membro da Rede Eurydice desde 2004, não participou neste estudo.
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O terceiro capítulo descreve as várias iniciativas e recomendações para o desenvolvimento da educação cultural
e artística nos países europeus. Inclui informações sobre a criação de organizações e redes nacionais destinadas
a promover a educação artística e cultural e a desenvolver parcerias entre escolas, organizações artísticas/culturais e artistas. Além disso, o capítulo apresenta dados relativos a projectos que visam reforçar a
utilização das TIC na educação artística e cultural, a actividades extracurriculares associadas às artes e a festivais,
comemorações e competições relacionadas com as artes.
O quarto capítulo debruça-se sobre a avaliação dos alunos nas disciplinas artísticas e no acompanhamento da
qualidade no ensino das artes. Contém informações sobre avaliação interna (de professores), incluindo os
critérios e as escalas utilizados. Regista também estratégias para apoiar os alunos cuja avaliação indique níveis
particularmente reduzidos ou elevados de sucesso nas disciplinas artísticas. O capítulo identifica sistemas
educativos com métodos externos de avaliação para estas disciplinas. A última secção aborda dados nacionais,
recolhidos através de testes, inspecções e inquéritos, que foram utilizados para monitorizar a qualidade do
ensino nas disciplinas artísticas.
O quinto capítulo analisa o emprego e a formação dos professores das artes, analisando, nomeadamente, se
são contratados professores, generalistas ou especialistas, nos diferentes níveis (níveis 1 e 2 da CITE) e se artistas
profissionais estão envolvidos no ensino. O capítulo identifica, em seguida, os elementos reguladores e
obrigatórios da formação inicial dos professores de artes. Apresenta informações sobre as condições para o
desenvolvimento profissional contínuo destes docentes e para a participação de artistas profissionais na
formação de actuais candidatos a professores de disciplinas artísticas.
São apresentadas as principais conclusões, no início e no final do relatório. As alterações no currículo artístico
ou na educação cultural/criativa encontram-se num anexo.

Agradecimentos
As informações apresentadas neste estudo comparativo foram recolhidas pelas Unidades Nacionais da Rede
Eurydice, em 2008, através de um conjunto de perguntas acompanhadas de uma lista de termos e definições
específicos, como já foi referido. As Unidades Nacionais da Rede Eurydice foram convidadas a assistir a duas
reuniões preparatórias a fim de determinar o âmbito e a extensão proposta e as definições adoptadas no estudo.
A Unidade Europeia de Eurydice da Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (EACEA)
é responsável pela análise comparativa. Esta secção foi redigida pela Unidade Europeia e por peritos externos
em educação artística e cultural da National Foundation for Educational Research (NFER) em Inglaterra e no
País de Gales. O anteprojecto foi enviado a todas as Unidades Nacionais da Rede Eurydice para conferência e
revisão. Todos os colaboradores nacionais são citados nos agradecimentos incluídos no final do relatório.
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Os principais objectivos da educação artística são bastante semelhantes em todos os países estudados.
Quase todos os países mencionam “competências, conhecimento e compreensão a nível artístico”,“apreciação
crítica”, “património cultural”, “expressão/identidade individual”, “diversidade cultural” e “criatividade” como
objectivos. Todavia, o factor “artes e aprendizagem/interesse ao longo da vida” só é mencionado em 15 currículos
(secção 1.2).
Existem importantes ligações transversais entre as artes e outras áreas curriculares. Por um lado, muitos
currículos artísticos incluem objectivos para o desenvolvimento de competências essenciais como
“desenvolvimento de competências sociais e competências comunicacionais” (secção 1.2) e vários indicam uma
meta específica de incentivo a ligações entre as artes e outras disciplinas (não artísticas. Por outro lado, a
aquisição de competências culturais e artísticas é indicada em alguns países como um objectivo educativo geral
do ensino obrigatório (secção 2.4).
A concepção dos currículos artísticos varia muito entre os países europeus: em cerca de metade, cada
disciplina artística é tratada separadamente no currículo (por exemplo, música ou artes visuais) enquanto na
outra metade, as disciplinas são tratadas em conjunto como uma área de conhecimento integrada (por exemplo,
“artes”). A amplitude dos currículos artísticos também varia. Apesar,de, em todos os países, os currículos incluirem
a música e as artes visuais, em muitos, os currículos também incluem a arte dramática, a dança e os trabalhos
manuais. As artes da comunicação são ministradas em doze países. A arquitectura é parte do currículo artístico
obrigatório em cinco países (secção 2.2).
Todos os alunos do nível primário (1.º e 2.º ciclo do ensino básico, em Portugal) frequentam algum tipo de
educação artística obrigatória. O mesmo acontece com quase todos os estudantes no terceiro ciclo do ensino
básico. Neste nível, quando as disciplinas artísticas não são obrigatórias, podem ser escolhidas como disciplinas
opcionais (secção 2.2).
O tempo mínimo obrigatório dedicado ao ensino na educação artística atinge aproximadamente 50 a 100
horas por ano no nível primário (1.º e 2.º ciclo do ensino básico, em Portugal) em cerca de metade dos países
estudados. Estes números são ligeiramente inferiores no terceiro ciclo do ensino básico, em que sensivelmente
metade dos países dedica cerca de 25 a 75 horas por ano à educação artística (secção 2.3). Por outro lado, quase
todos os países incentivam as escolas a proporcionarem actividades extracurriculares ao nível das artes.
Embora estas actividades possam ser realizadas em diversas formas artísticas, a música parece estar particularmente bem representada (secção 3.4).
A utilização das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) é explicitamente mencionada como parte
do currículo artístico em doze países (secção 2.5). Além disso, em muitos outros, existem iniciativas ou
recomendações concebidas especificamente para fomentar a utilização das TIC (secção 3.3).
As escolas na Europa estão a desenvolver acções destinadas a aproximar os alunos do mundo das artes e da
cultura. Na maioria dos países, são promovidas iniciativas para organizar visitas a locais de interesse artístico e
cultural ou para criar parcerias com artistas (secção 3.2). Existem ainda vários exemplos de festivais, comemorações
e competições relacionados com a arte, em que os alunos são incentivados a participar (secção 3.5). Em alguns
países, este esforço particular para desenvolver e unir artes, cultura e educação foi institucionalizada através
da criação de organizações e redes destinadas a promover a educação artística e cultural (secção 3.1).
Vários países têm em curso reformas curriculares (anexo). Em muitos casos, este processo vai influenciar o
currículo da educação artística.
Os critérios de avaliação na educação artística são normalmente definidos a nível das escolas pelos próprios
professores. São estipulados com base nos objectivos de aprendizagem constantes do currículo ou nas
orientações fornecidas pelas autoridades educativas. Estes critérios permitem aos professores identificar os
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diferentes níveis de desempenho de um aluno. Apenas em sete países os critérios de avaliação são definidos por
autoridades educativas centrais (secção 4.1).
A maioria dos países recomenda a utilização de um ou de vários tipos de escalas de avaliação, principalmente
no nível secundário, em que as escalas numéricas são as mais comuns. No nível primário (1.º e 2.º ciclos do
ensino básico, em Portugal) a prática mais vezes mencionada, presente em doze países, é a utilização de
comentários verbais. É o caso, em particular, dos primeiros anos neste nível de educação. Na maioria dos países,
uma nota insuficiente numa disciplina artística não tem na prática, qualquer consequência directa na progressão
escolar do aluno (secção 4.1).
No nível primário (1.º e 2.º ciclos do ensino básico, em Portugal), a educação artística é geralmente assegurada
por professores generalistas, ou seja, professores que ensinam todas ou quase todas as disciplinas do currículo.
Na maioria dos países, os professores generalistas recebem formação em pedagogia artística, bem como em mais
do que uma disciplina neste domínio. Trata-se, na maior parte das vezes, de artes visuais e música, que são
disciplinas obrigatórias em todos os currículos das escolas europeias a nível do ensino primário. No nível
secundário, a educação artística é ministrada por professores especializados a quem é exigida, normalmente,
uma demonstração de competências, numa disciplina artística específica, antes de poderem leccionar nessa
área (secção 5.1).
Os artistas profissionais raramente podem ensinar as suas artes nas escolas, a não ser que possuam habilitações
adequadas para a docência. Quando o fazem sem formação profissional de professores, é normalmente numa
base temporária (secção 5.3). Além disso, a sua participação em programas de educação e formação de
professores raramente é incentivada por projectos governamentais.
Definir uma abordagem de colaboração entre diferentes actores a nível da elaboração de políticas e das escolas
é, provavelmente, o caminho a seguir para melhorar a educação artística. No âmbito político, isto já acontece em
alguns países onde diferentes ministérios procuram colaborar de modo a apoiar alguns projectos ou em que são
criadas redes ou organismos específicos para promover a educação artística (secção 3.1). A nível das escolas, a
educação artística beneficiará certamente do conhecimento especializado de artistas profissionais e de
instituições artísticas, no geral, para transformar as artes não apenas numa disciplina fascinante para os alunos,
mas também numa experiência intensa e enquadrada na vida real.
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CAPÍTULO 1: CURRÍCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS: RESPONSABILIDADE EM
MATÉRIA DE OBJECTIVOS E DE DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta informações relativas a dois aspectos dos currículos de educação artística e cultural. Em
primeiro lugar, mostra quem é responsável pela sua criação: esclarece se são adoptados a nível central, regional,
local ou escolar. Em segundo lugar, apresenta os objectivos e/ou os resultados de aprendizagem definidos por
estes currículos.
É possível distinguir dois tipos de objectivos de aprendizagem: os que são especificamente definidos pelos
currículos artísticos e culturais e os que são explícitos no currículo geral, podendo ser associados à educação
cultural e artística e à criatividade. O objectivo primordial deste capítulo é demonstrar quais os objectivos
identificados como partes inerentes ao currículo artístico e cultural nos países europeus. No entanto, alguns
dos objectivos de aprendizagem, relevantes, do currículo geral, são também apresentados, sucintamente, no
final deste capítulo.

1.1. Níveis de responsabilidade pela criação de currículos artísticos e culturais
Em todos os países, com excepção dos Países Baixos, as decisões relativas à criação dos currículos artísticos
e culturais são tomadas unicamente, ou em parte, pelas autoridades educativas centrais. Nos Países Baixos,
cabe exclusivamente às escolas e/ou às autoridades organizadoras conceber esses currículos.
Na maioria dos países, as competências do ministério responsável pela educação incluem poderes noutros
domínios (por exemplo, cultura, investigação, juventude, desporto e ciências). Em Chipre, Hungria, Malta,
Países Baixos, Áustria, Finlândia e Islândia, as responsabilidades em matéria de educação e cultura são
atribuídas ao mesmo ministério. Além disso, vários países criaram organismos destinados a desenvolver a
educação artística e cultural, com os quais cooperam departamentos de diferentes ministérios (ver secção
3.1 do Capítulo 3).
Na maior parte dos países, as decisões são tomadas a diferentes níveis. Na Noruega, os quatro níveis (central,
regional, local e escolar) participam no processo de concepção dos currículos. Na Bulgária, Lituânia, Eslovénia
e Finlândia, participam três dos quatro níveis. Deve notar-se que as escolas participam neste processo, em
vários países.
As decisões são tomadas exclusivamente a nível central em 14 países. Na Letónia e na Áustria, embora as decisões
sejam tomadas sempre a esse nível, esse processo decorre em cooperação estreita com as autoridades
regionais/locais e com as escolas. No Luxemburgo, apenas os currículos do nível primário são determinados
exclusivamente a nível central.
A implementação dos currículos, um processo que decorre da sua concepção, implica, por seu lado, a
participação de um grupo separado de intervenientes, que não são analisados neste documento.
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Figura 1.1: Níveis de responsabilidade pela concepção do currículo artístico e cultural,
níveis CITE 1 e 2, 2007/08
Nível central
Nível regional
Nível local
Nível escolar

Fonte: Eurydice.

BE BE BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE ENG WLS NIR SCT
fr de nl
UK

IS LI NO

Nota explicativa
Para informações sobre reformas actuais e futuras, queira consultar o anexo.

1.2. Objectivos da educação artística
Todos os países europeus possuem currículos artísticos e culturais que definem objectivos/resultados a
alcançar. Dependendo do facto de esses currículos serem estruturados como um conjunto integrado ou
como um grupo de disciplinas separadas (Capítulo 2), alguns objectivos/resultados de aprendizagem podem
ser definidos com maior especificidade para as artes visuais, música, arte dramática, dança, artes da
comunicação e trabalhos manuais.
A formulação dos objectivos/resultados de aprendizagem varia consoante o país: em alguns casos, são
expressos de um modo mais global e noutros de uma forma mais específica. As metas a alcançar ou as
competências a adquirir podem ser definidas para cada ano escolar ou nível CITE. Em alguns países, apesar
de os objectivos/resultados de aprendizagem diferirem de um nível CITE para outro, os tipos de objectivos
referidos são, em geral, muito semelhantes nos dois níveis CITE em questão.
A análise dos objectivos do currículo de educação artística e cultural baseia-se num estudo internacional
anterior dedicado às metas curriculares da educação artística e cultural (Sharp e Le Métais, 2000). Contudo,
neste caso, foram acrescentadas novas categorias com o objectivo de reflectir melhor o conteúdo do
currículo de educação artística e cultural nos países europeus em causa (8). Os objectivos indicados no
Quadro 1.2 foram agrupados em três tabelas de acordo com o número de vezes que ocorrem em todos os
currículos de todos os países: a primeira tabela contém os que foram encontrados no maior número de
currículos e a última tabela apresenta os que foram encontrados no menor número de currículos.

(8) As categorias adicionais definidas pelo presente estudo são as seguintes: competências sociais, competências
comunicacionais, interpretação/apresentação, expressão individual, consciência ambiental e identificação de potencial
artístico. Uma categoria geral relativa à “compreensão cultural”, identificada no contexto do estudo precedente, foi
subdividida em dois elementos: património cultural e diversidade cultural.
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Figura 1.2: Metas e objectivos dos currículos artísticos e culturais,
níveis CITE 1 e 2, 2007/08
Competências, conhecimento e
compreensão a nível artístico
Apreciação crítica
(juízo estético)
Património cultural
(identidade nacional)
Expressão/identidade/
desenvolvimento individual
Diversidade cultural (identidade
europeia/percepção do mundo)
Criatividade (imaginação, resolução de
problemas, correr riscos)
BE BE BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE ENG WLS NIR SCT
fr de nl
UK

IS LI NO

BE BE BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE ENG WLS NIR SCT
fr de nl
UK

IS LI NO

BE BE BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE ENG WLS NIR SCT
fr de nl
UK

IS LI NO

Competências sociais/trabalho em
grupo/socialização/trabalho em
cooperação
Competências comunicacionais
Usufruto/prazer/satisfação/alegria
Variedade e diversidade de artes;
envolvimento com várias formas
artísticas e meios de comunicação
Desempenho/apresentação (partilhar o
próprio trabalho artístico do aluno)
Consciência ambiental/
conservação/sustentabilidade/ecologia

Auto-confiança/auto-estima
Arte e aprendizagem/interesse ao longo
da vida
Identificar potencial artístico
(aptidão/talento)

Fonte: Eurydice.
Nota adicional
Espanha: Aptidão para desempenhar ou apresentar um trabalho, apenas no nível CITE 2. Auto-confiança ou auto-estima
apenas no nível CITE 1.
Nota explicativa
Os objectivos estão agrupados de acordo com o número de vezes que aparecem nos currículos, de todos os países: a primeira
tabela contém os que foram encontrados em, maior número de currículos e a última tabela apresenta os que foram
encontrados em menor número de currículos.
Para informações sobre reformas actuais e futuras, queira consultar o anexo.
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Os seis primeiros objectivos/resultados referidos na Figura 1.2 estão presentes em quase todos os currículos de
educação artística e cultural. Trata-se de objectivos bastante gerais, expressamente associados à educação
artística. Todos os currículos mencionam “competências, conhecimento e compreensão a nível artístico”. Desses
seis objectivos, a “criatividade” é o menos referido: cinco países não o incluem no seu currículo de educação
artística e cultural.
As competências, conhecimento e compreensão a nível artístico são, em geral, as competências que constituem
o fundamento da “linguagem artística” (como a compreensão de cores, linhas e formas nas artes visuais ou, na
música, competências de audição e desempenho instrumental). O desenvolvimento de competências artísticas
tende a incluir a aprendizagem dos diferentes estilos e géneros artísticos. A esse respeito, alguns países referem um
repertório de obras específicas, em particular para a música e a arte dramática. A compreensão artística tende a
centrar-se em conceitos artísticos, como a compreensão das características de diferentes meios de expressão
artística ou na relação entre o artista, o seu ambiente cultural e físico e as suas obras.
A apreciação crítica (juízo estético) é um dos seis objectivos mais vezes mencionados. Visa, em particular,
sensibilizar os alunos para os elementos essenciais de uma obra ou de uma interpretação e desenvolver a sua
capacidade de juízo crítico na avaliação do seu trabalho ou do trabalho dos outros.
Uma terceira meta comum em quase todos os países é a compreensão de património cultural. Em alguns
casos, esse objectivo está relacionado com a criação de identidade cultural: a aprendizagem de formas culturais
procura desenvolver no aluno auto-compreensão enquanto cidadão de um país ou membro de um grupo. A
compreensão do património cultural é promovida através do contacto com obras de arte, bem como pela
aprendizagem das características das obras de arte criadas em diferentes períodos históricos e das obras de
determinados artistas (por vezes, a partir de um repertório predeterminado de “cânones” artísticos).
A compreensão da diversidade cultural é outro objectivo comum à maioria dos currículos no domínio artístico
e cultural. A promoção da diversidade cultural nas diferentes artes procura igualmente aumentar a sensibilização
para o património cultural e para géneros modernos, específicos de diferentes países e grupos culturais (por
vezes, com referência específica a culturas europeias).
O desenvolvimento da expressão individual e o desenvolvimento da criatividade são outros dois objectivos
generalizados, embora o segundo seja referido por um número ligeiramente inferior de países. O desenvolvimento
da expressão individual das crianças por meio da arte está estreitamente ligado ao seu bem-estar emocional. Esse
tipo de objectivo está associado a todas as formas de arte mas, em particular, às artes visuais. O desenvolvimento
da criatividade pode ser definido como o desenvolvimento da capacidade de um indivíduo para participar numa
actividade imaginativa cujo resultado se diferencie pela sua originalidade e pelo seu valor (Relatório Robinson,
1999). Embora as suas ligações ao desenvolvimento da expressão individual sejam evidentes, o desenvolvimento
da criatividade é suficientemente distinto para ser encarado como um tipo separado de objectivo artístico.
Os restantes objectivos/resultados de aprendizagem podem ser agrupados em duas grandes categorias:
objectivos gerais (portanto, não necessariamente específicos das artes) do currículo artístico e cultural, por um
lado, e objectivos específicos explicitamente ligados à educação artística, por outro.
O objectivo geral mais vezes referido é o “desenvolvimento de competências sociais”: com efeito, é identificado
por 26 currículos. Geralmente, essa meta está especificamente associada às artes do espectáculo, em particular
a arte dramática. O menos citado é o desenvolvimento de “auto-confiança ou auto-estima” através da
participação em actividades artísticas: apenas 15 currículos o referem.
O desenvolvimento de “prazer/satisfação” e de “competências comunicacionais” são metas incluídas quase
no mesmo número de currículos (23 e 24, respectivamente). O primeiro é comum a todas a formas de arte,
enquanto o desenvolvimento da segunda meta através das artes está particularmente associado às artes do
espectáculo (música, arte dramática e dança) e às artes da comunicação.
“Sensibilizar os alunos para o seu ambiente” é um objectivo presente em 20 currículos artísticos.
O seu cumprimento implica apreciação do ambiente físico, compreensão das origens dos materiais utilizados
na arte e responsabilidade pela conservação ecológica.
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Entre os objectivos/resultados de aprendizagem expressamente ligados às artes e que são bastante específicos,
a “exposição a várias experiências e a vários meios de expressão artística” e “competências para a
interpretação de uma peça ou apresentação de um trabalho”são os objectivos mais referidos nos currículos
(22) e são comuns a todas a formas de arte. Na mesma categoria, as duas metas menos vezes citadas são
“desenvolver o interesse, ao longo da vida, pelas artes”, por outras palavras, incentivar os alunos a participar
em actividades extracurriculares e manter esse interesse ao longo das suas vidas (referido por 15 países), e
especialmente “identificar potenciais talentos artísticos”, definido em apenas 6 currículos.
Além dos objectivos de aprendizagem que são identificados como elementos do currículo artístico e cultural,
há também objectivos de aprendizagem no currículo geral que podem ser associados à educação artística e
cultural. Por um lado, vários currículos referem o objectivo específico de incentivar ligações transversais entre
disciplinas artísticas e outras disciplinas. Essas ligações são analisadas com mais pormenor no Capítulo 2
(secção 2.4).
Por outro lado, embora sem mencionar necessariamente ligações transversais, existem em vários países,
elementos do currículo geral relacionados com a criatividade e com a educação artística e cultural. Trata-se
também de indicadores do potencial transversal da educação artística e cultural. Esses elementos do currículo
geral incluem referências à criatividade, ao património cultural, à diversidade cultural, ao desenvolvimento da
expressão e da identidade, à variedade de experiências artísticas e de meios de expressão, a competências
sociais, ao trabalho em grupo e ao interesse na participação em actividades culturais.
Em França, nos termos da Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (Lei de orientação e
planeamento do futuro da escola) (Abril de 2005), o ensino obrigatório deve “assegurar a cada aluno os meios
necessários para adquirir uma base comum que inclua um conjunto de conhecimentos e de competências”.
Essa base é constituída por sete componentes, estando os dois últimos associados às disciplinas artísticas por
forma a garantir a sua aquisição: competências sociais e cívicas, e autonomia e iniciativa.
Em Espanha, Eslovénia, Reino Unido (Inglaterra) e Noruega, o currículo estipula uma associação entre, por um
lado, o desenvolvimento da criatividade e da inovação dos alunos e, por outro lado, a importância de incentivar
o “espírito empreendedor”. No Reino Unido (Escócia), esse incentivo é criado através do objectivo de promover
o trabalho e a cooperação em grupo através das artes. De um modo mais geral, encorajar a criatividade entre
os jovens é uma das prioridades nacionais no domínio da educação na Escócia. O documento de discussão
Creativity in Education [“Criatividade na Educação”] (Creativity in Education Advisory Group 2001) tornou-se um
documento de debate fundamental nessa questão. Um dos pontos principais suscitados é a necessidade de
encarar a criatividade como um aspecto da educação e do ambiente de aprendizagem de cada criança, não
se devendo limitar às artes expressivas. A análise da criatividade nas escolas escocesas foi aprofundada no
relatório Creativity Counts (“A Criatividade Conta” – Learning and Teaching Escócia 2004).
Em sete países, os objectivos gerais dos currículos atribuem particular importância ao desenvolvimento das
“capacidades”, “competências”, “interesses” e “aptidões” individuais dos alunos. Na Alemanha, Chipre, Áustria e
Eslováquia, estas metas são expressas em termos genéricos, enquanto na Polónia e em Portugal são referidas
no âmbito de factores culturais ligados à criatividade. Nos Países Baixos, esses objectivos são mencionados
em termos gerais e específicos.
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O lugar das disciplinas artísticas nos currículos nacionais espelha a prioridade atribuída à educação artística ao
nível do ensino básico. Como se refere na introdução, muitos defendem que a educação artística pode
potencialmente contribuir para um ambiente de aprendizagem criativa nas escolas, em especial se as disciplinas
artísticas forem integradas transversalmente no currículo e se for dedicado um número suficiente de horas à
educação artística (KEA European Affairs, 2009). Contudo, outros argumentam também que uma educação
artística sem qualidade pode impedir o desenvolvimento da criatividade (Bamford, 2006, 144).
Este capítulo analisa aspectos organizacionais dos currículos artísticos e a cobertura das várias disciplinas
artísticas em 2007/08, nomeadamente, se as formas de arte são concebidas em conjunto, como uma área
“integrada”, ou como disciplinas separadas (e/ou no contexto de outras áreas curriculares) no currículo nacional.
Aborda igualmente a questão das disciplinas artísticas serem obrigatórias ou opcionais nos países europeus.
Além disso, o capítulo apresenta informações sobre o tempo de ensino de disciplinas artísticas e sobre a
existência de ligações formais entre as artes e outras áreas curriculares. O capítulo termina com uma análise à
utilização das TIC no currículo artístico (mas não a iniciativas e projectos relacionados com as TIC, que são
analisados no Capítulo 3).
Quando é feita referência às artes como disciplina obrigatória, isso significa que a educação artística é ensinada
como uma das disciplinas obrigatórias estipuladas pelas autoridades educativas centrais (ao nível mais elevado)
e que todos os alunos têm de a frequentar. Quando a educação artística é descrita como opcional, as escolas (de
acordo com o currículo definido a nível central) devem disponibilizar a disciplina no conjunto de matérias
facultativas e cada aluno deve escolher pelo menos uma disciplina (não necessariamente a educação artística)
deste conjunto.
Em vários países, estão actualmente em curso reformas dos currículos. Estas questões não são discutidas em
pormenor no presente capítulo, mas podem ter impacto no currículo artístico. Em França e na Eslovénia (apenas
no terceiro ciclo do ensino básico), este novo currículo deve ser implementado a partir de 2008/09, em Itália e
na Polónia a partir de 2009/10, e na Estónia a partir de 2010/11. Na República Checa e no Reino Unido (Inglaterra,
no nível secundário, e País de Gales), deve ser plenamente implementado um novo currículo até 2011/12. No
Reino Unido (Escócia), foi lançado um novo Curriculum for Excelence (Currículo para a Excelência) em Abril de
2009. Adicionalmente, decorrem actualmente discussões na Bulgária e estão a ser implementadas reformas na
Irlanda, Espanha e Portugal. Para mais informações, consultar o anexo relativo às reformas nacionais e às
alterações previstas para o currículo artístico.

2.1. Currículos artísticos integrados e separados
O currículo escolar pode ser concebido de modo a compreender várias disciplinas separadas (por exemplo,
incluindo química, história e música) ou áreas de estudo mais amplas (como ciências, humanidades e artes). A
este respeito, as áreas artísticas (como artes visuais, música, arte dramática e dança) podem ser consideradas
como pertencentes à mesma “família” de disciplinas artísticas. Este facto reflecte-se na forma como o currículo
escolar é conceptualizado a nível nacional (por exemplo, o modo como os documentos oficiais descrevem o
currículo).
Constatam-se dois padrões principais no agrupamento das artes no currículo (ver também Sharp e Le Métais,
2000):
•

Duas ou mais áreas artísticas são concebidas em conjunto como um domínio distinto no currículo (por
exemplo, com o título “artes”) e separadas de outras áreas curriculares (por exemplo, ciências ou
humanidades). Este tipo de conceptualização, que considera as áreas artísticas como estando relacionadas
entre si, pode descrever-se como “integrada”.
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•

Cada disciplina artística é considerada como separada no currículo (por exemplo, artes visuais ou música,
paralelamente a outras disciplinas, como química, história ou matemática), sem definir qualquer ligação
conceptual entre elas.

Algumas formas de arte podem também ser incluídas noutras áreas curriculares (não artísticas),
independentemente de o currículo ser conceptualizado com áreas integradas ou com disciplinas separadas.
Por exemplo, a arte dramática é frequentemente incluída nas aulas da língua de ensino, e a dança é muitas vezes
integrada na educação física. Ou, de forma diferente, no Listenstaine, “Criação, Música e Desporto” integram as
artes com a educação física. Na Letónia, as “artes” (Māksla) incluem artes visuais, música e literatura.
Contudo, ainda que as formas de arte sejam conceptualizadas como um todo e sejam integradas na mesma
área curricular, isso não significa que sejam necessariamente ensinadas em conjunto ou que sigam temas
comuns. Por exemplo, na Letónia, a área curricular “artes” é obrigatoriamente organizada e ensinada sob a forma
de três disciplinas separadas. Em vários países, as escolas podem decidir autonomamente como ensinar as artes.
Por exemplo, na República Checa, embora as formas de arte sejam agrupadas no currículo nacional, cada escola
pode decidir organizar a educação artística como uma área integrada ou através de disciplinas separadas. Por
outro lado, na Hungria, o currículo nacional define “áreas de aprendizagem” em lugar de disciplinas, uma das
quais é a das “artes”, mas este método traduz-se em disciplinas separadas a nível local. Pelo contrário, o facto de
as disciplinas artísticas serem apresentadas separadamente não implica que nunca sejam ensinadas em
conjunto, através de temas transversais ao currículo.
Como mostra o Quadro 2.1, aproximadamente metade dos países adoptaram uma abordagem integrada no
que respeita à educação artística no currículo e, inversamente, metade trata as formas de arte como disciplinas
separadas.
Entre os países que utilizam uma abordagem integrada da conceptualização das áreas artísticas, quase metade
utiliza o título “Artes” ou “Educação Artística”. Outros títulos de currículos artísticos integrados são:
•

“Artes Expressivas” ou “Educação Expressiva” (Comunidade flamenga da Bélgica e Malta, respectivamente);

•

“Desenvolvimento Cultural” (Malta, nível CITE 2);

•

“Artes e Cultura” ou “Educação Cultural e Artística” (República Checa, Países Baixos no nível CITE 2 e
Eslováquia);

•

“Orientação Artística” (Países Baixos, nível CITE 1);

•

“Artes Plásticas e Visuais” (Espanha, nível CITE 2);

•

“Disciplinas Práticas/Musicais” (Dinamarca);

•

“Educação Estética” (Grécia);

•

“Música, Arte e Imagem” (Itália).

Há dois países que conceptualizam as artes de forma diferente consoante as faixas etárias. Na Irlanda, o currículo
artístico é integrado no nível CITE 1, mas é organizado em disciplinas separadas no nível CITE 2. Na Polónia, as
disciplinas artísticas são ensinadas separadamente no nível CITE 1 e 2, excepto nos três primeiros anos do nível
CITE 1, que adoptam uma abordagem de área integrada. Além disso, em Espanha, embora a maior parte da
educação artística faça parte de um currículo integrado, a música é uma disciplina separada no nível CITE 2.
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Figura 2.1: Concepção das formas de arte como agrupadas numa área integrada
ou como disciplinas separadas no currículo nacional, níveis CITE 1 e 2, 2007/08
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Fonte: Eurydice.
Nota adicional
Na Bulgária, a educação artística e cultural existe sob a forma de uma área escolar integrada em escolas especiais sob a
administração do Ministério da Cultura. Informações não verificadas a nível nacional.
Nota explicativa
Um país é identificado como possuindo uma abordagem integrada se duas ou mais formas de arte (por exemplo, artes visuais,
música e/ou dança) forem concebidas como pertencentes a uma área “artística” mais ampla. Algumas formas de arte podem
também ser incluídas nos currículos de outras disciplinas, não artísticas, em alguns países (como mostra a Figura 2.2).
As disciplinas artísticas ou áreas artísticas incluem as artes visuais, música, arte dramática, dança, artes da comunicação e
trabalhos manuais, mas não a literatura:
•

Artes visuais: artes bidimensionais, como a pintura e o desenho, e artes tridimensionais, como a escultura.

•

Música: interpretação musical, composição e apreciação musical (no sentido crítico).

•

Arte dramática: interpretação dramática, dramaturgia e apreciação dramática.

•

Dança: interpretação na dança, coreografia e apreciação da dança.

•

Artes da comunicação: elementos artísticos e expressivos dos meios de comunicação, como a fotografia, o cinema, o
vídeo e a animação por computador.

•

Trabalhos manuais: elementos artísticos e culturais dos trabalhos manuais, como artes têxteis, tecelagem e criação de jóias.

•

Arquitectura: a arte de projectar edifícios; observação, planificação e construção de um espaço.

As reformas curriculares actualmente a decorrer em vários países podem ter influência na conceptualização integrada ou
separada das artes.
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2.2. Disciplinas artísticas obrigatórias e opcionais
Em todos os países, as “artes” enquanto área curricular (que inclui algumas, mas não necessariamente todas, das
seguintes disciplinas: artes visuais, música, trabalhos manuais, arte dramática, dança, artes da comunicação e
arquitectura) são obrigatórias ao longo do nível CITE 1. Além disso, em quase todos os países, “as artes” são
também obrigatórias no nível CITE 2. Contudo, neste caso, há algumas excepções. Em Espanha, Luxemburgo,
Malta e Portugal, as artes são obrigatórias apenas até um determinado ponto do nível CITE 2. Na Dinamarca,
Irlanda e Islândia, todas as disciplinas artísticas são opcionais no nível CITE 2.
Como mostra a Figura 2.2, todas as disciplinas no currículo artístico central são obrigatórias na maioria dos
países. Em três países (na Comunidade flamenga da Bélgica, na Finlândia e na Noruega), todas as áreas artísticas
mencionadas fazem parte do currículo e são, de alguma forma, obrigatórias. Na República Checa, Grécia e
Letónia, apenas uma área curricular não é obrigatória. Na Bulgária, embora todas as áreas estejam incluídas no
currículo, nem todas são obrigatórias. Nos Países Baixos, as artes são ensinadas no âmbito de um currículo
integrado e cada escola pode escolher todas as disciplinas ministradas. Por conseguinte, é possível que algumas
escolas disponibilizem todas as áreas da educação artística. Na maior parte dos demais países,
aproximadamente metade das disciplinas artísticas disponibilizadas são obrigatórias e as restantes são
opcionais (ou seja, cabe a cada escola oferecer a disciplina e/ou aos estudantes escolherem se a pretendem
frequentar a disciplina).
Na Roménia, apenas duas disciplinas artísticas (artes visuais e música) fazem parte do currículo obrigatório, e
nenhuma outra disciplina artística está incluída nos estudos opcionais. Na Eslováquia, todas as disciplinas
artísticas do currículo são disciplinas opcionais recomendadas.
Todos os países incluem as artes visuais e a música como elementos obrigatórios do seu currículo artístico nos
níveis CITE 1 e 2, com excepção da Dinamarca, Irlanda e Islândia, onde são opcionais no nível CITE 2, e de Portugal,
onde a música é opcional no nível CITE 2. Em França, as artes visuais e plásticas, bem como a educação musical,
são obrigatórias mas, no domínio da educação artística, as escolas têm uma liberdade considerável no que
respeita à selecção de áreas de estudo complementares. Estas áreas complementares podem ser objecto de
projectos/trabalhos temáticos, que muitas vezes funcionam como actividades extracurriculares. Quase dois
terços dos países incluem os trabalhos manuais como disciplina obrigatória no seu currículo artístico. Os
trabalhos manuais são facultativos na Comunidade francesa da Bélgica, na Irlanda no nível CITE 1, e no nível
CITE 2, na Dinamarca e na Islândia. No Luxemburgo, os trabalhos manuais só são incluídos no nível CITE 1. Em
Espanha, apenas são incluídos como disciplina opcional no nível CITE 2.
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Figura 2.2: Estatuto das diferentes disciplinas artísticas no currículo nacional,
níveis CITE 1 e 2, 2007/08
Artes visuais
Música
Trabalhos manuais
Arte dramática
Dança
Artes da comunicação
Arquitectura
BE BE BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE ENG WLS NIR SCT
fr de nl
UK
Disciplina artística obrigatória ou integrada
no currículo artístico obrigatório

O

Disciplina artística opcional

Autonomia institucional

| Nível CITE 1

IS LI NO

Integrada noutra disciplina
obrigatória não-artística

Nível CITE 2

Fonte: Eurydice.
Notas adicionais
Bélgica (BE de): A dança é uma disciplina obrigatória integrada na música e na educação física.
Bulgária: Todas as disciplinas artísticas acima referidas podem tornar-se opcionais se um determinado número de alunos
manifestar vontade de frequentar aulas numa ou noutra destas disciplinas. Os dados apresentados reflectem a posição nas
escolas sob administração do Ministério da Educação e da Ciência. Informações não verificadas a nível nacional.
República Checa: O Programa-Quadro para o Ensino Básico inclui o domínio educativo complementar da Educação em
Arte Dramática.
Dinamarca e Estónia: Os trabalhos manuais incluem economia doméstica.
Estónia: São estudados textos dos meios de comunicação no contexto da língua de ensino, e todos os outros planos de
estudos (compilados pelas escolas com base no Currículo Nacional) têm de incluir alguns aspectos dos meios de
comunicação, como “Tecnologias da Informação e Meios de Comunicação”, uma vez que os meios de comunicação
constituem um tema do Currículo Nacional que é expresso sob a forma de metas educativas transversais. Além disso, algumas
escolas escolheram a educação nos meios de comunicação como um dos percursos educativos da escola. Estão também
incluídos elementos dos meios de comunicação visuais no novo plano de estudos das artes visuais.
Alemanha: Em alguns Länder, as artes no nível CITE 2 são obrigatórias em alternância; por exemplo: artes visuais no 7.º ano,
música no 8.º ano, artes visuais no 9.º ano. As artes no nível CITE 2 são opcionais apenas em algumas escolas. A arte dramática
no nível CITE 2 é disponibilizada apenas no Land Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, a dança no nível CITE 1 é oferecida em
62 escolas (nível primário) no Land Renânia do Norte-Vestefália.
Grécia: Embora a Educação Estética seja geralmente obrigatória em todos os anos no nível CITE 1, em todas as escolas
primárias diurnas (Oloimero Demotiko Scholeio), as artes visuais, a educação teatral e a música são disponibilizadas como
disciplinas opcionais.
Espanha: No nível CITE 2, as disciplinas Educação Visual e Plástica e Música são obrigatórias nos três primeiros anos e
opcionais no 4.º ano.
Hungria: A educação artística é organizada a nível das escolas, mas a maioria tem a música e as artes visuais como disciplinas
separadas; as artes dos meios de comunicação só estão disponíveis no nível CITE 2.
Malta: As artes visuais são opcionais nos últimos anos do nível CITE 2.
Países Baixos: A educação artística é obrigatória mas as escolas podem escolher quais as disciplinas artísticas que oferecem.
Áustria: Nas escolas secundárias do subtipo Gymnasium, a partir do 3.º ano (13-14 anos), o currículo não disponibiliza artes
têxteis nem técnicas de trabalhos manuais. Além disso, a dança integra-se noutra disciplina obrigatória não artística
(educação física), sendo também uma disciplina opcional nos níveis CITE 1 e 2.
Portugal: A educação visual é facultativa no último ano do nível CITE 2 e é possível escolher uma de quatro disciplinas
artísticas (educação musical, teatro, dança ou outra disciplina artística).
Noruega: A dança tem objectivos de competências enquadrados no currículo obrigatório da educação física.

27

educação artística e cultural nas escolas da Europa

Nota explicativa
Reformas a partir de 2007/08: As reformas do currículo actualmente a decorrer em vários países podem ter influência no
carácter opcional ou obrigatório das disciplinas artísticas. Na Finlândia, por exemplo, o Ministério da Educação nomeou, em
Abril de 2009, um grupo de trabalho destinado a preparar propostas de objectivos nacionais e gerais e de distribuição das
horas de aulas no ensino básico. Um dos objectivos mencionados na reforma é reforçar o estatuto das disciplinas artísticas
no currículo. Em França, a partir de 2008, após a introdução dos novos currículos, a lista de artes disponíveis inclui artes
plásticas, arquitectura, artes gustativas, cinema, artes circenses, cultura técnica e científica, dança, música, património, natureza,
fotografia e teatro, em lugar das opções referidas na Figura 2.2. Na Estónia, a história da arte e a prática artística serão
integradas no currículo revisto a partir de 2010/11.

Metade dos países inclui a arte dramática como disciplina obrigatória integrada no currículo artístico ou como
parte de áreas curriculares obrigatórias (na maior parte dos casos, na língua de ensino/literatura). A arte
dramática é uma disciplina inteiramente opcional em sete países. Na Áustria, dependendo de cada escola, a arte
dramática constitui uma disciplina opcional (com avaliação), embora esta situação seja muito rara, ou um curso
voluntário (sem avaliação). Neste caso, a participação é mencionada no relatório escolar. No Listenstaine, a arte
dramática é uma disciplina opcional na maioria das escolas, mas o Listenstaineisches Gymnasium dispõe de
grupos de teatro para alunos no nível CITE 2.
A dança e as artes da comunicação são incluídas com menor frequência como disciplinas obrigatórias e, quando
isso acontece, fazem, muitas vezes, parte de outra área curricular. Por exemplo, a dança faz parte do currículo
obrigatório em 24 países, mas é uma disciplina artística separada apenas em cinco casos (na maior parte das
vezes, a dança está integrada na educação física). Em França, a dança é considerada uma disciplina atléticaartística, com requisitos técnicos, mais do que uma disciplina cultural ou estética. Na Irlanda, a educação física
é obrigatória no nível CITE 1 e é uma disciplina recomendada, não sujeita a exame, no nível CITE 2. Na Bulgária
(apenas no nível CITE 2), Alemanha, Portugal e Eslováquia, a dança é uma disciplina opcional. As artes da
comunicação estão incluídas como área de estudos em treze países e é considerada como pertencente ao
currículo artístico em oito: Bélgica (Comunidade flamenga), Bulgária (onde as artes da comunicação fazem parte
das artes visuais no nível CITE 2), República Checa (onde as artes da comunicação integram o currículo de belasartes), Espanha (onde as artes da comunicação fazem parte da “educação artística” no nível CITE 1 e da “educação
plástica e visual” e da “música” no nível CITE 2), França (no nível CITE 2), Itália (onde artes da comunicação
integram o currículo de “música, arte e imagem”), Hungria (apenas no nível CITE 2) e Finlândia (onde faz parte
das artes visuais). Na Noruega, as artes da comunicação fazem parte do currículo obrigatório da disciplina de
Norueguês e estão disponíveis através de “leitura e educação em meios de comunicação social” na Polónia. É uma
disciplina opcional na Áustria e na Eslovénia.
Cinco países incluem o estudo da arquitectura como área de estudos obrigatória, dos quais dois (a Comunidade
flamenga da Bélgica e a Noruega) a incluem como disciplina separada no seu currículo artístico obrigatório. Na
Bélgica (Comunidade flamenga), a arquitectura é incluída apenas no nível CITE 2, no quadro da “educação
expressiva-criativa”, enquanto na Noruega esta disciplina está integrada no currículo artístico obrigatório nos
níveis CITE 1 e 2. A arquitectura faz parte de outra disciplina artística obrigatória (normalmente as artes visuais)
na Estónia, Grécia e Finlândia em ambos os níveis. Finalmente, é uma disciplina opcional na Bulgária.

2.3. Tempo dedicado ao ensino das artes
Em alguns países, as autoridades regionais, as autoridades locais ou as próprias escolas são relativamente
autónomas na determinação do tempo que deve ser dedicado ao ensino. Nove países organizam os seus
currículos artísticos de forma flexível. Podem ocorrer dois tipos de flexibilidade:
•

As instruções ou recomendações indicam apenas um número mínimo de horas de ensino para cada ano
escolar, que as escolas podem depois repartir pelas várias disciplinas como entenderem. Este modelo pode
ser classificado como flexibilidade horizontal e ocorre nas três comunidades da Bélgica, em Itália, nos Países
Baixos e no Reino Unido.
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•

As instruções ou recomendações referem um número de horas a afectar a cada disciplina durante um
determinado número de anos, ou mesmo no decurso de todo ensino obrigatório. As escolas podem
depois repartir essas horas por vários anos, como entenderem. Este modelo, que pode ser classificado
como flexibilidade vertical, ocorre na República Checa, Estónia, Finlândia, Suécia, Noruega e Irlanda no
nível CITE 2.

A Bélgica (Comunidade flamenga), República Checa, Estónia, Países Baixos, Polónia, Suécia, Reino Unido e
Noruega apresentam flexibilidade vertical e/ou horizontal nos níveis CITE 1 e 2, enquanto a Bélgica (Comunidade
francesa) e a Itália têm flexibilidade horizontal apenas no nível CITE 1.
Dos 20 países onde o número mínimo de horas de ensino na educação artística obrigatória é especificado para
cada ano, cerca de metade diminui esse número no último ciclo do ensino obrigatório. Em três países (Chipre,
Roménia e Islândia), o número de horas dedicadas às artes permanece relativamente estável ao longo do ensino
obrigatório. Apenas três países revelam um aumento acentuado do número de horas dedicadas às artes durante
o ensino obrigatório: Espanha, Luxemburgo e Áustria.
No nível CITE 1, cerca de metade dos países dedica aproximadamente 50 a 100 horas por ano à educação
artística. Os países que se distanciam significativamente deste conjunto de horas por ano são, por um lado, o
Luxemburgo, que proporciona até 36 horas, e, por outro lado, Portugal, que disponibiliza até 165 horas, e o
Listenstaine, que proporciona até 318 horas (embora seja importante notar que este é o número de horas
atribuído à área integrada da “criação, música e desporto”, incluindo, portanto, o tempo dedicado à educação
física).
O número de horas dedicadas às artes no nível CITE 2 é ligeiramente inferior ao do nível CITE 1, com cerca de
metade dos países a dedicarem aproximadamente 25 a 75 horas por ano às artes. Os países que se afastam
significativamente deste número de horas por ano são a França (108 nos dois primeiros anos do nível CITE 2 e,
posteriormente, 72 horas), Itália (132), Áustria (190) e Listenstaine (292 no primeiro ano do nível CITE 2 ,
diminuindo depois o número de horas, mas, mais uma vez, este número inclui também o tempo dedicado à
educação física).
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Figura 2.3: Número mínimo de horas anual dedicado ao ensino obrigatório da educação artística, por número de
horas, ano escolar e país, no ensino obrigatório a tempo inteiro, níveis CITE 1 e 2, 2007/08
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Notas adicionais
Bélgica (BE de): Apesar de existir alguma flexibilidade na organização durante os dois anos, as “actividades complementares”,
obrigatórias no 7.º e 8.º anos, incluem sempre educação artística com uma média de 30 horas por ano.
Bulgária: Informações não verificadas a nível nacional.
Alemanha: O Hauptschule, o Realschule e o Gymnasium ministram o mesmo número de horas de ensino.
Espanha: Os números apresentados correspondem ao currículo nacional obrigatório, que ocupa entre 45% e 55% do tempo
de ensino. Algumas Comunidades Autónomas podem ter aumentado o número de horas dedicadas à educação artística na
sua área.
Letónia: A figura representa o tempo de ensino dedicado apenas a artes visuais e música. A literatura também pertence à
esfera educativa das artes no currículo nacional e é leccionada do 5.º ao 9.º ano, com duas aulas por semana em cada ano.
Luxemburgo: Nas escolas secundárias gerais (lycée général), são leccionadas 33,8 horas no 9.º ano.
Hungria: O Currículo Nacional recomenda o tempo que as disciplinas artísticas devem ocupar em relação ao tempo de
ensino total: do 1.º ao 4.º ano: 10-18 %; 5.º ao 6.º ano: 12-16 %; e 7.º ao 8.º ano: 8-15 %.
Finlândia: A distribuição nacional das horas de aulas indica o tempo de ensino total para o grupo de disciplinas “Música, Artes
Visuais, Trabalhos Manuais e Educação Física”, além dos mínimos separados para cada disciplina. A distribuição nacional do
tempo reserva seis horas de aulas por ano para a chamada instrução nuclear em artes e educação física entre o 1.º e o 4.º
ano, bem como entre o 5.º e o 9.º ano. Este modelo confere alguma flexibilidade ao nível local para reforçar as artes ou a
educação física. Consequentemente, só é possível disponibilizar um tempo médio de ensino teórico para as artes repartindo
a instrução nuclear equitativamente entre as quatro disciplinas.
Suécia: Este é o número mínimo de horas que as escolas podem dedicar à educação artística.
Listenstaine: Os números apresentados incluem a educação física. O valor representa a situação do Gymnasium no 8.º e 9.º ano.
O Oberschule e o Realschule dispõem de 117 horas atribuídas à criação, artes e desporto no 8.º ano e de 58 horas no 9.º ano.
Nota explicativa
As informações baseiam-se nas recomendações nacionais mínimas. É analisada apenas a educação artística como disciplina
obrigatória. Um número de horas flexível indica que o tempo atribuído à educação artística não é fixo. O número não toma
em consideração os contributos para a educação artística de disciplinas não específicas e do ensino complementar
(transversal).
No gráfico, é apresentado um máximo de 10 anos nos níveis CITE 1 E 2, embora compreendam 11 anos em alguns países
(Malta e Reino Unido (Escócia)).
Reformas a partir de 2007/08: As reformas do currículo actualmente a decorrer em vários países podem ter influência no
tempo atribuído às artes. Na Finlândia, por exemplo, o Ministério da Educação nomeou, em Abril de 2009, um grupo de
trabalho destinado a preparar propostas de objectivos gerais nacionais e de distribuição das horas de aulas no ensino básico.
Um dos objectivos mencionados na reforma é reforçar o estatuto das disciplinas artísticas no currículo.

2.4. Ligações transversais entre as artes e outras disciplinas
Pouco mais de um terço dos países definem ligações entre as artes e outras disciplinas artísticas a nível curricular,
tanto através de objectivos educativos como de ligações a disciplinas específicas. Nove países (Bélgica
(Comunidade flamenga), República Checa, Grécia, Espanha, Irlanda, Letónia, Áustria, Eslovénia e Finlândia)
incentivam ligações transversais entre as artes e todas as outras disciplinas no quadro dos objectivos do currículo
no seu conjunto. Por exemplo, em Espanha, a legislação relativa ao currículo nacional obrigatório estipula, além
dos objectivos de cada ciclo, competências básicas que os alunos também têm de adquirir em todas as áreas e
disciplinas do ensino obrigatório. Estas competências incluem “competências culturais e artísticas”. Na Irlanda, o
Currículo do Ensino Primário acentua significativamente a “integração” como um dos seus princípios
fundamentais. Este facto reflecte-se nos documentos curriculares relativos à música, às artes visuais e à arte
dramática, que prestam aconselhamento sobre a importância de combinar as disciplinas artísticas com outras
áreas curriculares. Na Áustria, um decreto administrativo – Grundsatzerlass zum Projektunterricht (1992-2001) –
enuncia princípios didácticos relevantes para todas as disciplinas e defende o desenvolvimento de condições
nas escolas que criem a base para uma aprendizagem mais interdisciplinar e orientada para projectos. Além
disso,“criatividade e design” constitui uma das cinco áreas educativas transversais (Bildungsbereiche) importantes
para todas as disciplinas.
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Em alguns casos, a promoção de ligações transversais é explicitamente referida como meta/objectivo do
currículo artístico. É o caso da República Checa, Grécia, Letónia, Luxemburgo, Hungria, Finlândia e Suécia.
Por exemplo, na Grécia, os alunos são incentivados a: “Participar em actividades de arte dramática que
ofereçam oportunidades de ligações transversais entre outras áreas curriculares”. Na Eslovénia, o currículo
musical visa: “Reconhecer a ligação entre a música e a língua materna, línguas estrangeiras e outros domínios
artísticos”. Na Suécia, o plano de estudos obrigatório para a música indica que os alunos devem: “Familiarizarse com a interacção entre a música e outros domínios do conhecimento”. Na maioria dos casos, as ligações
são estabelecidas com todas as disciplinas ou especificamente com línguas e/ou humanidades. Todavia, o
Luxemburgo cria ligações curriculares entre as artes e as ciências.
Em vários países (incluindo a República Checa, Estónia, Irlanda, França, Lituânia, Hungria, Malta, Polónia,
Roménia, Eslovénia, Finlândia, Suécia, Reino Unido e Islândia), as ligações transversais entre as artes e
outras disciplinas podem ser definidas a nível local ou das escolas. Por exemplo, em França, as equipas de
professores podem recorrer a um conjunto de iniciativas (como “percursos diversificados”, “projectos
transversais e “jornadas de descoberta”) para associarem a arte a outras disciplinas. Embora as ligações
transversais tenham de ser criadas a nível local, os Ministros da Educação e da Cultura têm incentivado,
desde há algum tempo, um projecto artístico e cultural em todos os estabelecimentos de ensino. Na
Polónia, as ligações transversais entre as artes e outras disciplinas são proporcionadas através de
percursos educativos. O director de uma escola assegura queas questões a abranger pelos percursos
educativos são incluídas nos programas curriculares da escola, por exemplo, “património cultural na
região”. Na Roménia, as decisões relativas às ligações transversais são tomadas pelas escolas. Os temas
transversais propostos pelas escolas incluem: língua e literatura romenas e educação musical, através da
integração de textos literários em peças musicais; aptidões práticas e educação em belas-artes, através da
participação de crianças matriculadas no ensino primário na decoração da sua escola; monumentos
artísticos e locais de interesse histórico de uma determinada cidade; fotografia entre ciência e arte. Este
tipo de ligação transversal é mais comum no nível CITE 1, em que os professores leccionam normalmente
todas as disciplinas do currículo às suas turmas. Na Irlanda, as ligações transversais são fomentadas nos
níveis CITE 1 e 2.
As reformas do currículo actualmente a decorrer em vários países podem ter impacto nas ligações
transversais entre as artes e outras disciplinas. Em França, o Socle Commun (Base Comum) incentiva
fortemente os professores a promoverem ligações entre as artes e outras disciplinas, por exemplo: música,
texto e linguagem; artes visuais, perspectiva e geometria; educação física e desporto, dança, ritmo e música;
francês e teatro. Além disso, o ensino obrigatório de história da arte, introduzido a partir de 2008/09, inclui
conteúdos de diferentes áreas curriculares.

2.5. A utilização das TIC no âmbito do currículo artístico
Dois terços de todos os países possuem recomendações específicas para incentivar a utilização das TIC no
currículo artístico. A Polónia declarou que essas informações não são definidas a nível nacional, pois as
políticas relativas à utilização das TIC no currículo artístico variam consoante a escola.
Em dez países (Comunidade flamenga da Bélgica, Dinamarca, Estónia, Irlanda, Espanha, França, Eslovénia,
Finlândia, Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte) e Noruega), a utilização das TIC é
formalmente recomendada em todas as disciplinas do currículo, incluindo nas artes. Na Comunidade
flamenga da Bélgica, na Estónia, na Eslovénia e no Reino Unido (Irlanda do Norte), a utilização das TIC
exprime-se através de um objectivo curricular transversal, respeitante a todas as disciplinas, incluindo as
artes. Na Comunidade flamenga da Bélgica, foi desenvolvido um plano político de cultura electrónica na
educação em 2007 com várias medidas relativas à utilização das TIC na educação artística, incluindo:
ferramentas de “acesso livre” para a divulgação de colecções de obras de arte e imagens, formação contínua
para professores, uma página na Internet sobre a política de cultura electrónica e elaboração de vários
estudos temáticos. O recente desenvolvimento curricular e transversal, em matéria de TIC, e o seu objectivo
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final, foi introduzido em 1 de Setembro de 2007. Este objectivo, que é particularmente relevante para o
currículo artístico, determina especificamente que os alunos devem ser capazes de utilizar as TIC para
conferir expressão criativa às suas próprias ideias. A utilização das TIC é considerada importante na
Comunidade flamenga da Bélgica, porque permite aos alunos, que têm boas ideias mas que não são tão
bons em desenho, por exemplo, utilizarem as TIC para conseguirem formas alternativas de concretizarem as
suas ideias. No Reino Unido (Irlanda do Norte), os objectivos da aprendizagem em todas as disciplinas
artísticas (com excepção da música), no decisivo 3.º ciclo (idades entre 11 e 14 anos), prevê que os alunos
utilizem a matemática e as tecnologias da informação e da comunicação sempre que necessário.
Na Dinamarca e em Espanha, um dos principais objectivos educativos dos Governos é melhorar a utilização
das TIC no ensino básico. Na Dinamarca, a Lei Folkeskole estipula que a utilização das TIC tem de ser integrada
em todos os cursos e programas de estudos sempre que isso se justifique, com vista a apoiar a aprendizagem.
Em Espanha, o currículo nacional obrigatório define a “competência digital” como uma das oito
competências essenciais que os alunos devem adquirir durante o ensino obrigatório.
Em França, a certificação de competências em informática e Internet passou a ser obrigatória para a
atribuição do diploma nacional (o brevet) no final do 3.º ano e todas as disciplinas contribuem para a sua
aquisição. Além disso, o Estado e as autoridades territoriais apoiam uma política destinada a desenvolver
recursos e equipamento, a fim de cumprir as recomendações educativas.
Na Eslovénia, um projecto em curso intitulado “Integração dos conteúdos transversais das TIC no currículo
disciplinar revisto” faz parte de um processo de modernização dos currículos, incluindo os que se referem
às disciplinas artísticas. O grupo de trabalho do Instituto Nacional de Educação, que elaborou os planos de
estudos revistos para cada disciplina, teve o cuidado de incorporar as TIC na definição de cada disciplina, nas
metas e objectivos gerais e nas recomendações didácticas especiais e resultados esperados, denominados
“padrões de conhecimento”. Espera-se que essa abordagem resulte na literacia digital de todos os alunos,
permitindo-lhes expressar as suas ideias criativas em todas as áreas do conhecimento e ajude a melhorar o
seu potencial criativo nas artes.
Malta lançou recentemente a National e-Learning Strategy 2008-2010 (Estratégia Nacional de Aprendizagem
Electrónica 2008-2010). Os princípios subjacentes à estratégia consistem em assegurar que todos os
educadores e administradores possuam as competências e o apoio necessários para utilizar as TIC no seu
trabalho, bem como para auxiliar a progressão da sua própria carreira.
Noutros doze países (Comunidade germanófona da Bélgica, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Espanha,
França, Itália, Roménia, Eslovénia, Finlândia, Reino Unido (Escócia) e Noruega), a utilização das TIC é
expressamente indicada no contexto do currículo artístico. Em Itália, na Escócia e na Noruega, a utilização
das TIC é recomendada em todas as disciplinas artísticas, e particularmente no nível CITE 2. Na Irlanda, o
mesmo acontece no nível CITE 1. Em Espanha, onde esta recomendação se refere aos dois níveis de ensino,
um dos objectivos gerais dos currículos de todas as disciplinas artísticas é conhecer e aprender a utilizar as
possibilidades que os meios de comunicação audiovisuais e as TIC oferecem enquanto recursos para
observação, procura de informação, realização de produções plásticas, visuais ou musicais e autoaprendizagem. Em França, os currículos, tal como muitas circulares, recomendam que os professores invistam
o potencial das novas tecnologias nas suas aulas. Estas recomendações são mais explícitas no caso dos
currículos do nível CITE 2. Na Irlanda, as TIC na tecnologia musical são cada vez mais incentivadas pelos
professores (em especial no nível CITE 2) através da criação de faixas digitais/áudio e da utilização do
material TIC em aulas por professores e estudantes. Para além disso, a tecnologia musical é uma componente
opcional do exame nacional no final do nível CITE 2, em que os estudantes são também avaliados em matéria
de composição.
Outros países indicam que a utilização das TIC apenas é aplicável a determinadas disciplinas artísticas. Na
maior parte das situações, trata-se das disciplinas que se enquadram nas “artes visuais” (incluindo belasartes, artes aplicadas, artes plásticas, artes gráficas e design). É o caso da Comunidade germanófona da
Bélgica, onde a utilização das TIC só é realçada no currículo das artes aplicadas e das artes gráficas, da
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República Checa, onde a utilização de suportes digitais nos meios de comunicação, gráficos por computador,
fotografia, vídeo e animação por computador é indicada no currículo das belas-artes, e da Hungria, onde o
recurso às TIC é um requisito do currículo nacional, na secção relativa à cultura visual.
Na Roménia, no ensino secundário de orientação artística (com especialização em arquitectura, arte
ambiental e design), as TIC fazem parte da disciplina “processamento informatizado de imagens”. Na
Dinamarca e na Eslovénia, a utilização de tecnologias digitais também é mencionada no currículo musical,
além do currículo das artes visuais, mas a sua aplicação nesta última continua a ser mais importante.
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CAPÍTULO 3: INICIATIVAS E RECOMENDAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

A finalidade deste capítulo é dar conta das iniciativas e recomendações relativas à educação artística e cultural,
promovidas pelas entidades públicas que trabalham no domínio educativo, cultural e social. Estas iniciativas
dizem respeito essencialmente ao desenvolvimento da educação artística em contextos educativos. Encontramse informações mais pormenorizadas sobre a organização dos currículos no Capítulo 2.
Este capítulo compreende seis secções temáticas:
•

Organizações e redes nacionais especificamente criadas para promover a educação artística e cultural;

•

Colaborações entre escolas e o mundo artístico/cultural;

•

Utilização das TIC na educação artística e cultural;

•

Organização de actividades artísticas e culturais extracurriculares;

•

Festivais, comemorações e competições de cariz artístico e cultural;

•

Outros.

3.1. Organizações e redes nacionais especificamente criadas para promover a educação
artística e cultural
Na Bélgica (Comunidades francesa e flamenga), Dinamarca, Irlanda, Malta, Países Baixos, Áustria e Noruega, foram
instituídas organizações para desenvolver a educação artística e cultural através de iniciativas específicas. Na
Comunidade francesa da Bélgica, a Cellule Culture-Enseignement (Unidade de Cultura-Educação) responde
perante o Secretariado-Geral do Ministério da Comunidade francesa e é responsável por iniciar e facilitar várias
iniciativas destinadas a construir parcerias entre os mundos da educação e da cultura. Esta unidade tem o seu
próprio sítio Internet, que disponibiliza uma série de ideias para ajudar a inspirar professores e alunos a
realizarem actividades neste domínio, em todos os níveis educativos. Na Bélgica (Comunidade flamenga), o
Ministério da Educação e da Formação fundou uma organização semelhante denominada Canon Cultuurcel (ver
na secção 3.3, relativa às TIC, exemplos de iniciativas específicas concebidas por esta organização).
Na Dinamarca, o Ministério da Cultura criou uma nova agência chamada “Rede para as Crianças e para a Cultura” (9),
encarregue de coordenar actividades no domínio das crianças, cultura e artes e actuando como conselho
consultivo do Ministério da Cultura. A rede agrupa representantes de quatro instituições ministeriais e de três
ministérios: a Agência Dinamarquesa para as Bibliotecas e o Meios de Comunicação, a Agência Nacional do
Património Cultural, o Conselho Artístico, o Instituto Dinamarquês do Cinema, o Ministério da Cultura, o
Ministério da Educação e o Ministério da Solidariedade Social. Esta rede deve assegurar que todas as subvenções
governamentais atribuídas às crianças, à cultura e às artes sejam aplicadas da forma mais eficaz e eficiente.
A rede incentiva as instituições culturais a unirem esforços na concepção de numerosos projectos culturais e
ajuda a desenvolver novos métodos. Dispõe igualmente de um sítio Internet que inclui um serviço de publicações
e apresenta exemplos de actividades artísticas e culturais a decorrer com crianças em jardins-de-infância, escolas
e instituições culturais, concebidas para incentivar outras entidades a seguirem o exemplo da agência.
Na Irlanda, os Gabinetes Artísticos (Arts Officers), associados aos Conselhos dos Condados, promovem a
organização de festivais e projectos relacionados com as artes em colaboração com agências nacionais e grupos
da comunidade local (ver secção 3.5, relativa a festivais, comemorações e competições, para mais pormenores).
(9) Ver: http://www.boernekultur.dk

35

educação artística e cultural nas escolas da Europa

Na sequência do Relatório sobre a Rede Musical publicado em 2003 (“Um sistema nacional de serviços locais de
educação musical”), foi criado um Comité das Artes e da Educação na sequência de pedido conjunto do
Ministério das Artes, Desporto e Turismo e do Ministério da Educação e Ciência. O relatório deste Comité Especial,
intitulado Points of Alignment [Pontos de Alinhamento], e publicado em Julho de 2008 pelo Conselho Artístico,
faz numerosas recomendações sobre a melhoria da oferta das artes no currículo irlandês.
Em Malta, uma organização denominada Heritage Malta instituiu recentemente uma Unidade de Educação,
cujas principais responsabilidades incluem: o fornecimento de recursos educativos especializados relacionados
com o património; a consolidação e criação de parcerias com as instituições educativas locais; e apoio às
actividades de educação cultural. Foi criada uma divisão especial chamada YES (Youth and Youngsters Educational
Services), dirigida a escolas primárias e secundárias, que é responsável por várias iniciativas de educação cultural,
incluindo visitas a museus e a locais de interesse histórico. A organização também proporciona materiais
pedagógicos especificamente concebidos para o ensino (livros de exercícios para os alunos e livros dos
professores).
Nos Países Baixos, a organização Cultuurnetwerk Nederland recolhe e divulga informação e conhecimento sobre
a educação artística e cultural, dos Países Baixos e do estrangeiro, e disponibiliza-os através da sua biblioteca e
das suas publicações, do sítio Internet e de reuniões. A Cultuurnetwerk Nederland é parcialmente subsidiada
pelo Ministério da Educação, da Cultura e da Ciência.
A Áustria também dispõe de um centro de conhecimento especializado para a educação artística e cultural,
intitulado EDUCULT Vienna. Em 2004, algumas das iniciativas mais importantes, anteriormente promovidas pelo
antigo Serviço Cultural Austríaco (Österreichischer Kultur-Service – ÖKS), foram transferidas para o departamento
KulturKontakt’s para mediação cultural. Além disso, a maioria dos Länder tem agências dedicadas a actividades
específicas como o apoio a visitas de estudo a instituições culturais, projectos escolares culturais e programas
com a presença de artistas nas escolas.
Na Noruega, o Centro nacional norueguês para a educação artística e cultural, criado em 2007 e com sede na
Universidade de Bodø, promove as artes e a cultura e funciona como repositório de documentos e centro de
informação para escolas em todos os níveis (incluindo o pré-escolar). É igualmente responsável pela execução
do plano estratégico para uma aprendizagem criativa e coordena a rede nacional de universidades e
estabelecimentos de ensino superior que prestam formação de professores na área das artes e que estão ligadas
a museus universitários e à iniciativa Cultural Rucksack (ver secção 3.2). Coordena ainda a rede norueguesa de
disciplinas artísticas (Nettverk for estetiske fag), que inclui representantes de estabelecimentos de ensino superior
e universidades que oferecem formação e cursos para professores de disciplinas artísticas.

3.2. Colaborações entre escolas e o mundo artístico e cultural
Todos os países afirmam possuir recomendações ou iniciativas específicas para incentivar parcerias entre escolas
e artistas profissionais e/ou organizações artísticas. O que difere de país para país é a medida em que essas
recomendações e iniciativas são formalizadas e implementadas a nível nacional. A República Checa, Espanha,
Itália, Polónia, Suécia e Islândia indicam que estas recomendações ou iniciativas são normalmente organizadas
a nível local e/ou escolar, e não tanto a nível nacional.

Visitas de estudo a locais de interesse histórico
Pouco mais de metade dos países referem que o tipo de parceria mais comum se materializa em visitas de
estudo a locais de interesse histórico: trata-se, geralmente, de museus, mas também de galerias, teatros e salas
de concertos. Todavia, a forma como estas visitas são organizadas varia consoante o país. Enquanto em alguns
países cabe inteiramente a cada escola decidir se organiza ou não visitas culturais e definir a sua frequência e
as suas características, noutros países existe uma tradição mais consolidada e vigoram medidas específicas para
incentivar o frequente recurso a essa prática.
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Em sete países, as visitas culturais estão formalmente incluídas no currículo escolar. É o caso da Grécia, Eslovénia,
Eslováquia e Finlândia, onde essas visitas são sistematicamente integradas no currículo quando se lecciona o
tema em causa, e também na Letónia, onde as Normas do Ensino Básico, adoptadas em 2005, incentivam
especificamente visitas de estudo a museus. De igual modo, nos Países Baixos, o programa político nacional
“Cultura e Escola” recomenda que as escolas dediquem uma parte mais significativa dos seus currículos a
actividades culturais. No âmbito deste programa político, foram desenvolvidos vários projectos de parceria para
ajudar as escolas a incorporar a cultura nas suas actividades – no sentido mais lato da palavra – com vista a
tornar o património num instrumento pedagógico mais acessível. É também o caso de França, onde a Lei de 1988
relativa à Educação Artística e as diversas circulares que se seguiram recomendam a criação de parcerias de
todos os tipos para reforçar a educação artística. Além disso, desde o início do ano lectivo em 2008, todas as
escolas e colégios planeiam incorporar uma dimensão artística e cultural na participação de todos os alunos. Ao
mesmo tempo, estruturas apoiadas pelo Ministério da Cultura e Comunicação estarão agora obrigadas a incluir
um elemento educativo em quaisquer contratos de objectivos celebrados com os gabinetes regionais dos
assuntos culturais.
Na Estónia, Chipre, Hungria, Malta, Roménia e Finlândia, existe, de uma forma ou de outra, um sistema para
educação em museus, enquanto noutros países a ligação entre museus e o sistema educativo está menos
desenvolvida e formalizada.
Na Alemanha e em Espanha, as visitas de estudo a museus são bastante comuns. São muitas vezes
disponibilizadas gratuitamente para incentivar a adesão. Na Alemanha, por exemplo, alguns museus oferecem
um dia por semana com entrada livre para grupos escolares como forma de os estimular.
Na Estónia, praticamente todos os museus têm um funcionário encarregue de criar programas educativos que
incluem, por exemplo, tarefas “práticas” para manter os alunos envolvidos activamente durante a visita.
Em Chipre, a educação museológica dos alunos no nível CITE 1 tem sido progressivamente desenvolvida ao
longo dos últimos dez anos. Os educadores nos Museus do Ministério da Educação e Cultura trabalham em
colaboração estreita com o Departamento de Antiguidades do Ministério das Comunicações a fim de produzir
materiais para crianças e professores do ensino primário. Os programas educativos são concebidos e executados
utilizando uma abordagem pluricientífica transversal destinada a promover aprendizagem experiencial e activa,
trabalho colaborativo em grupo, observação, investigação, descoberta e desenvolvimento do pensamento
crítico. Todas as actividades dos museus visam expandir e enriquecer o conhecimento, as emoções e as
competências dos alunos do ensino primário. Estão a decorrer programas educativos em todas cidades não
ocupadas de Chipre, em nove museus de todo o país (10). Cada programa é concebido para alunos de um
determinado ano do ensino primário e inclui visitas guiadas e actividades nos locais, assentes em temas de
importância interdisciplinar.
Na Hungria, também é atribuída especial importância à educação em museus, e são contratados especialistas
para ajudar a melhorar a compreensão e a apreciação de exposições entre os vários tipos de visitantes. Alguns
organismos independentes também oferecem o seu conhecimento especializado e os seus serviços em
exposições específicas em museus ou galerias. Com efeito, alguns departamentos de formação de professores
em universidades disponibilizam mesmo formação em “educação museológica”, realçando a posição central dos
museus no sistema educativo húngaro. Foi criado, em 2008, um centro para educação museológica no domínio
da arte contemporânea (Kortárs Múzeumpedagógia Központ). O objectivo deste centro é aproximar a arte
contemporânea dos estudantes e dos professores. O programa “museus para todos” (Múzeummok Mindenkinek
– MOKK) é concebido para exibir obras de arte de uma forma mais acessível e mais interessante para os visitantes.
Outro dos seus objectivos é reforçar as ligações entre museus e estabelecimentos de ensino, visando todas as
faixas etárias (por exemplo, prestando apoio metodológico a professores em combinação com as actividades
realizadas durante as visitas a museus).
(10) O Museu Bizantino, a Galeria Nacional de Arte Cipriota, o Museu Levention, de etnografia, o Museu Arqueológico Cipriota,
em Nicósia, o Museu Arqueológico e o Museu Medieval, em Limassol, o Museu Distrital e o Museu Pierides, em Larnaca
e o Museu Arqueológico, em Pafos.
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Na Áustria, no âmbito do “orçamento cultural para escolas federais”, foi emitida uma recomendação oficial com
vista a introduzir “mediadores culturais” nas escolas. As autoridades esperam que estes mediadores culturais
ajudem a mitigar o desconforto dos professores perante a enorme quantidade de informação associada à
participação dos alunos em eventos culturais e à falta de apoio nas escolas que permita tirar partido destes
eventos.
Em Portugal, a Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular organizou uma competição nacional
(“A Minha Escola Adopta um Museu”) destinada a estimular o conhecimento dos alunos relativamente à Rede
Portuguesa de Museus e a sensibilizá-los para a necessidade de conservar e proteger o património cultural.
Na Roménia, foi adoptada uma estratégia a nível nacional para descentralizar determinados domínios culturais,
incluindo o desenvolvimento de cooperação entre escolas e museus. Com efeito, um dos indicadores de
desempenho utilizados para acompanhar e avaliar a aplicação desta estratégia é precisamente o número de
visitas realizadas a museus por grupos escolares organizados. Os resultados deste indicador são regularmente
comunicados pelas autoridades locais e regionais, tendo como objectivo salientar o valor educativo dos museus.
Outra iniciativa nacional na Roménia visa promover actividades extracurriculares; será assinado, num futuro
próximo, um protocolo de colaboração que abrange esta questão, entre o Ministério da Educação, Investigação
e Juventude e o Ministério da Cultura e Assuntos Religiosos. Este protocolo irá reforçar a colaboração entre
escolas e museus, facilitando o intercâmbio de experiências entre especialistas nos domínios cultural e educativo.
Criará ligações entre os conteúdos dos currículos escolares e os serviços educativos dos museus, incentivando
a participação em programas propostos pelos especialistas que trabalham nos museus.
Na Finlândia, um projecto denominado Suomen Tammi (Carvalho Finlandês) pretende melhorar o conhecimento
dos alunos sobre o seu património cultural e reforçar o seu papel na educação. Visa desenvolver as competências
dos alunos preservando o seu património cultural; apoiar a cooperação entre escolas e peritos; informar
professores e alunos sobre os numerosos e variados serviços prestados pelos museus e pelas suas redes;
proporcionar oportunidades para trabalho escolar multidisciplinar e aprendizagem baseada na investigação. No
quadro de outro projecto, intitulado Kulttuurin laajakaista (Banda Larga Cultural), nove instituições culturais
nacionais, em colaboração com o Conselho Nacional de Educação da Finlândia, permitem um método de ensino
e de aprendizagem em que os recursos disponíveis nas instituições culturais podem ser utilizados como
autênticos materiais pedagógicos e ambientes de aprendizagem para o estudo do património cultural, além de
gestão da informação em várias disciplinas, incluindo as artes.
No Reino Unido (Inglaterra), o Departamento das Crianças, Escolas e Famílias publicou o “The Children’s Plan”
(Plano para as Crianças – DCSF 2007), que estipula o direito das crianças e dos jovens de todas as origens
socioculturais a participar em actividades culturais escolares e extracurriculares de alta qualidade. Este plano
define também a introdução de cinco horas de cultura por semana, que serão organizadas em sintonia com o
currículo nacional e com as actividades da Creative Partnership (Parceria Cultural). Esta oferta cultural é descrita
em pormenor no documento que apresenta a nova estratégia do Governo para promover a criatividade (DCMS
2008). Este documento enuncia as oportunidades que esta oferta cultural deve proporcionar a todos os jovens
ingleses: assistir a espectáculos de elevada qualidade; visitar exposições, galerias e museus; visitar locais de
importância patrimonial; utilizar serviços de bibliotecas e arquivos; aprender a tocar um instrumento musical;
compor e cantar música; assistir a peças e espectáculos de dança; participar em actividades de criatividade
literária e ouvir os autores; dominar e utilizar técnicas cinematográficas, ferramentas digitais e os novos meios
de comunicação; criar uma obra de arte visual ou uma peça de artesanato. Será instituído um Youth Culture Trust
(Fundo para a Cultura dos Jovens) para gerir projectos-piloto destinados a desenvolver esta nova oferta em dez
regiões de todo o país ao longo dos próximos três anos. Será dada prioridade a jovens dotados e talentosos e
a alunos com necessidades educativas especiais.
Na Noruega, onde o Ministério dos Assuntos Religiosos e Cultura incentiva visitas a museus e onde estas são
geralmente promovidas gratuitamente, os museus organizam palestras para professores e assistentes
pedagógicos antes das visitas a fim de definir objectivos de aprendizagem complementares para os seus
alunos.
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Parcerias com artistas
Aproximadamente um terço dos países analisados neste estudo afirmam incentivar parcerias entre escolas,
professores, alunos e artistas. Como acontece nas visitas culturais realizadas pelos alunos, a frequência e a
natureza dessas parcerias com artistas depende da escola em questão. Contudo, essas parcerias estão mais
consolidadas e formalizadas em alguns países (Dinamarca, Irlanda, Hungria, Áustria, Reino Unido (Inglaterra) e
Noruega).
Na Dinamarca, a já referida Rede para as Crianças e para a Cultura (ver secção 3.1) organiza um “programa de
convite a artistas” que dá aos jovens a possibilidade de conhecer artistas, prestando apoio financeiro a jardins-de-infância e a escolas primárias e secundárias que lhes permite contratarem artistas para as escolas durante
determinados períodos. Na Irlanda, os Conselhos dos Condados são responsáveis pelo “programa de artistas
nas escolas”, que consiste essencialmente em convites a artistas e poetas para trabalharem com professores e
alunos nas escolas.
Em França, por iniciativa conjunta dos Ministérios da Educação e da Cultura, há mais de 20 anos que são
desenvolvidos numerosos programas que possibilitam a alunos de todas as idades conhecerem artistas e
trabalharem com eles em projectos especiais. Assim, neste país, há um grande número de seminários e aulas com
artistas assentes em projectos artísticos e culturais. Estes programas podem ser facultados como actividades
extracurriculares, mas podem também ser incluídos no horário normal. São parcialmente financiados pelos
ministérios que os promovam.
Na Hungria, foi instituída, em 2004, uma parceria de sucesso entre professores de artes e artistas profissionais.
Foi organizado um curso para professores que trabalham nas escolas com números elevados de crianças
desfavorecidas de etnia cigana e um conjunto de artistas profissionais ministrou a formação. Além deste curso,
os professores contaram com a participação activa de um artista para preparar e executar projectos artísticos
nas respectivas escolas. Existe um plano para criar, com a ajuda da Sociedade dos Artistas Criativos e do Estúdio
de Jovens Artistas da Hungria, uma série de visitas a escolas por artistas profissionais, mas, por motivos
financeiros, esta intenção não se concretizou.
Malta indica que os alunos participam frequentemente em visitas a estúdios de artistas, organizadas pelos seus
professores de educação artística, no contexto do programa de artes visuais da escola.
O KulturKontakt, na Áustria, apoia Dialogveranstaltungen (Eventos de Diálogo), envolvendo artistas em
projectos em escolas de ensino básico e secundário. Foi levada a cabo uma avaliação destes eventos em
2004/05, e novamente em 2005/06, que revelaram um aumento do número de eventos, num total de 1760.
A principal iniciativa no Reino Unido (Inglaterra), que visa incentivar parcerias entre escolas e artistas, ou
organizações artísticas, é a iniciativa Creative Partnerships (Parcerias Criativas). O Departamento da Cultura,
Audiovisual e Desporto lançou a iniciativa em 2002 para proporcionar aos jovens de zonas desfavorecidas
a oportunidade de desenvolverem a sua criatividade e cumprirem as suas ambições através de parcerias
definidas entre escolas e organizações, empresas e indivíduos que trabalham nos domínios criativos (no
sentido mais amplo do termo), como arquitectos, dançarinos, engenheiros, músicos, cientistas e
programadores de sítios Internet. Os projectos realizados no quadro deste programa não se limitam às
artes.
A iniciativa Cultural Rucksack da Noruega passou, há pouco tempo, a permanente e é um complemento do
currículo escolar. Desde 2008, abrange todos os níveis educativos. O Cultural Rucksack é um projecto
educativo relacionado com as artes que promove a criação de projectos de colaboração entre as várias
formas de arte e as escolas a nível local. As cidades e as escolas podem também organizar Contactos
Culturais (Kulturkontakt) que funcionam como meio de comunicação entre instituições externas do domínio
das artes e as escolas. Estes contactos culturais devem ajudar a aplicar o Cultural Rucksack no seio do sistema
educativo.
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3.3. A utilização das TIC na educação artística e cultural
Dois terços dos países estudados emitiram recomendações ou lançaram iniciativas especificamente concebidas
para incentivar a utilização de tecnologias da informação e da comunicação (TIC) no currículo artístico. A Polónia
e a Suécia indicaram não possuir documentos nacionais que estipulem disposições relativas à utilização das
TIC no currículo artístico, pelo que a política neste domínio varia consoante a escola. O Capítulo 2 contém uma
análise da utilização das TIC nos currículos (ver secção 2.6).

Projectos para o desenvolvimento da utilização das TIC na educação artística
Na Comunidade flamenga da Bélgica, na Estónia, na Irlanda, em Portugal, na Áustria e na Eslovénia, estão ainda
em curso ou foram já concluídos alguns projectos interessantes relacionados com a utilização da TIC na
educação artística. Na Comunidade flamenga da Bélgica, a organização CANON Cultuurcel, criada pelo Ministério
da Educação e Formação, lançou o projecto INgeBEELD para apoiar a utilização das TIC no ensino de disciplinas
artísticas, incluindo o estudo dos meios de comunicação. O projecto INgeBEELD insere-se numa visão integrada
da educação audiovisual baseada numa abordagem coerente vertical (do primeiro ano do ensino pré-primário
ao último ano do ensino secundário) e horizontal (transversal a todas as áreas e todos os cursos), conforme com
as metas em termos de resultados e de desenvolvimento do currículo flamengo. São utilizados cinco pequenos
filmes INgeBEELD 1 (para alunos com 3 a 8 anos) para familiarizar as crianças mais pequenas de forma criativa
com os diferentes elementos que compõem os meios de comunicação audiovisual. O INgeBEELD 2 (para alunos
com 6 a 14 anos) introduz um pacote de aprendizagem para a aquisição estruturada da linguagem audiovisual
centrado na imaginação, na observação e na experiência. Em comparação com IngeBEELD 1 para as crianças
mais pequenas, o INgeBEELD 2 atribui maior importância à produção de filmes experimentais, vídeos e pequenas
sequências audiovisuais do que a produtos audiovisuais narrativos. Esta abordagem multimédia e transversal
abre espaço suficiente para incutir nos alunos os princípios fundamentais da cultura de rede e dos novos meios
de comunicação. Vários dispositivos de comunicação (telemóveis, leitores de MP3, jogos de computador, etc.)
são automaticamente incorporados em todas as tarefas. No INgeBEELD 3 (para alunos com 12 a 18 anos), as
matérias relativas aos meios de comunicação são leccionadas através de um sítio Internet com materiais
pedagógicos para alunos de todos os níveis (secundário geral, secundário técnico e profissional, secundário
profissional a tempo parcial e secundário num curso artístico). Os alunos e os seus professores podem visitar,
consultar e utilizar o sítio Internet gratuitamente. Um estudo que analisa de que forma os jogos de computador
podem ser encarados como um bem cultural foi realizado pelo VIWTA, um departamento do Parlamento
flamengo. Os resultados deste estudo podem ser utilizados para a evolução futura neste domínio.
Na Estónia, um programa escolar (Anima Tiger) oferece cursos que abrangem diferentes aspectos da animação (11),
ajuda as escolas a adquirirem o equipamento necessário e organiza competições entre alunos com filmes de
animação.
Na Irlanda, o Centro Nacional para a Tecnologia na Educação (NCTE) presta aconselhamento, apoio e informações
às escolas sobre a utilização das TIC na educação. Promove vários projectos em curso, incluindo o Cultural Irlanda
e o IMMERSE. Cultural Irlanda é um programa de colaboração para o intercâmbio virtual criado em conjunto
pelos departamentos de educação da Irlanda do Norte, da República da Irlanda e dos EUA. Desenvolve e produz
programas educativos baseados nas TIC. Está actualmente a ser testado em escolas seleccionadas com vista à
sua disseminação através do sítio Internet do Cultural Ireland. O IMMERSE (Innovative Multi-Media Educational
Resources for Students and Educators – Recursos Educativos Multimédia Inovadores para Alunos e Educadores)
é uma parceria de aprendizagem electrónica celebrada entre o NCTE e a RTE (a emissora nacional), que
desenvolve conteúdos electrónicos interactivos relacionados com o currículo irlandês. Centra-se actualmente
em três áreas: artes visuais no nível primário, ciência no nível primário e ciência no nível secundário. A iniciativa
de criação de filmes no nível primário intitula-se “The FIS Project” (O Projecto FIS). Inclui o desenvolvimento da
utilização das TIC e de tecnologia digital no domínio da educação nas artes visuais.
(11) Ver: http://www.htk.tlu.ee/animatiiger
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Em Portugal, existem várias iniciativas, como a constituição de um plano multidisciplinar e da equipa “Tecnologia
e Educação”, em que o objectivo é a criação, a implementação e a avaliação de iniciativas que promovam a
utilização de recursos e tecnologias digitais nas escolas.
Na Áustria, o programa “FutureLearning” apoia várias iniciativas e projectos como o Museu em Linha e net-music.at. O
programa Museu em Linha já funciona há onze anos. É apoiado pelo Ministério Federal da Educação, Arte e Cultura e
é gerido pelo KulturKontakt da Áustria. O objectivo deste programa é dar aos alunos e aos professores oportunidades
para se envolverem numa análise intensiva da arte e da cultura a nível regional, nacional e internacional. Os
participantes podem também levar a cabo uma investigação pormenorizada sobre o património cultural utilizando
as TIC. O Museu em Linha segue, pois, conscientemente, uma estratégia interdisciplinar. Alunos e professores, auxiliados
por representantes qualificados de museus e de instituições artísticas e culturais, reúnem e preparam conteúdos
adequados para publicação futura na Internet,em várias línguas. Este programa aborda várias questões, relacionadas
com a inovação técnica, a história da arte e a museologia. Até 2007, foram concretizados mais de 450 projectos na
Internet por crianças de todas as idades, e mais de 100 museus e galerias participaram neste programa.
Na Eslovénia, estão a decorrer vários projectos artísticos com uma dimensão assente nas TIC. O projecto
Comenius denominado A Arte vista pelas Crianças com um Rato de Computador é um desses projectos
multilaterais, que examina as ligações transversais das artes visuais com o estudo da língua materna, da música,
das ciências naturais e do ambiente. Um outro projecto em que participam actualmente várias escolas é o Galeria
de Arte – Galeria Virtual, destinado a incentivar a criatividade utilizando as TIC. Os alunos apresentam as suas
criações artísticas num determinado tema, e os criadores dos cinco melhores trabalhos recebem um pequeno
prémio no final do ano.

Recursos electrónicos para as escolas
Sete países (Comunidade flamenga da Bélgica, República Checa, Grécia, Espanha, França, Malta e Eslovénia)
referem ter políticas especiais para iniciativas destinadas a dotar as escolas de recursos electrónicos que também
são utilizados para melhorar a educação artística.
A Comunidade flamenga da Bélgica adoptou uma política electrónica que assegura que as escolas recebam
animações multimédia gratuitas e programas informáticos de processamento de texto, imagens e sons. As
escolas recebem CD-ROM e fichas pedagógicas que lhes explicam como utilizar os programas informáticos na
sala de aula. Algumas medidas dizem respeito à utilização das TIC na educação artística, incluindo a utilização
de programas gratuitos para a apresentação de conjuntos de obras de arte e imagens, formação contínua para
professores, um serviço de notícias na Internet dedicado à política em matéria de cultura electrónica e a
realização de vários projectos temáticos.
Na República Checa, a principal finalidade do projecto EduArt é criar programas informáticos que possam ser
utilizados para apresentar informações de modo interactivo e com gráficos. O objectivo é desenvolver a
criatividade dos alunos e mostrar-lhes os resultados dos seus esforços. Este instrumento não se destina
simplesmente a ensinar disciplinas artísticas, mas também a desenvolver a criatividade dos alunos ao longo de
todo o currículo (12). Apoiado pelo Ministério da Educação, Juventude e Desporto e pelo Fundo Social Europeu
até Fevereiro de 2008, este projecto continua a ser uma das actividades da associação EduArt.
Em França, um departamento central do Ministério tem sido responsável pelo desenvolvimento das TIC desde
1997. Este departamento cria e aprova recursos educativos que incluem documentos impressos e programas
informáticos. O CNDP (Centro Nacional de Documentação Pedagógica), um organismo público que responde
perante o Ministério da Educação nacional, desenvolve cada vez mais recursos documentais em linha para os
diferentes níveis educativos.
A Grécia também fornece às escolas materiais pedagógicos baseados nas TIC, como CD-ROM e DVD. Em Espanha,
o Ministério da Educação, da Política Social e do Desporto, por meio da Formação e Recursos em Linha para
(12) Ver: http://www.eduart.cz
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Professores (ISFTIC), e algumas Comunidades Autónomas proporcionam à comunidade educativa vários
recursos utilizando as novas tecnologias. Alguns destes recursos são concebidos para serem utilizados por
professores a fim de facilitar o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula, e outros destinam-se aos
alunos, para que possam fazer os seus trabalhos de casa utilizando a Internet.
Em Malta, no âmbito da Estratégia Nacional de Aprendizagem Electrónica 2008-2010, o Departamento para a Gestão
do Currículo e a Aprendizagem Electrónica entregou computadores portáteis gratuitos a todos os professores,
incluindo os que leccionam disciplinas de artes expressivas. Na Eslovénia, o Ministério da Educação e do Desporto
tem-se empenhado num processo de aquisição intensiva e centralizada de equipamento TIC para as escolas, que
é essencial para abordar os conteúdos relativos às TIC numa série de currículos, incluindo os das disciplinas artísticas.

3.4. Organização de actividades artísticas e culturais extracurriculares
As actividades extracurriculares são definidas como actividades concebidas para que os jovens em idade escolar
participem em actividades de aprendizagem fora do horário normal, previsto no currículo. Alguns sistemas
educativos ou escolas disponibilizam actividades artísticas financiadas ou subvencionadas por entidades
públicas fora do horário escolar – durante os intervalos para almoço, depois da escola, aos fins-de-semana ou
nas férias escolares.
Quase todos os países europeus incentivam as escolas a oferecerem actividades extracurriculares no domínio
das artes. Estas actividades podem ser asseguradas pelas escolas e/ou por outras organizações, como artistas,
museus e outras instituições culturais. Metade dos países indica que possui recomendações ou iniciativas
nacionais para encorajar a disponibilização de actividades artísticas extracurriculares. Cerca de dez outros países
não emitiram quaisquer recomendações nacionais mas referem que as decisões neste domínio são tomadas a
nível local ou escolar.
Vários países (República Checa, França, Itália, Portugal, Eslovénia e Reino Unido (Inglaterra e País de Gales)) têm
recomendações estatutárias para escolas e outras organizações no que respeita à oferta de actividades artísticas
extracurriculares. Em França, o programa de acompanhamento educativo, enquanto novo instrumento, estrutura
e desenvolve várias acções já em curso. Assenta no empenho dos professores e mobiliza numerosas parcerias
com instituições e associações externas. De acordo com este programa, os alunos, a título voluntário, podem
beneficiar de ajuda individualizada nos seus trabalhos de casa, bem como participar em actividades desportivas,
artísticas e culturais quatro vezes por semana, durante duas horas, após as aulas. Esta alteração foi já executada
em Setembro de 2007 no nível CITE 2 e será também aplicada em 2009 a alguns alunos do nível CITE 1
(estudantes matriculados em escolas de uma rede de sucesso académico aprovada pelo coordenador nacional
da educação). Em Itália, as escolas estão obrigadas por lei a preparar um plano curricular (Piano dell’offerta
Formativa) que tem de incluir actividades extracurriculares opcionais de natureza artística, em que os seus
alunos possam participar durante a tarde. No quadro do projecto Scuole aperte (Escolas Abertas), cada escola ou
rede de escolas pode candidatar-se a financiamento para actividades artísticas concedido pelo Ministério da
Educação. De igual modo, em Portugal, as escolas têm de proporcionar actividades artísticas e culturais aos
alunos no contexto dos seus planos de desenvolvimento escolar. Portugal dispõe também de actividades
musicais e artísticas para os estudantes, organizadas por autoridades locais e financiadas pelo Ministério da
Educação. No Reino Unido (Inglaterra), as escolas podem agora ser “escolas ampliadas”, disponibilizando um
conjunto de serviços e de actividades – nomeadamente de cariz artístico – à comunidade local fora do horário
escolar. Existe uma meta governamental para que todas as escolas ofereçam serviços alargados, incluindo
música, artes visuais e visitas a museus e galerias até 2010. No País de Gales, as “Escolas Centradas na
Comunidade” (Community Focused Schools) prestam o mesmo tipo de serviços. Estas escolas foram introduzidas
no seguimento da publicação do “Learning Country” (“País a Aprender” – National Assembly for Wales 2001),
em que a Assembleia nacional galesa se comprometeu a colocar as escolas no centro das comunidades.
Alguns países têm iniciativas e orientações nacionais para fomentar actividades artísticas extracurriculares
para jovens (Comunidade francesa da Bélgica, Dinamarca, Chipre, Letónia, Lituânia, Países Baixos, Roménia e
Noruega). Por exemplo, a Letónia emitiu recomendações não legislativas para que as actividades
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extracurriculares no domínio das artes incorporem a expressão artística e a criatividade. Na Noruega, o
Ministério da Educação e Investigação introduziu um plano nacional estratégico para o currículo nacional
que visa desenvolver as artes e a cultura em todas as faixas etárias. Este plano reconhece igualmente a
importância de desenvolver estabelecimentos de ensino artístico e cultural e as respectivas parcerias com as
escolas locais. Esta iniciativa é conforme à legislação norueguesa, que exige que todas as comunidades
tenham acesso a estabelecimentos de ensino artístico e cultural com cursos extracurriculares e actividades
no domínio das artes. O Ministério da Educação, Investigação e Juventude da Roménia elaborou uma
“Estratégia para o desenvolvimento de actividades educativas extracurriculares e escolares”. Esta estratégia
assenta na ideia de que as actividades extracurriculares são benéficas para o processo educativo no seu
conjunto e, em particular, para o desenvolvimento pessoal. Todas as áreas curriculares, e não apenas as artes,
são abrangidas por esta estratégia, que inclui um conjunto de medidas para melhorar as actividades
extracurriculares, como, por exemplo, desenvolver recursos e a formação dos prestadores de serviços, bem
como melhorar as parcerias entre as escolas e a comunidade local. Além disso, o Ministério da Educação,
Investigação e Juventude e o Ministério da Cultura e Assuntos Religiosos da Roménia trabalharão em conjunto
no futuro para promover actividades extracurriculares (ver também secção 3.2).
A Comunidade flamenga da Bélgica, a Dinamarca e os Países Baixos incentivam a cooperação entre escolas
e instituições culturais a fim de reforçar os conteúdos das actividades extracurriculares e de desenvolver
novos métodos criativos nas escolas.
Em 13 países (Bulgária, Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, Espanha, Hungria, Áustria, Polónia, Finlândia,
Suécia, Reino Unido (Escócia) e Islândia), as decisões relativas à oferta de actividades artísticas
extracurriculares são tomadas a nível local, muitas vezes pelas próprias escolas. Por exemplo, na Grécia, as
actividades extracurriculares são organizadas a nível local, tanto por iniciativa dos professores como com o
apoio de gabinetes regionais ou locais. Em Espanha, as escolas definem os conteúdos de actividades
extracurriculares autónomas, embora as autoridades educativas possam prestar apoio financeiro. Da mesma
forma, apesar de a Polónia não dispor de recomendações referentes às actividades extracurriculares a nível
nacional, é possível às autoridades locais desenvolverem iniciativas depois implementadas pelas escolas.
Na Irlanda, as actividades extracurriculares são da responsabilidade das escolas e dos professores. Estas
acções são normalmente pagas pelos pais, embora possam ser financiadas de outras formas em casos
excepcionais.

Tipos de actividades extracurriculares
As actividades extracurriculares podem ser disponibilizadas através de várias formas de arte, ainda que a
música pareça estar particularmente bem representada. Por exemplo, a Comunidade francesa da Bélgica
oferece artes plásticas, visuais e espaciais, música, dança, oratória e arte dramática.
Na República Checa, a educação artística no nível básico (Základni umĕlecké vzdĕlávání) está incluída na Lei
de bases, de 2004. É organizada em escolas do ensino básico especializadas em artes (Základni umĕlecké
školy), que disponibilizam educação básica controlada pelo Governo mas não incluída no currículo artístico
das escolas normais destes níveis de ensino. Os alunos destas escolas pertencem geralmente aos níveis CITE
1 e 2. Contudo, estes estabelecimentos de ensino podem também ministrar instrução a alunos mais velhos e
a adultos. Oferecem música, dança, artes visuais, arte dramática e literatura. Em 2007, foi concluída a primeira
versão-piloto do programa-quadro educativo sobre a educação artística no ensino básico. Depois de ser dada
formação aprofundada (2009/10), todas as escolas especializadas em artes do ensino básico devem
proporcionar uma aprendizagem coerente com o currículo educativo escolar a partir de 2011/12.
Na Irlanda, a maioria das escolas oferece aos alunos várias actividades extracurriculares depois do horário
escolar, embora a música seja a mais comum e mais frequentemente realizada, a par do canto coral, da prática
orquestral e da dança. As actividades são organizadas localmente pelas escolas e pelos professores e variam
de local para local. As parcerias no nível secundário entre departamentos de artes visuais e departamentos
de música constituem um fenómeno comum no âmbito de produções musicais.
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As artes expressivas assumem um lugar proeminente nas escolas de Verão organizadas a nível nacional em
Malta para crianças com 6 a 11 anos, e em particular nas áreas ligadas ao teatro, como a arte dramática, a dança,
as belas-artes, a música e as artes têxteis.
Na Áustria e na Comunidade germanófona da Bélgica, as Musikschulen (Escolas de Música) fazem parte
tradicionalmente da oferta extracurricular após o horário escolar. As Musikschulen são financiadas a nível local
(e central, na Comunidade germanófona da Bélgica) e proporcionam instrução musical independente das
escolas normais. Na Áustria, há uma cooperação crescente entre as Musikschulen e as escolas normais. Apesar
de as Musikschulen se concentrarem em dar aulas de música, algumas também oferecem agora cursos de arte
dramática e de dança clássica e contemporânea.
As actividades artísticas extracurriculares decorrem normalmente depois do horário escolar, mas também
podem ser organizadas durante os intervalos para almoço (por exemplo, em Espanha, França e Finlândia), e/ou
durante as férias escolares (por exemplo, em Malta e na Eslováquia).

Acesso a actividades extracurriculares
Como já foi referido, existem programas em vigor na maioria dos países, a nível nacional ou local, de incentivo
à oferta de actividades artísticas extracurriculares. Contudo, existem obstáculos ao acesso dos alunos a essas
actividades, particularmente em termos de financiamento e de disponibilidade.
Vários países asseguram o financiamento completo ou uma subvenção para as actividades artísticas
extracurriculares através de autoridades nacionais ou locais (Bélgica, República Checa, Espanha, Itália, Letónia,
Áustria, Portugal e Finlândia). Todavia, outros dão conta das dificuldades encontradas pelas escolas ou por outros
prestadores de serviços na obtenção de fundos para actividades extracurriculares. Nos países onde não existe
qualquer estratégia nacional para a organização de actividades artísticas extracurriculares, a disponibilidade
das sessões pode variar consoante as escolas e as regiões. Por exemplo, na Finlândia, as disciplinas disponíveis
dependem dos recursos existentes em cada escola. Na Áustria, a participação em actividades extracurriculares
(como frequentar as Musikschulen) dependia anteriormente dos pais que pagavam as aulas dos seus filhos.
Actualmente, as crianças podem frequentar as Campus Schulen que tratam das crianças durante todo o dia e
onde os alunos podem escolher as suas próprias actividades extracurriculares entre sessões artísticas e
desportivas. Esta variedade de actividades está disponível mediante um pagamento mensal, embora a quantia
que cada família paga seja ajustada ao contexto social, abrindo potencialmente estas escolas a mais crianças.
No entanto, a Áustria refere que nem todas as escolas tiram partido dos programas facultados pelas organizações
artísticas, pelo que são geralmente as mesmas escolas a participar nestes programas em cada ocasião.
A Hungria refere uma questão diferente que afecta o acesso dos alunos a actividades extracurriculares. Existe uma
rede de instituições educativas, subsidiadas pelo estado, que ministram sessões artísticas extracurriculares
independentes das que são fornecidas pelas escolas. Apesar de estas instituições não terem critérios de admissão
especiais para os alunos, não promovem necessariamente sessões para alunos com diferentes níveis de capacidade,
e isto pode significar que as actividades artísticas extracurriculares só estão acessíveis aos mais talentosos.

Ligações ao currículo
A medida em que as actividades extracurriculares se destinam a contribuir para o trabalho escolar dos alunos
varia consoante o país.
Em vários países (República Checa, Grécia, Letónia, Hungria, Portugal, Roménia, Eslovénia e Eslováquia), as
actividades artísticas extracurriculares estão directamente associadas ao currículo escolar. Em França, considerase que as actividades artísticas extracurriculares têm uma estrutura e uma finalidade separadas mas devem ser
complementares à educação artística oferecida durante o dia escolar. Na Letónia, estas actividades são
concebidas para complementar e apoiar o currículo e ajudar os alunos a alcançarem os objectivos curriculares
definidos nas normas relativas ao ensino básico. O contributo de sessões extracurriculares para o ensino
obrigatório é um pouco mais avançado na Grécia, onde as actividades artísticas extracurriculares podem ser
integradas no trabalho da sala de aula e contribuir directamente para a educação artística dos alunos.
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Na Irlanda (no nível CITE 2) e em França, os alunos podem optar por não estudar disciplinas artísticas específicas
nas aulas, mas podem continuar a adquirir competências artísticas em sessões extracurriculares. Estas sessões
dependem, em grande medida, de cada escola e das actividades que disponibiliza. Em França, são organizadas
a título voluntário e não são automaticamente disponibilizadas, nem a nível regional, nem a nível nacional. As
actividades artísticas promovidas fora do horário escolar pretendem apoiar o currículo e gerar um “espírito”
escolar e são consideradas benéficas para os alunos que as frequentem, bem como para a escola no seu conjunto.
Algumas escolas organizam actividades utilizando “clubes” em que a frequência é voluntária.
A Espanha e a Lituânia realçam o contributo das actividades artísticas extracurriculares para o desenvolvimento
global dos jovens. A Espanha entende estas actividades como um método informal de auxiliar o
desenvolvimento dos alunos, mais do que um contributo directo para os seus estudos curriculares. A Lituânia
considera que as actividades artísticas extracurriculares proporcionam oportunidades aos alunos para obterem
experiência prática para profissões e empregos criativos. Essas actividades também ajudam a desenvolver
aptidões transferíveis, como competências comunicacionais, e destinam-se a melhorar a qualidade da
aprendizagem e a motivação dos alunos.

3.5. Festivais, comemorações e competições de cariz artístico
São organizados regularmente festivais, comemorações e competições de cariz artístico em mais de uma dúzia
de países (Bulgária, República Checa, Estónia, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Hungria, Malta, Roménia, Eslovénia,
Eslováquia e Reino Unido (Escócia)). Neste documento, apenas são apresentados os eventos relacionados com
as escolas e com a educação.
Na República Checa, Eslovénia e Eslováquia, são envidados esforços significativos para incentivar os alunos a
participarem em competições artísticas. Na República Checa, o Ministério da Educação, da Juventude e do Desporto
organiza e (co-)financia eventos e competições para incentivar os alunos a participarem em actividades artísticas
durante o seu tempo livre e no horário escolar. Na Eslováquia, o Ministério da Educação patrocina eventos deste
tipo para alunos do nível CITE 1 em todo o país. Estes eventos não apenas constituem oportunidades de demonstrar
conhecimentos e competências especificamente artísticos, mas também assumem a forma de competições
literárias e desportivas. Na Eslovénia, as competições desta natureza são igualmente apoiadas a nível internacional
para estudantes dos níveis CITE 1 e 2. Por exemplo, foram já organizadas competições no domínio das artes visuais
em colaboração com a Sociedade Internacional para a Educação através da Arte (InSEA).
Na Bulgária, um programa nacional, que tem de ser aprovado anualmente pelo Conselho de Ministros, financiou
nos últimos cinco anos iniciativas destinadas a promover festivais e actividades de índole artística, por exemplo
acções destinadas a estimular a criatividade e os talentos de crianças dotadas. Este programa pode ainda atribuir
bolsas a crianças com prestações notáveis em competições nacionais ou internacionais. Este programa é uma
iniciativa nacional organizada conjuntamente por três órgãos estatutários: o Ministério da Educação e Ciência,
o Ministério da Cultura e a Agência Governamental para o Bem-Estar das Crianças.
Na Estónia, têm lugar festivais de música e dança para crianças de quatro em quatro anos. São também
organizadas exposições de criações artísticas e peças de artesanato concebidas pelas crianças. Estes eventos são
normalmente organizados pelo Ministério da Educação e Investigação e pelo Ministério da Cultura em parceria
com os estabelecimentos de ensino em causa.
Em Espanha, as autoridades educativas prestam assistência financeira a iniciativas escolares especificamente
projectadas para desenvolver actividades culturais associadas ao currículo da educação artística. Consagram
também apoio financeiro e prático para a celebração de aniversários relacionados com as artes, por exemplo
prestando tributo a artistas célebres.
Em França, o Ministério inicia e gere, a nível central, um grande número de actividades culturais que se traduzem
em dias ou semanas especiais, competições e eventos. São realizadas inúmeras actividades e iniciativas a nível
regional: festivais corais, exposições de artes visuais, festivais de dança e de teatro, etc.
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Na Irlanda, os Arts Offices (Gabinetes Artísticos) organizam festivais para crianças que incorporam programas de
apoio social para escolas sob a forma de espectáculos e de seminários escolares.
Na Grécia, um festival artístico intitulado “Jogos Culturais Nacionais para Estudantes”, lançado em 1993, é
organizado anualmente pelo Ministério da Educação Nacional e dos Assuntos Religiosos da Grécia. O objectivo
destes “Jogos Culturais” é dar a conhecer aos alunos o valor empírico das artes e reforçar as ligações entre arte
e educação. A participação é aberta a todos os alunos do país. Os jogos centram-se na arte dramática antiga e
moderna, na dança, nas artes visuais e na música. Além dos domínios já referidos, em 2008/09, as outras formas
de arte abrangidas foram o cinema, o teatro de sombras chinês, o desenho, a declamação e a poesia.
Na Hungria, o Centro Zánka para Crianças e Jovens organiza regularmente competições de cariz artístico para
crianças e cursos educativos para professores de artes.
Em Malta, as crianças são incentivadas a participar em competições artísticas a nível nacional e internacional.
Alguns grandes eventos, como a Reunião de Chefes de Governo da Commonwealth ou a introdução do euro,
abrem caminho à realização de comemorações, a que assistem alunos de todas as idades. Esta participação
enquadra-se no programa organizado a nível nacional, que inclui concertos, exposições de arte e espectáculos
teatrais.
Na Roménia, o Ministério da Educação, Investigação e Juventude e o Ministério da Cultura e Comunidades, além
de outras instituições activas nos domínios da educação e da cultura, organizam festivais periodicamente. Estes
festivais incluem seminários de criatividade e eventos artísticos relacionados com os temas da arquitectura e do
design, belas-artes, artes do espectáculo, criatividade livre, desenho e pintura, criação de retratos, fotografia,
jornalismo, arte dos ícones e arte popular, jogos, desporto, multimédia, modelismo, teatro, cinema, etc. São
organizados vários eventos durante o festival, como, por exemplo: recitais de canto e instrumentais, espectáculos
de dança, peças, espectáculos de marionetas e fantoches para crianças, apresentações de filmes e
demonstrações de patinagem com rodas e ginástica. Os intérpretes são normalmente profissionais ou grupos
artísticos formados no seio das escolas. Um exemplo deste tipo de festival é o CreativFEST, que se destina a
identificar e a publicitar os resultados alcançados pelas crianças e pelos jovens no domínio criativo.
No Reino Unido (Escócia), um conjunto de agências, na sua maioria patrocinadas pelo Governo escocês, oferece
aos jovens de diversos contextos socioculturais uma série de oportunidades para participarem em actividades
artísticas. A associação Imaginate (13), por exemplo, organiza um festival anual de artes do espectáculo.

3.6. Outras iniciativas para apoiar e desenvolver a educação artística
Cinco países têm em curso outras iniciativas destinadas a apoiar e a desenvolver a educação artística. Na
Dinamarca, uma importante e recente iniciativa no domínio da educação cultural e criativa é o desenvolvimento
de um “Cânone Cultural Dinamarquês”, instituído em 2006. O objectivo global deste projecto era proporcionar
a todos os cidadãos uma panorâmica geral da arte e da cultura dinamarquesa e contribuir para um debate
cultural vivo que funcionasse como uma medida para a qualidade. Para criar este cânone, foram nomeados, pelo
Ministro da Cultura dinamarquês, Brian Mikkelsen, sete comités nos respectivos domínios artísticos da
arquitectura, artes visuais, design e artesanato, cinema, arte dramática, música e literatura. A missão de cada um
dos comités era seleccionar doze obras de arte dinamarquesas nas categorias definidas que, na sua opinião,
tivessem propiciado a sucessivas gerações uma experiência artística da mais alta qualidade. Ao longo do
trabalho, o projecto dos cânones evoluiu constantemente, de tal modo que o comité dedicado à música, por
exemplo, se sentiu obrigado a ampliar o seu trabalho a fim de abranger duas listas: doze obras no género musical
popular e outras doze no género “clássico”. Tornou-se também evidente que seria necessário acrescentar uma
obra de arte adicional aos cânones, especialmente dirigida às crianças. Hoje, o Cânone Cultural compreende
108 obras distribuídas por nove categorias diferentes de formas de arte. Os professores de todos os níveis
(13) Ver: http://www.imaginate.org.uk
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educativos são incentivados – mas não forçados – a aplicar o Cânone Cultural nas suas aulas, e o Ministério da
Educação definiu algumas orientações que os professores podem utilizar como inspiração para integrar o
Cânone Cultural no seu trabalho. O Cânone Cultual foi igualmente publicado em livro, acompanhado de um
DVD e de um CD-ROM. O objectivo da publicação de um livro deste tipo era apresentar as obras de uma forma
viva e inspiradora. Quando o livro foi disponibilizado pela primeira vez, no Verão de 2006, foi distribuído
gratuitamente a todas as escolas do ensino primário e do ensino secundário inferior (Folkeskole) (1.º ciclo e
2.º ciclo do ensino básico, em Portugal), escolas do ensino secundário superior (Gymnasium) (3 ciclo do ensino
básico, em Portugal), escolas comerciais (Handelsskole), etc. Foi também entregue gratuitamente a centros de
aprendizagem para adultos (VUC), universidades populares (Højskole) e alguns estabelecimentos de ensino
superior. O livro está agora à venda em livrarias, e o Ministério também desenvolveu um sítio Internet especial
para os cânones. O valor acrescentado pelo sítio Internet dos cânones é a sua capacidade de apresentar as obras
dos cânones com grande qualidade, através de imagens e sons, tirando o máximo partido das possibilidades
interactivas do formato digital. É interessante notar que o Ministério da Cultura letão foi influenciado por esta
evolução na Dinamarca, que depois utilizou em experiências neste domínio com vista ao desenvolvimento dos
seus próprios cânones. A preparação dos cânones letões ainda está numa fase inicial e, embora o seu papel na
educação formal ainda não tenha sido plenamente analisado, continua a ser uma possibilidade.
Na Grécia, decorreu um projecto intitulado “Melina: educação e cultura nas escolas primárias” entre 1994 e 2004.
O seu objectivo era incentivar a reanálise dos métodos de ensino e os conteúdos dos currículos artísticos,
incluindo o teatro, as artes visuais, a dança contemporânea, a música, a fotografia e a literatura. Este projecto foi
lançado em conjunto pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Cultura. Na Finlândia, um novo projecto,
o TaiTai, foi lançado em 2008 para promover o desenvolvimento de métodos inovadores para ensinar disciplinas
artísticas nos vários contextos escolares.
Em Malta, o Ministério da Educação, Juventude e Emprego publicou um documento intitulado “Para o sucesso
de todas as crianças”, em 2005, que propunha a criação de uma rede de escolas para crianças com especial
talento ou interesse pelas artes. Era proposto que a rede incluísse inicialmente três das escolas de arte
especializadas existentes em Malta: o Centro de Arte Dramática Mikelang Borg, a Escola de Música Johann Strauss
e a Escola de Arte de Malta. Prevê-se que esta rede incorpore, em última análise, escolas normais que sigam o
currículo comum, mas que também dediquem particular atenção à música, à arte dramática, às belas-artes ou
à dança. As bibliotecas e outras instalações semelhantes das escolas desta rede estarão acessíveis a todas as
escolas e ao público, para que a rede funcione como um centro de recursos para todos, prestando apoio a
quaisquer iniciativas no domínio artístico.
A Eslovénia tirou partido do Ano Europeu do Diálogo Intercultural para delinear uma estratégia destinada a
reforçar o desenvolvimento da educação artística e cultural; elaborou uma estratégia nacional para o Ano
Europeu do Diálogo Intercultural. O Ministro da Cultura nomeou um grupo de trabalho interdisciplinar – o
Conselho de Coordenação Nacional para o Ano Europeu do Diálogo Intercultural – composto por representantes
do Ministério da Cultura, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da Educação e Desporto, do
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, do Gabinete da Juventude da República da Eslovénia, do
Gabinete Governamental para os Assuntos Europeus e do Gabinete Governamental de Comunicações. Este
conselho redigiu a Estratégia Nacional da Eslovénia para o Ano Europeu do Diálogo Intercultural, que consiste
num documento estratégico que rege a aplicação geral da directiva na Eslovénia, em conformidade com as
políticas educativas nacionais pertinentes. Um dos objectivos da estratégia é:
“O desenvolvimento de oportunidades para os indivíduos que lhes permitam: expressar a sua própria cultura;
explorar, compreender e adoptar a diversidade a fim de ultrapassar o preconceito intercultural; comparar diferentes
culturas; respeitar a tolerância; preservar e moldar a sua própria identidade e cultura”.
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Quando os alunos são avaliados nas disciplinas artísticas, isso não acontece normalmente através de um
processo formal. Consequentemente, sabe-se muito pouco sobre a aprendizagem artística. De acordo com Anne
Bamford (2009), este facto tem implicações no estatuto da educação artística no processo educativo em geral.
Com efeito, é provável que uma avaliação de qualidade produza efeitos benéficos na qualidade dos currículos
nas disciplinas artísticas, uma vez que reforça a visão de que “as artes constituem uma parte valiosa da educação
completa de uma criança” (Bamford, 2009, 20). Examinar a avaliação dos alunos afigura-se, pois, especialmente
pertinente num estudo que pretende apresentar uma panorâmica do estado da educação artística na Europa.
A primeira parte deste capítulo centra-se na avaliação dos alunos, seja ela realizada interna ou externamente. A
primeira secção aborda a avaliação interna, com vista a identificar recomendações para os tipos de avaliação e
instrumentos a utilizar, como critérios e escalas de avaliação. Salienta também estratégias recomendadas para
apoiar alunos talentosos ou, inversamente, estudantes com dificuldades nas disciplinas artísticas. A segunda
secção descreve sucintamente o sistema em alguns países onde as disciplinas artísticas são avaliadas
externamente. Finalmente, a segunda parte proporciona uma panorâmica, país por país, das conclusões dos
relatórios nacionais sobre a qualidade do ensino nas disciplinas artísticas.

4.1. Avaliação dos alunos
A avaliação dos alunos pode ser interna ou externa. Na avaliação interna, o objecto da avaliação, bem como os
métodos utilizados para a realizar, são definidos essencialmente pelos próprios professores ou, na maioria dos
casos, por outros órgãos da escola. Na avaliação externa, a natureza da avaliação é determinada por um órgão
exterior à escola.
É possível identificar dois tipos principais de avaliação. Em primeiro lugar, a avaliação formativa, que visa
fornecer informações sobre o processo de ensino-aprendizagem enquanto ele decorre. Em segundo lugar, a
avaliação sumativa, que ratifica e certifica a medida em que os alunos cumpriram os objectivos de
aprendizagem pretendidos. Em muitos países, a educação artística tem lugar no âmbito do currículo escolar e
sob a forma de actividades extracurriculares. A educação artística organizada no contexto das actividades
extracurriculares, que são abordadas nos Capítulos 2 e 3, não se enquadra no âmbito deste capítulo.

4.1.1. Avaliação interna dos alunos
4.1.1.1. Tipos de avaliação e responsabilidades
Em praticamente todos os países, as disciplinas artísticas são objecto de avaliação formativa e sumativa nos
níveis CITE 1 e 2. Contudo, alguns países constituem excepções a esta regra. Em Chipre, Hungria, Suécia e
Noruega, esta ausência de avaliação sumativa aplica-se apenas ao nível CITE 1. Finalmente, em Malta, não existe
avaliação sumativa, excepto no caso de alunos no nível CITE 2 que frequentem disciplinas opcionais nos
domínios das artes ou do design. A responsabilidade pela avaliação é do professor e, na maior parte das vezes,
de outros órgãos da escola, como o director ou mesmo o conselho executivo. Os métodos a utilizar são
geralmente deixados ao critério de cada professor. Dependendo do que é avaliado (como o conhecimento das
artes, o processo artístico ou a produção artística do aluno), a avaliação pode ser feita pelos próprios alunos
(autoavaliação), pelos seus colegas ou pelo professor. Este pode criar testes, definir tarefas ou lançar projectos
que serão depois avaliados. O professor pode também pedir aos alunos que escrevam pequenos relatórios ou
reúnam um portefólio do seu trabalho com base em critérios específicos.
Na República Checa, o director da escola determina a forma do juízo a formular após a avaliação (nota,
comentário verbal ou uma combinação de ambas). Na Eslováquia, os resultados da avaliação dos alunos no
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primeiro ano são expressos através de comentários verbais. Entre o 2.º e o 9.º ano, também podem ser utilizadas
classificações; as decisões relativas à natureza do sistema de classificação são tomadas pelo director da escola
e pelo conselho pedagógico.
Todavia, esta responsabilidade profissional é exercida num quadro definido pelas autoridades educativas
centrais ou regionais. Dependendo do país, este quadro inclui regulamentações ou recomendações referentes
ao tipo de avaliação a utilizar, determinados instrumentos de avaliação (critérios de qualidade, escalas de
avaliação, etc.), ou mesmo o processo (frequência das avaliações, como são comunicados os resultados, etc.). A
Grécia, por exemplo, é um país onde muitos aspectos da avaliação, como os respectivos procedimentos e
métodos, são fixados pelas autoridades educativas centrais através de orientações curriculares nacionais, assim
como por meio de manuais escolares. Em contraste, a Hungria é um bom exemplo de um sistema educativo
em que é concedido um elevado grau de autonomia às escolas e aos professores.
4.1.1.2. Instrumentos de avaliação
Embora a avaliação seja normalmente um processo que é sobretudo da responsabilidade dos professores, alguns
aspectos são objecto de recomendações ou mesmo de regulamentações emitidas pelas autoridades educativas
centrais. Em vários países, isto também se aplica aos critérios de avaliação, bem como às respectivas escalas.
Um critério é um instrumento constituído por dois elementos: um parâmetro (ou objecto da avaliação) e um
nível de exigência (um ponto de referência, que pode ser uma norma, uma regra ou um nível de sucesso). É um
instrumento para formular um juízo. Uma escala permite que o resultado da avaliação seja traduzido ou
comunicado sob a forma de um juízo.
Critérios de avaliação
A investigação em matéria de educação demonstrou há muito que uma avaliação eficaz por parte do professor
exige que os docentes possuam objectivos claros e específicos, utilizem critérios explícitos para formular juízos
e assegurem uma correspondência adequada entre a tarefa atribuída e os critérios de avaliação (Black e William,
1998; Harlen, 2004).
Na maioria dos países, os programas de estudo elaborados pelas autoridades educativas centrais definem os
objectivos de aprendizagem ou as competências que os alunos devem adquirir (ver as descrições nacionais no
sítio Internet). Os professores têm depois a responsabilidade de estipular critérios de avaliação baseados nas
competências ou nos objectivos fixados. É possível encontrar este modelo em muitos países, em particular na
República Checa, Espanha, Grécia, Letónia e Portugal.
Como mostra a figura 4.1, em mais de dois terços dos sistemas educativos examinados, as autoridades educativas
centrais não disponibilizam critérios aos professores para avaliar a aprendizagem nas disciplinas artísticas. Por
outras palavras, isto significa que os professores, sozinhos na sua aula ou colectivamente com os seus colegas
na escola, têm de elaborar eles próprios os critérios de avaliação. Contudo, como foi mencionado pela Bélgica
(Comunidade flamenga), este exercício exige que os professores possuam competências específicas. A Lituânia
salienta também que, na ausência de critérios definidos fora da escola, os juízos dos professores correm o risco
de serem influenciados por tradições escolares relativas ao ensino das disciplinas artísticas.
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Figura 4.1: Critérios de avaliação para as disciplinas artísticas,
níveis CITE 1 e 2, 2007/08
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Fonte: Eurydice.
Notas adicionais
Bulgária: Informações não verificadas a nível nacional.
Dinamarca: Apenas existem critérios de avaliação no 8.º e 9.º ano, onde é possível aos alunos frequentarem disciplinas
artísticas como opção. Nos outros ciclos, os professores fazem as suas avaliações com base em objectivos comuns definidos
para cada ano escolar.
Luxemburgo: Existe, desde 2008/09, um enquadramento para a educação artística que consiste em objectivos pedagógicos
fundamentais para o 6.º e 8.º ano.
Irlanda: Os critérios de avaliação apenas são utilizados nos exames do 3.º ano (final do nível CITE 2). São fornecidos descritores
para os diferentes níveis de competência para cada elemento avaliado na disciplina. É também disponívbilizado um conjunto
de metas para cada nível.
Finlândia: Os professores utilizam exemplos do que constitui um bom nível de sucesso como modelos comparativos, mas
estes só estão definidos para o final dos dois níveis da educação artística.
Suécia: Até ao final do 9.º ano, os critérios de avaliação são definidos a nível local, nas escolas, e traduzem-se em objectivos
que os alunos devem cumprir até ao final do 9.º ano. No final deste ano, têm de ser utilizados os critérios estipulados pela
Agência Nacional de Educação.
Nota explicativa
O critério é um instrumento utilizado para formular um juízo. É constituído por dois elementos: o parâmetro (ou objecto da
avaliação) e o nível de exigência (ponto de referência – norma, regra ou nível de sucesso) em relação ao qual o parâmetro é
avaliado. Em alguns programas de estudos, os objectivos de aprendizagem são comunicados como tal, embora sejam
critérios de avaliação. Contudo, estes objectivos não podem ser incluídos no presente estudo porque não têm diferentes
níveis de sucesso/exigência. Apenas são considerados os critérios de avaliação conformes à definição acima indicada.
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Na Dinamarca, os critérios de avaliação são estipulados pelas autoridades educativas centrais apenas para o
8.º e 9.º ano, durante os quais os alunos podem submeter-se a exames em algumas disciplinas artísticas. Nos
outros ciclos, os professores podem levar a cabo as suas avaliações com base em objectivos comuns fixados
para cada ciclo em que as disciplinas sejam ensinadas. Por exemplo, um dos objectivos de aprendizagem das
artes no 8.º ano é “dominar um amplo conjunto de técnicas de design”. A escala de sucesso tem sete valores,
entre 3 e 12 (ver Figura 4.3). A nota 4, corresponde ao descritor “o aluno utiliza todos os instrumentos e
técnicas com alguma incerteza”. A nota 7, indica que o aluno revela aptidão significativa na utilização de
diferentes instrumentos e técnicas e um conhecimento sólido dos materiais e das técnicas que podem ser
utilizadas”. A nota 12, refere que “o aluno demonstra auto-confiança na utilização dos diferentes instrumentos
e técnicas”.
Em Malta, os critérios de avaliação consistem numa série de parâmetros agrupados em categorias e
associados a uma escala de valores. Todavia, apenas são avaliados os alunos no nível CITE 2 que estudam
artes e design. Além disso, são avaliadas sobretudo a pintura e o desenho, consideradas as disciplinas artísticas
essenciais. Existem duas séries de parâmetros: a primeira procura avaliar o trabalho realizado pelos alunos
sobre um tema que lhes seja indicado; a segunda avalia o que eles são capazes de (re) produzir a partir de um
objecto que lhes seja dado a observar. Existem sete parâmetros na primeira série, agrupados em quatro
categorias (investigação, experimentação, documentação, produção), que incluem, por exemplo, “o trabalho
realizado evidencia pesquisa em fontes de informação visual ou de outro tipo”. A segunda contém cinco
parâmetros, incluindo “a representação eficaz da forma” e “a representação da luz e da sombra recorrendo a
diferentes tonalidades” (14).
Na Eslovénia, os objectivos de aprendizagem para cada ano em que as disciplinas artísticas sejam ensinadas
estão divididos em metas pedagógicas. Por exemplo, no 5.º ano, um dos objectivos das artes visuais é que os
alunos conheçam a terminologia relativa às artes gráficas, arquitectura, desenho, pintura e escultura, bem como
exemplos na natureza e no ambiente”. Este objectivo compreende 14 metas pedagógicas. Os níveis de sucesso
são atribuídos com base no número de metas alcançadas. Durante os três primeiros anos, existem três níveis de
sucesso. Posteriormente, são utilizados cinco níveis. Neste modelo, o nível 3 (bom) indica que os alunos
cumpriram metade das metas pedagógicas.
Na Roménia, os objectivos de aprendizagem para a música são definidos para o 5.º e 8.º ano, e incluem quatro
níveis de sucesso. Assim, por exemplo, no 8.º ano, um dos objectivos é “reconhecer e conseguir distinguir
diferentes géneros musicais”. O primeiro nível de sucesso indica que os alunos devem “reconhecer elementos de
linguagem musical nas canções aprendidas”. Por outro lado, o descritor do nível 4 determina que o aluno
“reconheça e analise elementos de linguagem musical em obras tocadas ou ouvidas e seja capaz de identificar
o género musical a que pertence o excerto” (15).
Na Finlândia, além dos objectivos e dos principais conteúdos das disciplinas nos dois ciclos (1.º-4.º e 5.º-9.º anos)
da educação artística, os programas de estudos também fornecem exemplos do que constitui um nível “bom”
de sucesso dos alunos no final do 4.º ano e do 9.º ano. Este nível de sucesso corresponde a uma nota 8 (ver
Figura 4.3) quando é utilizada uma escala numérica. Estes exemplos são utilizados como elementos de referência
pelos professores. Na música, um exemplo de um bom nível de sucesso no final do 4.º ano é “saber utilizar a voz
para cantar em uníssono com outros”. No final do 9.º ano, consiste em “participar num conjunto vocal e saber
cantar seguindo uma melodia e um ritmo certo”.
No Reino Unido (Inglaterra/País de Gales) (16), o currículo de cada disciplina artística leccionada tem uma escala
de sucesso com oito níveis que descreve todo o conhecimento, as competências e a compreensão que se
esperam de alunos com idades entre 5 a 14 anos. Existe um nono nível que corresponde a um desempenho
excepcional. São definidas expectativas para as diferentes faixas etárias, e um aluno típico deve passar de um
(14) Ver http://www.curriculum.gov.mt/docs/syllabus_art_09.pdf
(15) Ver http://www.edu.ro/index.php/articles/c545/
(16) Ver http://curriculum.qca.org.uk/ e http://old.accac.org.uk/index_eng.php
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nível para o outro de dois em dois anos. Esta abordagem permite aos pais e à escola observar como a progressão
de cada criança se enquadra no que é normal para a sua idade, reconhecendo que as crianças se desenvolvem
em ritmos diferentes.
No Reino Unido (Escócia), por exemplo nas artes e no design, o currículo prevê cinco níveis de sucesso que
abrangem a evolução esperada em alunos com 3 a 15 anos. O currículo relativo às artes e ao design define
um conjunto de objectivos amplos de aprendizagem nos diferentes níveis. “Tenho a liberdade de descobrir
e de escolher formas de criar imagens e objectos utilizando vários materiais” é uma dessas metas e
corresponde ao primeiro nível de sucesso. Um dos resultados do nível 3 é “Experimentei vários suportes e
tecnologias para criar imagens e objectos utilizando a minha compreensão das suas propriedades”, e um
exemplo de resultado do quarto nível é “Continuei a experimentar vários suportes e tecnologias,
manuseando-os com controlo e certeza para criar imagens e objectos. Posso aplicar a minha compreensão
das propriedades dos suportes e das técnicas a tarefas específicas”. Deve notar-se que nem todos os
resultados de aprendizagem têm cinco níveis distintos, já que alguns resultados se aplicam para lá das
fronteiras entre os níveis (17).
Escalas de avaliação
Com excepção do Reino Unido (Escócia), todos os países que definem critérios de avaliação (Figura 4.1) também
especificam as escalas de avaliação a utilizar (Figuras 4.2 e 4.3). Além destes sete países, há mais dezasseis países
onde as autoridades educativas centrais emitem recomendações sobre escalas de avaliação.
No nível primário, a prática mais frequente é a utilização de comentários verbais. Em cerca de metade dos países
onde esta prática é utilizada, nomeadamente a Estónia, Grécia, Letónia, Polónia e Portugal, este modelo só se
aplica aos primeiros anos do nível primário (1.º ciclo, no caso português). Desta forma, o professor tem de levar
a cabo uma avaliação global do trabalho do aluno sem o colocar numa escala de medição. Este tipo de
abordagem nunca é recomendado no nível secundário, excepto na Finlândia, onde os comentários verbais e as
escalas de avaliação numérica são aconselhados para este nível.
As escalas de avaliação verbais (por exemplo, “insuficiente”, “suficiente”, “bom”, “muito bom” e “excelente”),
que, aliás, só se encontram no nível CITE 1, existem apenas em Espanha, na Roménia, na Eslovénia e no
Listenstaine.
As escalas de avaliação numéricas, que são as mais comuns no nível secundário, são bastante variadas (Figura
4.3). Em mais de metade dos países onde estas escalas são utilizadas no nível CITE 1, elas só se aplicam nos
últimos anos. Além disso, uma escala que inclua o mesmo número de notas pode definir o leque de possíveis
desempenhos de formas muito diferentes. É o caso, por exemplo, da Espanha e da Roménia, onde é utilizada uma
escala de 10 pontos, mas com diferentes valores atribuídos a cada ponto.
Apenas Chipre e Suécia utilizam uma escala de avaliação alfabética no nível CITE 2, além da Grécia no nível
CITE 1.

(17) Ver http://www.ltscotland.org.uk/curriculumforexcellence/expressivearts/principlesandpractice/assessment.asp
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Figura 4.2: Tipos de escalas de avaliação para as disciplinas artísticas,
níveis CITE 1 e 2, 2007/08
Apenas comentário verbal
(escrito ou oral)
Escala de avaliação verbal
Escala de avaliação alfabética
Escala de avaliação numérica
Escala de níveis descritiva
Sem recomendações
Sem avaliação
BE BE BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE ENG WLS NIR SCT
fr de nl
UK
Nível
CITE 1

Nível
CITE 2

|

Um tipo de escala por
nível CITE

IS LI NO

Mais de um tipo de escala
por nível CITE

Fonte: Eurydice.
Notas adicionais
Bulgária: Informações não verificadas a nível nacional.
Dinamarca: No nível CITE 2, a escala de avaliação numérica é utilizada apenas durante o 8.º e 9.º ano, em disciplinas artísticas
opcionais.
Estónia: No nível CITE 1, no 1.º e 2.º ano, podem ser utilizados comentários verbais.
Grécia: No nível CITE 1, os comentários verbais são utilizados no 1.º e 2.º ano. No 3.º e 4.º ano, é aplicada uma escala de letras.
No 5.º e 6.º ano, é utilizada uma escala de avaliação numérica e verbal.
Espanha: No nível CITE 2, depois da nova lei de 2006 que está a ser progressivamente aplicada, a avaliação verbal é
acompanhada de avaliação numérica.
Letónia: No nível CITE 1, são utilizados comentários verbais durante os primeiros quatro anos. Nos dois anos seguintes, o
sistema é exactamente igual ao do nível CITE 2.
Polónia: No nível CITE 1, são utilizados comentários verbais durante os primeiros três anos. Posteriormente, os resultados são
expressos com base numa escala numérica.
Portugal: No nível CITE 1, são utilizados comentários verbais durante os primeiros quatro anos. Nos últimos dois anos deste
nível, o sistema é idêntico ao descrito para o nível CITE 2.
Finlândia: Os resultados da avaliação podem ser expressos numericamente, verbalmente ou utilizando uma combinação dos
dois modelos. Em todas as disciplinas de base (incluindo as disciplinas artísticas), a escala numérica tem de ser introduzida,
o mais tardar, no 8.º ano.
Suécia: As informações no nível CITE 2 dizem respeito apenas aos dois últimos anos. A partir de 2008/09, todos os alunos
no nível primário e no nível secundário inferior têm de receber um comentário por escrito sobre o seu grau de sucesso em
cada disciplina.
Eslovénia: No nível CITE 1, é utilizada uma escala de avaliação verbal durante os três primeiros anos. No 4.º e 5.º ano, são
utilizadas uma escala de avaliação verbal e uma escala numérica. Posteriormente, apenas é utilizada a escala numérica.
Eslováquia: No nível CITE 1, são utilizados comentários verbais durante o primeiro ano.
Nota explicativa
Podem coexistir várias escalas de avaliação no mesmo país. Apenas são apresentadas as que são objecto de recomendações
ou regulamentações das autoridades educativas centrais.
Qualquer escala numérica e alfabética pressupõe uma definição implícita ou explícita de cada valor. Esta definição é
especificada na Figura 4.3.
A escala de avaliação verbal inclui escalas concebidas unicamente com base em palavras ou expressões verbais, sem
referência números ou letras.
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No Reino Unido (Inglaterra/País de Gales), em conformidade com as políticas e as estratégias definidas na escola,
os professores podem utilizar quaisquer escalas de avaliação que pretendam. Contudo, no final de cada Key
Stage (Fase Essencial), têm de comunicar aos pais uma apreciação do trabalho dos seus filhos baseada nos
descritores dos níveis da escala.

Figura 4.3: Escalas de avaliação: definição de valores,
níveis CITE 1 e 2, 2007/08
Nível CITE 1

Nível CITE 2

BG

Não aplicável.

2-6

CZ

Não aplicável.

1 (excelente), 2 (muito bom), 3 (bom), 4 (suficiente),
5 (insuficiente)

DK

Não aplicável.

7.º ano: não aplicável
8.º e 9.º anos: 12 (excelente), 10 (muito bom), 7 (bom),
4 (razoável), 2 (suficiente), 0 (insuficiente), -3 (medíocre)

DE

1 (muito bom), 2 (bom), 3 (suficiente), 4 (razoável), 5 (mau), 6 (muito mau)

EE

1 (fraco) 2 (mau), 3 (suficiente), 4 (bom), 5 (muito bom)

EL

1.º e 2.º ano: não aplicável
1-9 (insuficiente); 10 (suficiente); 10-12.5 (razoável);
3.º e 4.º ano: A (excelente), B (muito bom), (bom), (razoável)
12.5-15.5 (bom); 15.5-18.5 (muito bom);
5.º e 6.º ano: excelente (9-10), muito bom (7-8), bom
18.5-20 (excelente)
(5-6), razoável (4-1)

ES

Insuficiente, suficiente, bom, muito bom, excelente

1-4 (insuficiente), 5 (suficiente), 6 (bom), 7-8 (muito bom),
9-10 (excelente)

CY

Não aplicável

A (19, 20); B (18-16); C (15-13); D (12-10) e E (9 ou menos, o que
implica reprovação).

LV

1.º a 4.º ano: Não aplicável
1 (extremamente fraco), 2 (muito fraco), 3 (fraco),
5.º e 6.º ano: 1 (extremamente fraco), 2 (muito fraco), 3 (fraco),
4 (quase suficiente), 5 (suficiente), 6 (quase bom),
4 (quase suficiente), 5 (suficiente), 6 (quase bom),
7 (bom), 8 (muito bom), 9 (excelente), 10 (excepcional)
7 (bom), 8 (muito bom), 9 (excelente), 10 (excepcional)

LT

Não aplicável

LU

10 (excelente); 9 (muito bom); 8 (bom); 7 (razoável);
6 (suficiente); 5 (suficiente);
4 (insuficiente); 3 (insuficiente); 2 (fraco); 1 (muito fraco)
1-29 (notas insuficientes); 30-60 (notas suficientes)

HU

Não aplicável

1 (insuficiente), 2 (razoável, suficiente), 3 (médio), 4 (bom),
5 (excelente)

MT

Não aplicável

1-19 (insuficiente); 20-39 (suficiente); 40-59 (bom);
60-79 (muito bom); 80-100 (excelente)

AT

5 (insuficiente), 4 (suficiente), 3 (razoável), 2 (bom), 1 (muito bom)

PL

1.º a 3.º ano: não aplicável
4.º a 6.º ano: 6 (excelente), 5 (muito bom), 4 (bom),
3 (suficiente), 2 (aceitável), 1 (reprovação)

6 (excelente), 5 (muito bom), 4 (bom), 3 (suficiente),
2 (aceitável), 1 (reprovação)

PT

1.º a 4.º ano: não aplicável
5.º a 6.º ano: 1 (muito insuficiente); 2 (insuficiente);
3 (suficiente); 4 (bom); 5 (muito bom ou excelente)

1 (muito insuficiente); 2 (insuficiente); 3 (suficiente); 4 (bom);
5 (muito bom ou excelente)

RO

Muito bom, bom, suficiente, insuficiente

1-3 (utilizadas para penalizar problemas comportamentais);
4 (insuficiente); 5-10 (suficiente)
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Nível CITE 1

Nível CITE 2

SI

1.º a 3.º ano: sucesso, sucesso parcial, ainda sem sucesso
4.º e 5.º anos: 1 (reprovou), 2 (passou), 3 (bom), 4 (muito bom), 1 (reprovou), 2 (passou), 3 (bom), 4 (muito bom), 5 (excelente)
5 (excelente)

FI

10 (excelente), 9 (muito bom), 8 (bom), 7 (médio), 6 (suficiente), 5 (fraco), 4 (reprovado)

SE

7.º ano: não aplicável
8.º e 9.º anos: G (passou), VG (passou com distinção),
MVG (passou com especial distinção)

Não aplicável

UK-ENG/
WLS

8 níveis de descrição + um nível para descrever desempenhos excepcionais

LI

Alto, médio, básico, não atinge o nível básico

6 (excelente), 5 (bom), 4 (suficiente), 3 (insuficiente), 2 (fraco), 1
(muito fraco)

NO

Não aplicável

6 (competência muito elevada na disciplina) – 1 (competência
muito reduzida na disciplina)

Nota explicativa
Podem coexistir várias escalas de avaliação no mesmo país. Apenas são apresentadas as que são objecto de recomendações
ou regulamentos das autoridades educativas centrais.

4.1.1.3. Impacto das avaliações na progressão dos alunos
Quando existe uma avaliação de qualidade, alunos e professores têm informações valiosas sobre o grau de
conhecimento e de competências adquiridos por cada aluno numa turma. Em particular, as avaliações permitem
identificar problemas ou talentos que alguns alunos possam ter, a fim de adoptar as estratégias adequadas.
Estratégias para alunos com dificuldades nas disciplinas artísticas
Ao regular o processo de ensino-aprendizagem, a avaliação formativa, em particular, permite ao professor
recolher informações sobre os tipos de dificuldades encontradas pelos alunos. Uma vez identificados esses
problemas, o professor pode aplicar estratégias específicas e adequadas para o ajudar, complementando as
medidas mais estruturais que a escola pode estar obrigada a sugerir, como acontece na Suécia, por exemplo.
Nesses casos, é possível organizar aulas de compensação específicas. Na Hungria, no nível primário, quando um
aluno tem resultados fracos, é enviado um relatório aos pais. Estes são depois convidados a participar no processo
de avaliação para descobrirem, em conjunto com o filho e com o professor, os motivos desse mau desempenho.
Dois países, a Grécia (apenas no nível CITE 1) e a Áustria, indicaram que, na prática, os professores evitam atribuir
notas baixas em disciplinas artísticas e os alunos raramente reprovam. De igual modo, na Hungria, os professores
dão a nota “insuficiente” nos casos em que os alunos tenham sido extremamente negligentes no seu trabalho.
Resultados insuficientes obtidos no processo de avaliação sumativa levam os professores e as escolas, em
geral, a adoptarem estratégias específicas. Em vários países, os alunos cujo trabalho seja avaliado como
insuficiente no final do ano têm a opção, ou mesmo a obrigação, de mostrar que possuem as competências e o
conhecimento exigidos. Na maioria dos países, esses alunos são convidados a fazer ou a repetir um exame. Esta
medida apenas é adoptada, e raramente, no caso de alunos do nível primário. Na Estónia, se os resultados não
forem suficientes no final do ano, o aluno pode ser obrigado a passar mais duas semanas na escola para trabalhar
nas disciplinas que colocam problemas.
Em 19 sistemas educativos (18), é possível convidar os alunos a repetirem um ano se não tiverem adquirido
devidamente o conhecimento e as competências necessárias no final de um ano escolar ou ciclo de ensino.

(18) Designadamente BE fr, BE de, BE, nl, BG, CZ, DE, EE, ES, FR, LV, LT, LU, NL, AT, PL, PT, RO, SK, FI. Key Data on Education in Europe
(2009) (Eurydice 2009b).
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Contudo, em todos estes países, com excepção da Bulgária, Espanha e Roménia, uma nota insuficiente numa
disciplina artística não produz, na prática, quaisquer consequências para a progressão de um aluno na escola.
Todavia, na Bélgica (Comunidades francesa e germanófona), Alemanha, França e Áustria, os resultados nas
disciplinas artísticas contribuem, de facto, para a avaliação global do aluno e, consequentemente, têm um papel
na decisão final sobre se o aluno avança para o ano seguinte ou não. No entanto, o peso atribuído a estas
disciplinas é, geralmente, bastante reduzido.
Embora maus resultados nas disciplinas artísticas tenham pouca influência na progressão dos alunos na escola,
é possível tomar medidas para permitir, aos alunos que tenham reprovado, os progressos suficientes em algumas
disciplinas (incluindo as disciplinas artísticas) para melhorar o seu conhecimento e as suas competências. Em
Espanha, por exemplo, um aluno pode avançar para o ano seguinte sem ter passado nos exames de todas as suas
disciplinas (sujeito a um máximo de duas, ou excepcionalmente, três ou mais disciplinas se o aluno não tiver
ainda repetido qualquer ano). Se um aluno que tenha reprovado em até três disciplinas avançar para o ano
seguinte, tem de ser inscrito num programa de reforço que inclui uma fase de avaliação para as disciplinas onde
foram encontradas as fragilidades.
No Reino Unido (Inglaterra e País de Gales), os alunos são avaliados em função de um conjunto de critérios que
não se limitam aos padrões esperados de uma determinada faixa etária (ponto 4.1.1.2.). Pede-se aos professores
que diferenciem o seu ensino, atribuindo, por exemplo, que atribuam tarefas diferentes a alunos que trabalhem
em níveis distintos.
Estratégias para alunos identificados como dotados e talentosos nas artes
A maioria dos países examinados adoptou medidas específicas destinadas a criar condições de aprendizagem
adequadas para alunos dotados ou talentosos (Eurydice, 2006). A adaptação do currículo constitui, portanto, uma
das medidas explicitamente recomendadas na Bélgica (Comunidade germanófona), República Checa, Espanha e
Reino Unido (Inglaterra). Em Inglaterra, todas as escolas primárias e secundárias estão obrigadas a identificar crianças
dotadas e talentosas desde 2007. Além disso, nove Centros de Excelência (“Excellence Hubs”), em parceria com
estabelecimentos de ensino superior, disponibilizam programas (escolas de Verão não residenciais, seminários, aulas
com especialistas, etc.) a crianças dotadas e talentosas numa série de disciplinas, incluindo as artes. Estes centros
trabalham em parceria com escolas e autoridades locais para planearem as actividades. Na Áustria, há oito Gymnasia
especializados em educação musical para crianças talentosas, que trabalham em colaboração com academias de
música e conservatórios. No nível secundário inferior (correspondendo ao 3.º ciclo do ensino básico, em Portugal),
algumas escolas têm planos especiais para a educação artística e atraem e desenvolvem alunos dotados e talentosos.
Em muitos países, as actividades extracurriculares são consideradas um dos instrumentos privilegiados para
proporcionar aos alunos dotados um canal suplementar para desenvolverem os seus talentos ou competências.
Estas actividades podem ser organizadas pela própria escola ou por centros especializados, se existirem
(conservatórios, no caso da música). Em alguns países, as ligações entre escolas e estruturas externas estão bastante
desenvolvidas. Na Bulgária, as autoridades locais instituíram Centros Comuns para as crianças. Estes centros
desenvolvem gratuitamente actividades para crianças dotadas ou interessadas. São objecto de cooperação intensa
entre as autoridades educativas e regionais, por um lado, e as autoridades locais, por outro. As autoridades locais
podem também organizar um amplo conjunto de actividades artísticas para apoiar o trabalho educativo das
escolas na Finlândia. Finalmente, na Eslovénia, desde 2008, as aulas de música realizadas numa academia ou num
conservatório podem ser incluídas no relatório escolar se o aluno frequentar a disciplina por opção.
A participação de alunos talentosos em competições regionais, nacionais e internacionais é igualmente
incentivada na Estónia, Grécia, Letónia, Lituânia, Roménia e Reino Unido (Escócia). Considera-se que estas
actividades motivam esses alunos e ajudam a desenvolver as suas competências.
Além disso, existem sistemas de recompensas em muitos países. Por exemplo, no Luxemburgo, a Associação de
Professores de Educação Artística atribui recompensas aos alunos cujo trabalho tenha sido avaliado como
excelente. No Chipre, quando os trabalhos artísticos dos alunos apresentam uma qualidade excepcional, os
professores podem decidir enviar os trabalhos para o Ministério a fim de poderem ser exibidos numa exposição.
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Finalmente, os professores podem recomendar aos alunos que demonstrem especial aptidão para as disciplinas
artísticas, no nível secundário, que se inscrevam em escolas artísticas.

4.1.2. Avaliação externa dos alunos
Na maioria dos sistemas educativos, todos os alunos têm de realizar um exame nacional durante o seu percurso
escolar, no nível primário e no nível secundário inferior (final do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, em Portugal)
(Eurydice, 2009c). Contudo, com excepção da Irlanda, Malta e Reino Unido (Escócia), as disciplinas artísticas não
fazem parte destas avaliações.
Na Irlanda e no Reino Unido (Escócia), esta avaliação, que tem lugar apenas no final do nível CITE 2, é certificada.
Os alunos aprovados recebem um certificado no final do nível secundário inferior (3.º ciclo, em Portugal). Na
Irlanda, este exame é feito pelos alunos que escolhem disciplinas artísticas opcionais e consiste num exame de
“papel e lápis”e na criação de um projecto pessoal baseado num tema definido pela Comissão Oficial de Exames.
Há também um teste prático em música. No Reino Unido (Escócia), os métodos de exame diferem
substancialmente consoante a forma de arte (música, artes visuais, teatro e dança).
Em Malta, os alunos das escolas do Junior Lyceum (Ensino Secundário Inferior – 3.º ciclo, em Portugal) e Area
Secondary (Ensino Secundário Superior – Ensino Secundário, em Portugal) fazem testes padronizados em artes
visuais no final de cada ano escolar. As disciplinas avaliadas são a pintura e o desenho. São pedidos dois tipos
de tarefas aos alunos: criar um trabalho artístico sobre um determinado tema e outro a partir de observação.
Na Eslovénia, o esloveno, a matemática e uma terceira disciplina são avaliadas externamente no final do nível
CITE 2. Em cada ano, desde 2005, o Ministério da Educação anunciou quatro disciplinas adicionais que passaram
a ser avaliadas externamente. O Ministério podia escolher artes visuais ou música mas, até ao momento, ainda
não as seleccionou. Contudo, a educação física (que inclui a dança) foi uma das disciplinas examinadas durante
o ano lectivo de 2008/09.
Na Irlanda, Malta e Eslovénia, os resultados destas avaliações nas disciplinas artísticas são igualmente utilizados
pelos gestores do sistema educativo com vista a acompanhar e a melhorar a qualidade do ensino (ver 4.2).

4.2. Monitorização da qualidade do ensino
Uma minoria de países afirma possuir dados relativamente recentes (posteriores a 2000) sobre a qualidade do
ensino nas disciplinas artísticas. Todavia, onde existem essas informações, o pouco tempo atribuído a esta
aprendizagem é uma das conclusões mais vezes citada nos relatórios. Além deste problema, a falta de instalações
para o ensino das artes (por exemplo, a ausência de salas de aula adequadas), o défice de formação dos
professores, bem como a dificuldade em avaliar a progressão dos alunos são igualmente mencionadas.
Relativamente a este último ponto, Anne Bamford (2009) registou também que a avaliação da educação artística
é frequentemente considerada problemática. É muitas vezes criticada por ser “restritiva, sem ter em conta os
tipos de aprendizagem holística e contínua nos programas artísticos” (Bamford, 2009, 20).
Além de recolher informações através de testes padronizados entregues a uma amostra ou ao conjunto da
população escolar, existem outros dois grandes instrumentos que permitem recolher as informações necessárias
sobre a qualidade do ensino no sistema educativo. Há, por um lado, inspecções sistemáticas e regulares levadas
a cabo por inspectores escolares e, por outro lado, inquéritos que o Ministério encomenda a centros de
investigação.
No que respeita aos testes normalizados, além dos três países acima referidos (Irlanda, Malta e Eslovénia), importa
acrescentar a Estónia, que organizou, em 2007, um teste para medir as competências musicais dos alunos.
Todavia, ao contrário dos outros três países, este teste foi dado apenas a uma amostra de alunos (12-13 anos).
Os principais objectivos deste teste eram os seguintes: avaliar o que os alunos tinham aprendido no final do nível
primário; proporcionar às escolas a oportunidade de comparar os resultados dos respectivos alunos; realçar a
igual importância da educação musical em comparação com outras disciplinas no currículo; chamar a atenção

58

Capítulo 4: Avaliação dos alunos e monitorização da qualidade do ensino

para os materiais necessários a este tipo de ensino; e recolher informação que seja útil para o desenvolvimento
do currículo. Em geral, os resultados obtidos pelos alunos são considerados como sendo bons, tendo as raparigas,
em geral, melhores resultados do que os rapazes. Como seria de prever, os alunos que frequentam uma escola
de música conseguiram melhores resultados, com números estatisticamente significativos. O desempenho dos
alunos não parece depender das qualificações dos professores. Este inquérito revelou ainda problemas
associados ao processo de ensino-aprendizagem e sugeriu formas de melhorar esta situação.
Em Espanha, está previsto organizar uma avaliação das competências artísticas e culturais no futuro. Esta avaliação
fará parte de um programa de avaliações de diagnóstico. A primeira série teve início no ano lectivo de 2008/09. Os
testes são aplicados a uma amostra representativa de alunos no 4.º ano do ensino primário e no 2.º ano do ensino
secundário. Os principais objectivos destes testes consistem em examinar o nível de sucesso dos alunos no âmbito
das competências básicas exigidas pelo currículo e também avaliar o desempenho do sistema educativo.
A Grécia, a Irlanda e o Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte) são os únicos países com
relatórios sobre a qualidade do ensino nas disciplinas artísticas, resultantes do trabalho de inspectores ou dos
conselhos executivos das escolas. Na Grécia, este relatório incide nas artes visuais, no nível CITE 2, durante o
ano lectivo de 2007/08. Conclui que os professores respeitam geralmente o currículo e que os manuais
disponibilizados aos alunos vão ao encontro das suas necessidades e dos seus interesses. No que se refere à
qualidade do ensino, o relatório realça a necessidade de os professores receberem formação contínua e sublinha
os benefícios da criação de salas de aula especificamente adaptadas ao ensino das artes. Finalmente, recomenda
que o tempo de ensino atribuído às disciplinas artísticas seja aumentado.
Na Irlanda, um relatório datado de 2002 (19) agrupa e resume os resultados de uma amostra de 50 relatórios de
inspecção. Estes documentos abrangem todas as disciplinas curriculares do nível primário, incluindo a música
e o teatro. O relatório relativo à música compreendia 46 escolas do nível pós-primário e está disponível no sítio
Internet do Departamento da Educação e da Ciência. Os aspectos positivos em matéria de ensino da música
incluem a existência de um currículo abrangente e equilibrado, de boas ligações entre a música e outras áreas
curriculares, bem como do ensino de um leque adequado de canções. Em contrapartida, os inspectores
criticaram a planificação inadequada do ensino na música, além da pouca atenção dedicada a avaliar a
progressão dos alunos. Em particular, registaram-se geralmente poucos sinais de procedimentos formais de
avaliação. Finalmente, o documento indica que algumas escolas encontravam problemas na implementação
do currículo musical. No que respeita à arte dramática, o relatório salienta a boa utilização da expressão
dramática como forma de aprender num currículo integrado. Todavia, critica a pouca atenção que lhe é
normalmente concedida. Não existem avaliações nacionais recentes no domínio da educação artística no nível
secundário, mas as observações habitualmente realizadas por inspectores evidenciam, de facto, diferenças entre
escolas no que se refere aos recursos disponíveis e também à importante influência dos exames externos
definidos pela SEC (Comissão Oficial de Exames) na planificação das aulas.
Os serviços de inspecção nacionais no Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte) elaboram
periodicamente relatórios que avaliam a oferta educativa em diferentes disciplinas, incluindo as disciplinas
artísticas. Os relatórios baseiam-se, normalmente, em dados de inspecções ou inquéritos centrados numa
determinada disciplina ou em inspecções gerais às escolas. Em Inglaterra, por exemplo, o serviço de inspecção
publicou um relatório em que avaliava a oferta educativa em inglês (incluindo a arte dramática) em escolas
primárias e secundárias durante o período entre 2000 e 2005. O relatório determinou que não era frequente
ensinar arte dramática na maioria das escolas primárias. Nas escolas secundárias onde a arte dramática era
leccionada como disciplina separada, foi referida como uma das disciplinas mais bem ministradas, embora a
avaliação dos alunos fosse realçada como um aspecto passível de ser melhorado (20).

(19) Department of Education and Science (2002) Fifty School Reports; what inspectors say [Cinquenta relatórios escolares;
o que dizem os inspectores]
http://www.education.ie/servlet/blobservlet/inspector_50school_report.pdf?language=EN
20) Ver http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Browse-all-by/Education/Curriculum/English/
(
Primary/English-2000-05-a-review-of-inspection-evidence
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No País de Gales, em 2005, o serviço de inspecção publicou um inquérito sobre a oferta de educação artística
no nível primário e no nível secundário a fim de divulgar boas práticas e incitar as escolas a reverem a sua
posição. O relatório concluiu que, quando as disciplinas artísticas ocupam um lugar adequado no currículo, a
qualidade da aprendizagem dos alunos e a vida e o espírito da escola melhoravam significativamente. O nível
das disciplinas artísticas aumentou globalmente, apesar de existir um aumento de trabalho insuficiente na arte
e na música à medida que os alunos avançavam no ensino secundário (21).
Em 2005, o serviço de inspecção da Irlanda do Norte levou a cabo um inquérito sobre a arte e design, a música
e a educação física, numa amostra de escolas primárias. O estudo revelou que as três disciplinas eram valiosas
para estimular o pensamento criativo e a imaginação das crianças, bem como as suas competências e o seu
desenvolvimento global. O relatório recomendava que as crianças tivessem mais oportunidades para serem
criativas, praticando e refinando as suas competências, e que a avaliação fosse mais sistemática (22).
Seis países dispõem de inquéritos recentes que apresentam informações sobre a qualidade da educação
artística nas escolas. Na Bulgária, as autoridades educativas regionais lançaram um inquérito em 2007 a fim de
avaliar em que medida os professores de artes conseguiam cumprir as normas nacionais definidas.
Em França, um inquérito (23) realizado pela Inspecção-Geral da Educação Nacional, lançou nova luz sobre as
práticas pedagógicas e de monitorização no nível primário. Embora se tenha observado ensino de qualidade,
o relatório sublinha a natureza imprevisível dos cursos em cada escola, manifestadas através de práticas
irregulares e de ausência de consistência e de continuidade. Algumas das fragilidades realçadas resultam de
problemas específicos das disciplinas artísticas: falta de confiança por parte dos professores e falta de formação
prática e teórica. O relatório apresenta recomendações em três domínios: clarificar expectativas e requisitos,
reformar os sistemas de monitorização e o desenvolvimento e partilhar recursos e boas práticas.
Na Lituânia, foi lançado um inquérito nacional, em 2007, centrado na organização das actividades artísticas e
culturais no nível secundário inferior (3.º ciclo do ensino básico, em Portugal); na avaliação do trabalho dos
alunos; e na introdução de actividades artísticas e culturais pelos departamentos educativos a nível das
autoridades locais.
Na Hungria, o Instituto Nacional do Ensino Público promoveu um estudo em 2002/03 sobre o ensino de todas
as disciplinas no nível primário e no nível secundário inferior (ensino básico, em Portugal). Mais de 4 000
professores receberam um questionário sobre a escola em geral e sobre o ensino da sua disciplina. A maioria dos
professores de disciplinas artísticas mencionou que o tempo atribuído à sua disciplina era demasiado curto.
Na Eslovénia, os inquéritos realizados pelo Instituto Nacional da Educação, e os responsáveis pela formação
contínua, salientaram mais uma vez a falta de tempo de ensino atribuído às disciplinas artísticas e também
alguns problemas típicos das artes, como o ensino das artes visuais e a organização de práticas de canto coral.
No que respeita à avaliação dos alunos, o relatório sublinha a falta de atenção dedicada ao desenvolvimento
global dos alunos, à expressão da sua individualidade e à sua progressão em termos de competências.
Na Finlândia, as autoridades nacionais organizaram um estudo em 2008 para avaliar a organização da educação
artística nas escolas. Os resultados deste inquérito ainda não foram publicados.

*

*

*

(21) Ver http://www.estyn.gov.uk/publications/artks2and3.pdf
(22) Ver http://www.etini.gov.uk/summarycreativeexpressiveprimaryschools.pdf
(23) Ver Inspection générale de l’éducation nationale, 2007. La mise en œuvre de l’éducation artistique et culturelle dans
l’enseignement primaire [A aplicação da educação artística e cultural no ensino primário], relatório ao Ministro,
(http://www.education.gouv.fr/cid5379/la-mise-en-oeuvre-de-l-education-artistique-et-culturelle-a-l-ecole-primaire
.html)
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Conclusões
A responsabilidade pela avaliação dos alunos nas disciplinas artísticas é sobretudo dos professores. Todavia, ela
é exercida num enquadramento concreto estipulado pelas autoridades educativas centrais ou regionais. Em
alguns países, os critérios e as escalas de avaliação fazem parte deste enquadramento. Na maioria dos sistemas
educativos, as autoridades educativas centrais recomendam escalas de avaliação específicas. A fixação de
critérios de avaliação específicos a nível central verifica-se numa minoria de países. Nos casos em que os alunos
revelem aptidões excepcionais ou, pelo contrário, encontrem dificuldades, são tomadas medidas padronizadas
para os ajudar, como a organização de actividades extracurriculares ou de aulas de compensação. Repetir um
ano com base em resultados insuficientes nas artes raramente ocorre, embora a repetição seja possível em
19 países. Muito poucos países realizam exames nacionais na educação artística. Na maioria destes poucos casos,
os testes são também utilizados para acompanhar a qualidade do ensino das artes. A par destes testes, as
inspecções e os inquéritos também contribuem para o processo de monitorização. Treze países publicaram
relatórios relativamente recentes sobre a qualidade da educação artística nas escolas.
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Os professores que leccionam disciplinas artísticas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento
das competências criativas dos alunos e dos jovens. Um estudo recente sobre o Impacto da Cultura na
Criatividade (KEA European Affairs 2009) identificou a formação de professores como uma das principais áreas
que necessitam de ser melhorados a fim de proporcionar um ambiente de aprendizagem criativa nas escolas.
A melhoria da formação de professores é, no geral, o primeiro objectivo do programa de trabalho “Educação e
Formação para 2010” (24). Em Novembro de 2007, o Conselho da União Europeia fez notar também que “a
formação de professores constitui um elemento essencial para a modernização dos sistemas de educação e
formação na Europa” (Conselho da União Europeia, 2007b). Por conseguinte, é importante verificar quem ensina
as disciplinas artísticas nos diferentes países europeus e como estes professores são formados.
Assim, este capítulo descreve e compara o nível de especialização, bem como a formação dos professores de
artes na Europa. A primeira secção do capítulo revela semelhanças e diferenças em relação ao emprego de
docentes, generalistas ou especialistas, como professores de artes no ensino regular obrigatório (níveis CITE 1
e 2). De acordo com as nossas definições, os professores generalistas estão qualificados para ensinar todas (ou
quase todas) as disciplinas ou áreas do currículo; os professores semi-especializados têm qualificações para
ensinar um grupo de disciplinas (pelo menos três, mas não mais do que cinco); e os professores especializados
estão qualificados para ensinar uma ou, no máximo, duas disciplinas diferentes. Esta secção também contém
informações sobre a participação de artistas profissionais no ensino de alunos a estes níveis. A segunda secção
discute a regulamentação e os elementos obrigatórios da formação inicial de professores de artes (generalistas
ou especialistas) e apresenta mecanismos para o desenvolvimento profissional contínuo dos professores de
artes em diferentes países. Finalmente, o capítulo mostra como os artistas profissionais participam na educação
e na formação de actuais e futuros professores de artes.

5.1. Os professores de artes no ensino regular obrigatório
A maioria dos países adopta práticas diferentes no que respeita ao nível de especialização dos professores de
artes no ensino de nível primário (nível CITE 1 – 1.º e 2.º ciclos, em Portugal) por um lado, e no ensino de nível
secundário inferior (nível CITE 2, 3.º ciclo, em Portugal), por outro. Como demonstram as Figuras 5.1 e 5.2, são
sobretudo os professores generalistas que ensinam as artes no nível primário (embora as escolas possam
escolher outra modalidade em vários países), enquanto os professores especializados são normalmente
contratados para leccionar as disciplinas artísticas no nível secundário inferior.
A maioria dos países emprega professores generalistas para ensinarem disciplinas artísticas no ensino primário.
Todavia, em vários países, ou as escolas podem optar por empregar professores especializados nas artes, ou
determinadas disciplinas (principalmente a música) são preferencialmente ensinadas por professores
especializados. Na Grécia, a música é frequentemente ensinada por professores de música especializados, sendo
esta prática mais rara no caso das artes visuais e do teatro, dependendo do volume de trabalho dos professores,
especializados. Em Espanha, embora a regra consista em ter professores generalistas a ensinar as artes (arte
dramática, artes visuais e dança), a música é ensinada por professores de música especializados. No Listenstaine,
são professores especializados que ensinam as artes têxteis.
Na Irlanda, embora essa prática não seja uma política do Departamento da Educação e Ciência, existe um
pequeno número de escolas que empregam professores especializados para os domínios da arte dramática e
a música. Na Lituânia, os pais podem solicitar que sejam professores especializados a ensinar as belas-artes, a arte
(24) Ver o sítio Internet http://ec.europa.eu/education/policies/2010/objectives_en.html#training da DG Educação e Cultura da Comissão Europeia.
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dramática, a música ou a dança nas escolas primárias. Na Hungria, normalmente, os professores generalistas
leccionam no ensino primário (nível CITE 1), mas as escolas de maiores dimensões podem empregar professores
especializados. Na Finlândia, as escolas têm a possibilidade de contratar professores semi-especializados
(professores generalistas que também estejam qualificados para ensinar disciplinas específicas no nível
secundário inferior – 3.º ciclo, em Portugal) ou professores especializados no nível primário. Quanto mais
avançado for o ano, mais frequentemente são professores especializados a ensinar as disciplinas artísticas;
contudo, a situação varia de escola para escola. No Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte),
apesar de os professores do ensino primário terem formação para leccionar todas as disciplinas do currículo, a
gestão do pessoal é da responsabilidade das escolas. As escolas podem optar por empregar especialistas para
as disciplinas artísticas, proporcionando ao professor da turma mais tempo para outras tarefas, como a
planificação e a preparação.

Figura 5.1: Professores de artes especializados e generalistas no ensino primário,
2007/08

BE de

Professores generalistas
CY
LU

Sobretudo professores generalistas,
mas com diferenças entre escolas
e/ou disciplinas

MT

Professores especializados
ou semi-especializados

LI

Sem regulamentação nem
informação sobre práticas

Dados não disponíveis

Fonte: Eurydice.
Nota adicional
Estónia, Polónia, Portugal e Islândia: O padrão é heterogéneo porque os professores especializados ensinam normalmente
as disciplinas artísticas após alguns anos, no nível CITE 1.
Nota explicativa
As actividades extracurriculares não estão incluídas.
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Num outro grupo de países, a principal divisão verifica-se mais entre os 3-4 primeiros anos do ensino
primário e a segunda parte do ensino obrigatório geral, do que entre o ensino primário e o ensino
secundário. Nestes países, os professores generalistas ensinam as disciplinas artísticas nos primeiros anos do
ensino primário, enquanto os professores especializados leccionam na fase posterior. Os países onde este
modelo se aplica são a Polónia, Portugal e Islândia. Na Estónia, não há uma divisão estrita entre o ensino
primário e o ensino secundário inferior (ensino básico, em Portugal). Geralmente, os professores generalistas
ensinam nos primeiros três anos, mas as escolas podem decidir empregar professores especializados desde
o início, principalmente para a música.
Em três países, apenas professores especializados ou semi-especializados ensinam as artes em todos os
níveis, incluindo todos os anos no nível de ensino primário. Estes países são a Dinamarca (professores semiespecializados), Alemanha e Letónia. Malta utiliza um sistema diferente, em que os professores de artes
“itinerantes” que sejam especializados numa das disciplinas artísticas visitam regularmente todas as escolas
primárias públicas e dão aulas aos alunos. Os professores das turmas podem estar presentes durante estas
aulas de artes, a não ser que tenham outros compromissos escolares. Existem professores “itinerantes” para
a arte dramática, as artes visuais, a música e a educação física (de que faz parte a dança). No entanto, as
disciplinas artísticas podem igualmente ser leccionadas por professores generalistas (das turmas) que, por
vezes, são orientados por um professor especializado.
Finalmente, em alguns países, não existe regulamentação geral sobre quem pode ensinar disciplinas
artísticas no ensino primário (ou secundário inferior) e também não há tendências gerais, como no caso dos
países discutidos anteriormente (por exemplo, os Países Baixos). Na Bulgária, é possível a professores
generalistas e a professores especializados ensinarem as disciplinas artísticas, dependendo da escola. A
situação é semelhante na Comunidade flamenga da Bélgica, na Suécia e na Noruega. Na Comunidade
flamenga da Bélgica, visto que o principal objectivo da educação artística no nível primário é os estudantes
descobrirem-se a si prórpios e a aprendizagem, os professores não são, normalmente, artistas especializados.
Em quase todos os países, são empregues professores especializados para ensinar as disciplinas artísticas
no ensino secundário inferior (3.º ciclo, em Portugal). Há, contudo, algumas excepções. Por exemplo, na
Áustria, embora se presuma que devem ser professores especializados a ensinar as disciplinas artísticas
nas escolas secundárias académicas (Allgemeinbildende höhere Schulen) e nas escolas secundárias gerais
(Hauptschulen), na prática, isso nem sempre acontece nas escolas secundárias gerais. Neste segundo caso,
os professores especializados leccionam por vezes disciplinas para as quais não dispõem de formação
adicional (fachfremde Lehrer). Além disso, como já foi referido, em alguns países não existe regulamentação
geral sobre quem ensina as artes no nível 2 da CITE nem estão disponíveis informações sobre tendências
gerais. Os países em causa são a Comunidade flamenga da Bélgica, a Bulgária, a Suécia e a Noruega.
Contudo, na Comunidade flamenga da Bélgica, embora professores generalistas e professores
especializados possam ensinar as artes neste nível, na prática, a maior parte das escolas emprega
professores especializados para este efeito.
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Figura 5.2: Professores de artes no ensino secundário inferior (3.º ciclo, em Portugal),
2007/08
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Fonte: Eurydice.

5.2. Competências e qualificações dos professores de artes
A formação de professores de artes, à semelhança da de outros docentes, pode ser analisada em duas
fases: formação inicial de professores (ou seja, formação antes de adquirir o estatuto de professor) e
desenvolvimento profissional e contínuo. Durante a fase inicial, os candidatos a professores de artes
recebem formação em diferentes disciplinas artísticas; ou, no caso dos professores especializados,
recebem formação e qualificação em uma ou duas áreas curriculares específicas. Além disso, na maioria
dos casos, os candidatos a professores de artes também recebem formação profissional de professores.
A formação inicial de professores está a ser objecto de transformações em muitos países devido a várias
reformas e ao Processo de Bolonha ( 25); por conseguinte, as informações apresentadas a seguir estão
sujeitas a alterações.
Os professores generalistas recebem normalmente formação em disciplinas artísticas no âmbito da sua
formação profissional de professores (ver adiante as excepções a esta regra). No caso dos professores de
artes especializados, as práticas variam. Para poderem ser professores de artes especializados, os futuros
docentes têm de possuir um bacharelato ou uma licenciatura (em Portugal, a denominação, ainda aplicada,
é de licenciatura e mestrado, respectivamente) numa disciplina artística (artes visuais, música, etc.) e
concluir uma formação profissional de professores. Podem fazê-lo através do modelo integrado ou do
(25) Sobre o Processo de Bolonha, ver: http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html, bem como
o relatório Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Process (Eurydice 2009a).
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modelo sequencial (26). O modelo integrado é a opção predominante ou única na Dinamarca, Alemanha e
Polónia. Os países onde a formação de professores especializados tende a seguir o modelo sequencial são
a Estónia, França, Itália, Luxemburgo, Finlândia e o Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte).
Na Comunidade germanófona da Bélgica, existe apenas uma instituição para formação de professores
generalistas; os professores especializados são formados sobretudo na Comunidade francesa da Bélgica.
Não há instituições para formação de professores no Listenstaine; assim, todos os professores são formados
nos países vizinhos (principalmente na Suíça e, em alguns casos, na Áustria).
Noutros países europeus, existem dois percursos disponíveis para se ser professor de artes especializado: os
alunos estudam as artes em instituições de ensino superior especializadas ou em universidades
(nomeadamente nas faculdades de belas-artes, academias de artes ou conservatórios) e participam mais
tarde em formação profissional de professores, ou estudam as artes no quadro da sua formação profissional
de professores (nomeadamente em faculdades de educação). Por exemplo, em Chipre, os professores de
arte especializados que ensinam em escolas primárias estudam as artes durante a sua formação de
professores, enquanto os que se preparam para leccionar no nível secundário inferior (3.º ciclo, em Portugal)
geralmente obtêm primeiro um bacharelato na disciplina específica. Em Espanha, enquanto os professores
de música especializados que ensinam no nível primário são formados em escolas de formação de
professores, a formação de professores no ensino secundário segue o modelo sequencial. Na Irlanda, para
poderem ser professores de artes visuais especializados, os alunos podem concluir um bacharelato em
Formação para o Ensino de Arte e Design, ou completar um curso de artes visuais, podendo depois obter o
diploma de Ensino com Formação em Arte e Design. De igual modo, na República Checa e na Eslováquia, os
alunos podem tornar-se professores de artes especializados de duas formas: estudando em faculdades de
educação (com as artes integradas na formação de professores) ou frequentando instituições de ensino
superior profissional de artes e depois formação pedagógica suplementar.
A existência de orientações ou enquadramentos definidos a nível nacional para a educação inicial de
professores para docentes de artes generalistas e especializados varia consoante os países. Embora caiba
normalmente às instituições de formação de professores a responsabilidade pelos conteúdos da formação,
na maioria dos casos incluem (têm de incluir) alguns temas ou assuntos nos seus programas. Na maioria
dos casos, ou existem normas nacionais ou todas as instituições de formação de professores disponibilizam
formação semelhante. As subsecções seguintes centram-se em dois domínios: formação inicial em disciplinas
artísticas e formação profissional de professores. A última subsecção será dedicada ao desenvolvimento
profissional e contínuo para professores de artes.

Disciplinas artísticas na formação inicial de professores
Os professores de artes generalistas, que leccionam predominantemente no ensino primário, recebem
normalmente formação em mais do que uma disciplina artística. Na maior parte dos países, ou existe um
programa nacional para a formação de professores generalistas ou todas as instituições proporcionam formação
semelhante. Como ilustra a Figura 5.3, em todos os países com um plano de estudos nacional (Irlanda, França,
Chipre, Lituânia, Hungria, Malta, Áustria, Roménia, Suécia e Reino Unido (Escócia)) ou onde seja disponibilizada
formação semelhante por todas as instituições (a Comunidade germanófona da Bélgica e o Luxemburgo, cada
um com apenas um estabelecimento de ensino com formação de professores generalistas, as Comunidades
francófona e flamenga da Bélgica, Espanha, Eslovénia, Eslováquia e Finlândia) as artes visuais e a música são
disciplinas obrigatórias. A arte dramática é obrigatória na Comunidade germanófona da Bélgica, Irlanda, Malta,
Eslovénia (integrada na língua eslovena), Eslováquia, Finlândia, Suécia e Reino Unido (Escócia). A dança é
disciplina obrigatória na Comunidade germanófona da Bélgica, na Irlanda, na Suécia e no Reino Unido (Escócia),
e é obrigatória no quadro da educação física em Chipre, Malta, Áustria, Eslovénia e Finlândia. As disciplinas
artísticas são também propostas como disciplinas opcionais em alguns países, como demonstra a Figura 5.3.
(26) Para mais informações sobre estes modelos, ver Key Data on Education 2009, Capítulo D, secção relativa aos professores
(Eurydice 2009b).
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Nos países onde as disciplinas artísticas não são obrigatórias, existe pouca informação disponível sobre a
formação que os professores efectivamente recebem. No Reino Unido (Inglaterra), um inquérito nacional sobre
a educação artística nas escolas primárias (1.º e 2.º ciclos, em Portugal) – realizado em 2002, com a participação
de 1 800 escolas – concluiu que um quinto de todos os professores generalistas participantes no estudo não
recebeu qualquer formação artística durante a sua formação inicial de professores (Downing et al., 2003). Os
professores recentemente diplomados foram os que mais vezes mencionaram a presença de elementos
artísticos durante a sua formação inicial de professores, embora com pouca intensidade em cada disciplina
artística. Por outro lado, apesar de haver, aparentemente, mais conhecimento especializado no ensino da música
do que nas outras disciplinas artísticas, a preocupação mais generalizada era a escassez de competências para
ensinar música. Após a realização deste inquérito, em 2004, foi lançado o projecto HEARTS (Higher Education,
the Arts and Schools – Ensino Superior, as Artes e as Escolas) com a intenção de reforçar os elementos artísticos
da formação inicial de professores do ensino primário (ver secção 5.3 para mais pormenores).

Figura 5.3: Disciplinas artísticas na formação inicial de professores para docentes generalistas,
2007/08
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Fonte: Eurydice.
Notas adicionais
Bélgica (BE de): A maior parte dos professores é formada na Comunidade francesa da Bélgica e, em alguns casos, na
Alemanha.
Espanha: O plano de estudos universitário, da formação inicial de professores generalistas, do ensino primário (que também
leccionam as artes, com excepção da música) tem um tronco nacional comum a todas as universidades. Uma parte desse
tronco consiste numa área curricular de natureza oficial e obrigatória intitulada “educação artística e a sua didáctica”. Além
disso, cada universidade pode criar outras disciplinas (obrigatórias ou opcionais para os alunos) relacionadas com as artes.
Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte): Apesar de não haver currículos determinados a nível central
para os candidatos a professores, existem normas ou competências definidas a esse nível que os alunos têm de cumprir
para poderem obter a qualificação de professor. Estes requisitos especificam que os professores devem ter um conhecimento
suficientemente pormenorizado das suas disciplinas ou áreas curriculares para poderem ensinar eficazmente.
Listenstaine: Os candidatos a professores são formados sobretudo na Suíça e na Áustria.

Há vários países onde as instituições de formação de professores são autónomas e disponibilizam diferentes
programas neste domínio: as disciplinas artísticas podem ser obrigatórias ou opcionais e é possível incluir
diversas disciplinas. As informações sobre a natureza obrigatória ou opcional destes cursos só estão disponíveis
no caso de alguns países. Na Estónia, as artes visuais e a música são geralmente opcionais para os professores
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generalistas (têm de escolher apenas uma delas), mas a formação inicial de professores inclui normalmente
cursos de introdução obrigatórios de artes visuais e, por vezes, de música. Na Islândia, embora nenhuma
disciplina específica seja obrigatória, os estudantes que participam na formação inicial de professores têm de
escolher entre três áreas curriculares: artes visuais, música/arte dramática/dança e têxteis/trabalhos manuais. De
igual modo, na Bulgária e na República Checa, apesar dos estabelecimentos de ensino superior serem
autónomos e, consequentemente, as práticas poderem variar, os candidatos a professores generalistas podem
escolher uma especialização entre as disciplinas artísticas. Na Grécia, embora não existam actualmente
programas nacionais e os candidatos a professores generalistas frequentem disciplinas artísticas opcionais
apenas desde o final da década de 1990, os professores mais velhos que receberam formação anteriormente
tinham uma ou duas disciplinas artísticas obrigatórias durante os seus estudos (artes visuais, música, teatro ou
dança). Na Noruega, as disciplinas artísticas não são, de todo, obrigatórias para os professores generalistas desde
2003.
No caso dos professores especialistas, demonstrar competências numa determinada disciplina artística é
habitualmente um requisito em todos os potenciais modelos de formação. Contudo, as competências artísticas,
por norma, merecem maior realce no modelo sequencial. Por exemplo, na Áustria, existe uma diferença entre a
formação de professores de artes especializados que ensinam nas escolas secundárias académicas e a dos que
leccionam nas escolas secundárias gerais. Os professores especializados das escolas secundárias académicas
são geralmente formados em universidades de acordo com o modelo sequencial, enquanto os professores que
leccionam, nas escolas secundárias gerais estudam em escolas de formação de professores mais centradas na
pedagogia e menos nas competências artísticas. A demonstração de competências artísticas não é
regulamentada a nível central na Bulgária e na Suécia.

Formação profissional dos professores de artes
Os professores de artes generalistas e especializados têm de adquirir competências profissionais de ensino
relacionadas com as disciplinas artísticas ensinadas. Assim, na grande maioria dos países, os professores de artes
especializados, mesmo que tenham sido formados de base como artistas (profissionais) num modelo sequencial,
necessitam também de frequentar formação profissional para a docência em algum momento. Quer isto dizer
que, para poderem ensinar nas escolas gerais públicas (e não apenas leccionar aulas extracurriculares, em que
podem participar artistas profissionais de vários países, por exemplo na Grécia, Itália, Finlândia, Eslováquia e
Eslovénia), os artistas profissionais têm de concluir também uma formação profissional para a docência. As
excepções são a Grécia, onde os músicos com um diploma de um conservatório podem ensinar em todas as
escolas primárias públicas em regime diurno sem qualificações pedagógicas; o Luxemburgo, onde os artistas
profissionais com um mestrado podem leccionar em escolas públicas gerais; a Polónia, em que os artistas
profissionais podem ensinar mediante o consentimento do responsável pela autoridade regional de educação;
e a Suécia, onde as escolas podem decidir autonomamente se os artistas profissionais podem ensinar ou não.
Contudo, na Grécia, a fim de reforçar a garantia de qualidade na educação artística, todos os professores,
incluindo os professores de artes especializados, têm de realizar exames de concurso administrados pelo
Conselho Superior da Selecção de Funcionários Públicos (ASEP). Além disso, é necessário possuir um diploma
na área do ensino para se poder ser nomeado professor qualificado numa escola pública.
Vários países (Comunidade francesa da Bélgica, Estónia, Irlanda, Letónia, Hungria, Países Baixos, Finlândia, e
Islândia) permitem aos artistas profissionais ensinar temporariamente sem as qualificações pedagógicas exigidas
para o ensino ou sem formação de professores – por exemplo, se não estiver disponível um professor qualificado.
Contudo, nestes casos, é geralmente exigido aos artistas profissionais que concluam uma formação profissional
de professores ao fim de um determinado período de tempo para obterem um estatuto permanente. Nos Países
Baixos, antes de adquirirem a qualificação pedagógica, os artistas profissionais podem ensinar com base no
chamado certificado de “Artista na sala de aula”.
No que respeita à formação profissional de professores, é possível analisar as seguintes áreas de estudo:
desenvolvimento artístico das crianças, conteúdos do currículo artístico, pedagogia das artes, história da arte, o
desenvolvimento pessoal de competências artísticas do candidato a professor e, avaliação dos alunos (este
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último elemento apenas no caso dos professores de artes especializados). Como é possível verificar na Figura
5.4, muito poucos países com um quadro ou um programa nacional (ver lista supra) incluem todas estas áreas
pedagógicas na sua formação obrigatória para professores generalistas, mas cada uma dessas áreas está
presente no plano de estudos de vários países.
Os países em que as cinco áreas de estudo são obrigatórias ou disponibilizadas por todas as instituições de
formação de professores na preparação de professores generalistas são a França, Lituânia, Áustria, Eslováquia
e Finlândia. Na Estónia, embora as instituições de ensino superior sejam autónomas, todos os professores
generalistas recebem, em certa medida, formação em todas as disciplinas. Os países em que é deixado ao
critério das instituições de formação de professores a determinação do conteúdo dos currículos e em que as
instituições diferem no que respeita aos seus programas de formação são a Comunidade flamenga da Bélgica,
Bulgária (embora a pedagogia artística seja obrigatória), República Checa, Grécia, Itália, Países Baixos, Portugal,
Suécia, Islândia e Noruega. Na Grécia, todas as áreas enunciadas são disponibilizadas como opções separadas
em diferentes instituições de formação de professores, mas nenhuma instituição oferece todas. Na Noruega,
os professores generalistas não dispõem de uma componente relativa às artes na sua formação pedagógica,
apesar de algumas áreas poderem ser estudadas se o candidato a professor escolher uma disciplina artística
(que não é obrigatória). Todavia, não existem disposições no currículo nacional respeitante à formação de
professores que estipulem a inclusão obrigatória da arte dramática como método de ensino transversal. Por
outro lado, o programa nacional de formação de professores especifica que essa formação deve dar aos
candidatos a professores a oportunidade de expressarem, desenvolverem e realizarem o seu potencial
estético.

Figura 5.4: Áreas pedagógicas de estudo na formação inicial de professores generalistas,
2007/08
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Fonte: Eurydice.

De igual modo, os programas de formação de professores para professores de artes especializados variam de
acordo com a natureza obrigatória ou opcional das áreas pedagógicas. A Figura 5.5 indica se as áreas enunciadas
são tornadas obrigatórias pelos currículos nacionais/disponibilizadas por todas as instituições para formação de
professores de artes especializados num determinado país, ou se as instituições de ensino superior têm
autonomia para decidir os conteúdos da sua formação e apresentam programas diferentes.
As instituições de formação de professores são autónomas e não existe qualquer quadro de orientação ou
programa na Bélgica (Comunidades francesa e flamenga), Bulgária, República Checa, Itália, Países Baixos, Finlândia,
Suécia, Reino Unido (Escócia) e Islândia. Contudo, nos Países Baixos e na Finlândia, todas as áreas são ensinadas
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por todas as instituições de formação de professores. Na Islândia, há dois estabelecimentos de ensino superior que
oferecem formação de professores em disciplinas artísticas e em que a elaboração do currículo é deixada ao seu
critério (embora o currículo artístico e a história da arte sejam ensinadas em ambas as instituições).

Figura 5.5: Áreas pedagógicas de estudo na formação inicial de professores especializados de artes visuais
e música, 2007/08
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Fonte: Eurydice.
Notas adicionais
Uma vez que as artes visuais e a música são as disciplinas mais frequentemente ensinadas nas escolas, este número indica
essencialmente se os professores especializados de artes visuais e de música (27) obtêm formação obrigatória nas áreas
pedagógicas em causa durante a sua formação profissional de professores. Todavia, alguns programas de formação diferem
consoante as diferentes formas de arte.
Dinamarca: A avaliação dos alunos não é necessariamente obrigatória para os professores de arte.
Grécia: O desenvolvimento artístico das crianças não é uma área de estudo no caso dos professores de música. Além disso,
o currículo artístico é uma área de estudo opcional para os candidatos a professores de música.

Apesar da autonomia institucional dos estabelecimentos de ensino superior, muitas das áreas referidas são
obrigatórias para os professores especializados nos currículos nacionais da maioria dos países. Contudo, a
natureza obrigatória da área pedagógica em questão não implica necessariamente que os candidatos a
professores recebam formação completa nestas áreas. Por exemplo, em Chipre, embora a maioria dos domínios
enunciados sejam obrigatórios nos programas de formação de professores, os professores especializados têm
uma formação bastante genérica e superficial nestas áreas. Na Áustria, os professores especializados que
ensinam em escolas secundárias académicas recebem uma formação mais aprofundada em história da arte e
em desenvolvimento pessoal de competências artísticas, do que os professores que trabalham em escolas
secundárias gerais.
(27) A Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) tem vindo a recolher, há
alguns anos, informações sobre os sistemas nacionais de formação profissional no domínio da música. O sítio Internet
www.bologna-and-music.org/countryoverviews é sobretudo o resultado dos projectos “Polifonia” e “Mundus Musicalis”. É possível consultar também mais informações sobre a formação de professores de música em www.polifoniatn.org/invite e www.menet.info.
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As áreas pedagógicas podem ser ensinadas em diferentes fases da formação inicial de professores. Na
Alemanha, por exemplo, a pedagogia artística, a história da arte e o desenvolvimento pessoal de competências
artísticas, são obrigatórias durante a primeira fase da formação de professores; os conteúdos do currículo artístico
e a avaliação dos alunos são os principais temas durante o período preparatório (formação pedagógica prática).
Em França e no Luxemburgo, são ensinados aspectos académicos – por exemplo, história da arte – durante os
estudos universitários, enquanto as outras áreas curriculares são integradas na formação profissional de
professores após o chamado concours, os exames competitivos que os candidatos têm de passar para poderem
obter o estatuto de professor.

Desenvolvimento profissional contínuo dos professores de artes: exemplos de práticas actuais
Muitos defendem que o desenvolvimento profissional contínuo (DPC) dos professores de artes requer
especial atenção, visto que professores mais experientes podem ter um grande impacto na mudança das
práticas de ensino e na qualidade da educação artística nas escolas (ver, por exemplo, Bamford, 2006). O DPC é
um dever profissional dos professores na maioria dos países europeus (28). Contudo, a participação dos
professores de artes em programas de DPC não é, na maioria dos casos, regulamentada separadamente. Ao
invés, os regulamentos gerais em matéria de DPC aplicam-se normalmente aos professores de artes como a
todos os outros. Uma excepção é a Dinamarca, onde os professores de artes não têm a possibilidade de participar
em DPC.
Consequentemente, existe pouca informação disponível sobre a participação dos professores de disciplinas
artísticas em DPC. Em França, uma média de 6% dos cursos de formação disponíveis para professores estão
relacionados com as artes e a cultura. Na Finlândia, de acordo com uma avaliação de 2005 (Piesanen et al., 2007),
a participação global em formação contínua dos professores de disciplinas artísticas que leccionam no ensino
básico e no ensino secundário tinha aumentado, mas, ao mesmo tempo, 24% destes docentes não participavam
de todo. A taxa global de não participação relativa ao conjunto dos professores era de 13%. Na Eslovénia, o
Instituto Nacional da Educação refere que o DPC para professores de artes recebe muito pouca atenção e não
é suficientemente recomendado.
Da mesma forma, no Reino Unido (Inglaterra), uma vez mais segundo o inquérito nacional de 2002 sobre a
educação artística nas escolas primárias, existia a opinião generalizada de que era necessário incluir mais temas
artísticos nos programas de DPC (Downing et al., 2003). Até à data, o Artist Teacher Scheme no Reino Unido
(Inglaterra e País de Gales), é um programa de cursos de desenvolvimento profissional contínuo para professores
especializados de artes visuais, trabalhos manuais e design. O programa assenta no princípio de que os
professores de arte que mantêm uma prática criativa autónoma podem ser significativamente mais eficazes na
sala de aula e têm maior probabilidade de ficarem satisfeitos com o seu trabalho no ensino. Este programa cria
oportunidades para os professores de artes reverem e desenvolverem a sua prática criativa autónoma em
instituições de ensino superior e em museus e galerias.
Além disso, novamente no Reino Unido (Inglaterra), a Agência de Formação e Desenvolvimento para as Escolas
(TDA) desenvolveu uma estratégia nacional para o DPC dos professores. No âmbito desta estratégia, foram
identificadas prioridades nacionais para os anos lectivos entre 2007 e 2010. Uma das prioridades é a pedagogia,
incluindo o conhecimento das disciplinas. Neste contexto, a TDA lançou, em 2006, uma iniciativa destinada a
desenvolver e a reforçar as oportunidades de DPC em linha e à distância para disciplinas específicas. Foram
escolhidas quatro disciplinas – inglês, história, música e estudos comerciais – para a primeira fase da iniciativa.
A Associação Nacional dos Educadores de Música (NAME) e o Conselho de Educação Musical (MEC) lideram a
componente musical.
Em Itália, as actividades de DPC para professores de artes privilegiam, em particular, a arte dramática e a música.
Na Roménia, são organizados cursos de formação para professores de música pelas instituições profissionais
superiores de música, três vezes por ano. Após estes cursos, os professores sobem de escalão no que respeita
(28) Ver Key Data on Education 2009, Capítulo D, secção relativa aos professores (Eurydice 2009b).
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ao seu estatuto profissional, mas não recebem uma qualificação adicional. O desenvolvimento profissional
contínuo é fortemente recomendado para professores de música e é regulado pela autoridade educativa local.
São dadas 270 horas de formação por ano, divididas em três módulos. Em Malta, o Departamento de Gestão do
Currículo e da Aprendizagem Electrónica, integrado na Direcção da Qualidade e das Normas na Educação,
organiza cursos para professores de artes uma vez por ano, durante três dias. Nestas formações iniciais, existem
cursos e seminários de arte dramática, artes visuais, música e educação física. Estas acções são obrigatórias para
todos os professores de artes de escolas públicas, mas os professore de artes de escolas privadas também podem
assistir numa base voluntária. A partir de 2009, está prevista a realização de cursos obrigatórios de dois em dois
anos, mas, caso não sejam convocados para os frequentar, os professores de artes serão convidados a participar
voluntariamente.
No sistema do ensino superior norueguês, quando um aluno conclui um programa de formação de professores
generalistas, fica qualificado para ensinar qualquer disciplina leccionada nas escolas do país, incluindo a música
e as artes. O resultado desta política é visível na discrepância entre os docentes que têm uma formação
substancial em artes nas suas qualificações e os que não a possuem. Para fazer face a este problema, as
autoridades regionais ou municipais podem organizar especificamente cursos de DPC para o seu pessoal
docente e, em alguns casos, determinam que a participação nesses cursos é obrigatória. Todavia, fica ao critério
da região ou da cidade decidir planear esses cursos de DPC no domínio das artes. No entanto, uma estratégia
nacional recente, publicada pelo Departamento da Educação em 2008, exige às autoridades municipais e
regionais que reservem um determinado montante (o total ainda não foi divulgado) de fundos para o DPC em
artes e cultura.

5.3. A participação de artistas profissionais na educação e formação de professores
A participação de artistas profissionais na formação inicial de professores de artes implica geralmente a
realização de workshops e de seminários ou a presença de artistas profissionais em projectos artísticos. Na
maioria dos países, não existem programas centrais que facilitem a participação de artistas profissionais na
formação de professores, mas as instituições de ensino superior podem optar por convidá-los autonomamente.
A Itália e o Luxemburgo indicaram que os artistas profissionais não participam verdadeiramente na formação
de professores. Na Dinamarca, apenas artistas com um profundo conhecimento académico e experiência
pedagógica podem formar candidatos a professores de artes. Em contraste, na Estónia, a maioria do pessoal
que ensina candidatos a professores de artes é composta por artistas profissionais que leccionam a tempo
parcial. De igual modo, em Espanha, os artistas profissionais podem participar na formação de candidatos a
professores.
No que se refere à formação de professores generalistas que ensinam artes nas escolas primárias, o projecto
Ensino Superior, Artes e Escolas (HEARTS) foi lançado, em 2004, no Reino Unido (Inglaterra) com a intenção de
reforçar o elemento artístico da formação inicial de professores do ensino primário. Durante os anos lectivos
entre 2004 e 2006, seis instituições de ensino superior em Inglaterra receberam apoio financeiro e prático para
introduzirem novos programas de actividades artísticas nos seus currículos. O projecto compreendia uma série
de actividades, algumas das quais com a participação de artistas profissionais.
No caso do desenvolvimento profissional contínuo, são novamente os estabelecimentos de ensino superior
e outras instituições (culturais), que disponibilizam programas de formação, quem se encarrega de convidar
artistas profissionais na maioria dos países europeus. No Luxemburgo, os artistas profissionais não participam
na formação de DPC. Em Chipre, a participação de artistas profissionais no DPC é organizado em diferentes
categorias no caso dos professores que ensinam nos níveis CITE 1 e 2. No que respeita aos professores de artes
no nível CITE 1, são normalmente os directores das escolas que convidam artistas profissionais para
apresentações. Quanto aos professores de artes no nível CITE 2, os supervisores de cada disciplina podem
solicitar a artistas que organizem workshops e seminários específicos. Na Islândia, o DPC é da responsabilidade
da Academia Islandesa de Artes, que convoca os artistas profissionais.
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Em Espanha e em Portugal, apesar de os artistas profissionais poderem participar em programas de DPC, são
normalmente professores e formadores profissionais que ensinam os professores de artes. Em Portugal, os
artistas profissionais necessitam de um certificado de aptidão pedagógica emitido pelo Conselho CientíficoPedagógico de Formação Contínua antes de poderem participar em cursos de DPC para professores.
Os programas centrais destinados a facilitar o contributo dos artistas profissionais para o DPC são raros. No
Reino Unido (Inglaterra e País de Gales), o Artist Teacher Scheme permite aos artistas profissionais participarem
em formação de DPC para professores de artes.

*

*

*

Neste capítulo revelou-se que, embora sejam sobretudo os professores generalistas a ensinar as disciplinas
artísticas no nível primário (1.º e 2.º ciclos, em Portugal), no nível secundário inferior (3.º ciclo, em Portugal) são
empregues professores de artes especializados na grande maioria dos países. Além disso, no que se refere à
formação de professores, salientou-se que as disciplinas artísticas são na maior parte das vezes, mas nem sempre,
obrigatórias para os candidatos a professores generalistas nos programas de formação inicial de professores. Por
outro lado, a formação profissional de professores é na maioria das vezes, mas nem sempre, obrigatória para os
professores de artes especializados. No que respeita ao desenvolvimento profissional contínuo dos professores
de artes, este domínio parece receber pouca atenção em muitos países. Finalmente, a participação de artistas
profissionais na formação de professores é apoiada por programas nacionais apenas em alguns países.
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O presente estudo propôs-se apresentar informações actualizadas, pormenorizadas e comparáveis sobre a
educação artística no nível primário e no nível secundário inferior na Europa (correspondente ao ensino básico,
em Portugal). O papel desta conclusão é resumir os principais resultados do estudo comparativo e relacioná-los
com investigação anterior. Além disso, realça um ponto essencial do estudo: a importância da colaboração entre
todos os vários aspectos da educação artística.

Questões suscitadas: o que temos aprendido
A introdução do estudo apresenta uma panorâmica das principais questões em que os projectos de investigação
existentes se têm centrado. Algumas destas questões foram também suscitadas neste documento, com especial
destaque para questões como a organização e os objectivos dos currículos artísticos, a formação de professores,
a avaliação dos alunos, a participação de artistas profissionais, a utilização das TIC na educação artística e as
actividades extracurriculares. Os parágrafos seguintes resumem as respostas que o estudo pode dar a algumas
perguntas importantes sobre a educação artística nos países europeus.
•

Qual é o lugar das artes nos currículos nacionais?

Estudos anteriores têm afirmado que a educação artística tem um estatuto menos importante no currículo (ver
Introdução). O presente estudo observou a organização da educação artística nos currículos, o tempo de ensino
dedicado às artes ou a disciplinas artísticas e a existência de ligações transversais entre as artes e outras áreas
curriculares.
O estudo distinguiu duas importantes conceptualizações das áreas artísticas no currículo: podem ser concebidas
como estando relacionadas entre si, sendo assim agrupadas numa área integrada no currículo ou, em alternativa,
cada disciplina artística pode ser tratada separadamente. Pouco menos de metade dos países tratam as
disciplinas artísticas como uma componente “integrada” do currículo no seu conjunto, enquanto os restantes
adoptam uma abordagem de “disciplinas separadas”. Todavia, ainda que as formas de arte sejam consideradas
como parte de uma área integrada, podem ser tratadas como disciplinas separadas nas escolas. Além disso, em
alguns casos, as disciplinas artísticas são integradas noutras disciplinas ou áreas curriculares obrigatórias. Todas
as principais disciplinas artísticas definidas neste estudo são, de alguma forma, obrigatórias na maioria dos
países e as artes visuais e a música são obrigatórias em todos os países. Acresce que dois terços dos países
incluem os trabalhos manuais no seu currículo artístico obrigatório. Na grande maioria dos países que incluem
a arte dramática e a dança, estas formas de arte são ensinadas no âmbito de outras disciplinas obrigatórias não
artísticas, normalmente a língua de ensino e a educação física, respectivamente. Um pequeno número de países
também disponibiliza aulas separadas em audiovisual e arquitectura no quadro do currículo obrigatório artístico
ou não artístico (ver Capítulo 2).
No que respeita ao tempo dedicado às artes, aproximadamente metade dos países europeus dedica entre 50 e
100 horas por ano às artes no nível primário (1.º e 2.º ciclos, em Portugal) e entre 25 e 75 horas por ano no nível
secundário inferior (3.º ciclo, em Portugal) (ver Capítulo 2). No nível primário, este número de horas é certamente
inferior ao que é atribuído à língua de ensino, à matemática ou às ciências (ciências naturais e sociais em
conjunto), mas a maioria dos países dedica mais tempo à educação artística do que ao ensino de línguas
estrangeiras ou à educação física. Contudo, no nível secundário inferior, o número de horas atribuído às
disciplinas artísticas também diminui em comparação com as outras áreas curriculares. Neste nível, a maioria dos
países não apenas consagra menos tempo à educação artística do que à língua de ensino, à matemática ou às
ciência naturais e sociais (separadas ou em conjunto) e às línguas estrangeiras, como também à educação física
(ver Figuras E2 e E3 em Key Data on Education in Europe 2009). Assim, embora este estudo confirme estudos
anteriores sobre a escassez de tempo atribuído às artes no nível secundário, o quadro é mais heterogéneo
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quando analisamos o nível primário. Ainda assim, existem variações consideráveis entre países. Por outro lado,
vários países permitem às escolas distribuir o tempo do currículo de modo flexível durante um período mais
longo, de dois anos ou mais, e outros concedem autonomia às escolas para decidirem o número de horas a
dedicar a cada disciplina.
Na maior parte dos sistemas educativos, é possível convidar os alunos a repetirem um ano se não tiverem
adquirido devidamente o conhecimento e as competências exigidas no final de um ano escolar ou de um ciclo
de ensino. No entanto, em todos estes países – apenas com raras excepções – uma nota insuficiente numa
disciplina artística não tem, na prática, quaisquer consequências para a progressão de um aluno na escola. A
educação artística tem, portanto, um peso diminuto na formulação de um juízo sobre a capacidade de os alunos
avançarem para o ano seguinte (ver Capítulo 4).
No que se refere à ligação entre as artes e outras disciplinas, apenas cerca de um terço dos países europeus
incentivam essas ligações transversais. Quando existe, esse incentivo pode tomar a forma de um objectivo do
currículo no seu conjunto ou de um programa transversal específico (por exemplo, a educação cultural), ou ser
encontrado no próprio currículo artístico. Em alguns casos, a promoção de ligações transversais é explicitamente
indicada como um objectivo do currículo artístico e, em vários casos, é possível criar ligações transversais a nível
local ou escolar (ver Capítulo 2).
•

Quais são os objectivos da educação artística?

À semelhança de projectos de investigação anteriores, o presente estudo concluiu que existe um elevado grau
de consenso entre os países europeus relativamente aos objectivos principais da educação artística. Sem
surpresa, todos os países centram o seu currículo de educação artística no desenvolvimento de competências,
de conhecimento e de compreensão associados às artes nas crianças. A maioria também pretende com os seus
currículos artísticos desenvolver a apreciação crítica; uma compreensão do património cultural e da diversidade
cultural; da expressão individual; e da criatividade (imaginação, resolução de problemas e assunção de riscos).
Outras metas comuns são as competências sociais e comunicacionais, o aprender a apreciar, a participação em
várias formas de arte e meios de comunicação, a interpretação/apresentação e a consciência ambiental (ver
Capítulo 1).
Todavia, o estudo relevou igualmente algumas diferenças entre os países, tendo alguns mais tipos de objectivos
do que outros. Foram identificados três objectivos em menos de metade dos países: auto-confiança/auto-estima;
promoção da aprendizagem ao longo da vida através das artes; e identificação de talento artístico.
Além dos objectivos de aprendizagem que são identificados como pertencentes ao currículo educativo artístico,
há também objectivos no currículo geral que podem ser associados à educação artística e cultural. Quando os
países referem objectivos para o seu currículo geral, incluem normalmente objectivos de natureza cultural e
criativa, em especial a criatividade, o conhecimento sobre o património cultural e a diversidade cultural e o
desenvolvimento da expressão individual.
•

Como são os professores preparados para o ensino artístico e que oportunidades existem para a
actualização das suas competências?

Os professores desempenham um papel crucial na definição da qualidade da educação, incluindo na educação
artística. Como demonstrou o presente estudo, embora tendencialmente sejam os professores generalistas a
ensinar as disciplinas artísticas no nível primário (1.º e 2.º ciclos, em Portugal), existem professores de artes
especializados no nível secundário inferior (3.º ciclo, em Portugal) na maioria dos países (ver Capítulo 5). Contudo,
as escolas possuem, em grande medida, autonomia para decidir empregar professores especializados mesmo
no nível primário.
No que respeita à formação de professores, o estudo revelou que os professores generalistas recebem
geralmente formação em mais do que uma disciplina artística, na maior parte dos casos em artes visuais e
música. Este processo inclui normalmente formação sobre pedagogia artística e currículo artístico e, em menor
medida, sobre o desenvolvimento artístico das crianças, história da arte ou competências artísticas pessoais.
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Todavia, embora as disciplinas artísticas sejam, mais frequentemente, obrigatórias para os candidatos a
professores generalistas, não é sempre esse o caso nos programas de formação inicial de professores. Assim,
em alguns países, é possível que os professores generalistas tenham de ensinar disciplinas artísticas sem terem
recebido formação adequada em artes. No entanto, nos países onde as disciplinas artísticas não são obrigatórias,
existe pouca informação disponível sobre a formação que os professores generalistas efectivamente recebem.
Por outro lado, no caso dos professores especializados, demonstrar competências artísticas em disciplinas
específicas antes de poder ser professor de artes é normalmente um requisito em todos os potenciais modelos
de formação. Contudo, as competências artísticas são geralmente mais valorizadas no modelo sequencial. Além
disso, a formação profissional de professores é na maior parte das vezes, embora nem sempre, obrigatória para
professores de artes especializados.
O desenvolvimento profissional contínuo (DPC) é um dever profissional dos docentes na maioria dos países
europeus. No entanto, a participação dos professores de artes em programas de DPC não é, na maioria dos casos,
regulamentada separadamente. Em vez disso, os regulamentos gerais em matéria de DPC aplicam-se
normalmente tanto aos professores de artes como a todos os outros. Consequentemente, existe pouca
informação disponível sobre a participação dos professores de artes em DPC e sobre as suas oportunidades.
Todavia, quando essa informação existe, revela que o DPC para professores de artes recebe pouca atenção em
muitos países (ver Capítulo 5). Alguns dos relatórios de acompanhamento nacionais relativos à qualidade da
educação artística salientam o facto dos professores de artes necessitarem de participar em formação contínua
adequada e com qualidade. Estes relatórios, que existem em doze países, retiram as suas conclusões dos
resultados de testes padronizados dados aos alunos, de inspecções escolares ou de inquéritos (ver Capítulo 4).
•

Os artistas profissionais participam na educação artística e, em caso afirmativo, como?

Como se referiu na introdução, a participação de artistas profissionais na educação artística foi recomendada em
vários estudos anteriores. Por conseguinte, o presente estudo examinou práticas existentes nos países europeus
(ver Capítulo 5). As conclusões demonstram que os artistas profissionais não participam com frequência
suficiente no ensino efectivo no nível primário e no nível secundário inferior (ensino básico, em Portugal). Na
maioria dos países, para poderem leccionar as disciplinas artísticas nas escolas, os artistas profissionais têm de
concluir uma formação profissional de professores. Contudo, há algumas excepções a esta regra; vários países
permitem aos artistas profissionais ensinarem sem as qualificações técnicas nem a formação de professores
necessária, numa base temporária. No entanto, nestes casos, os artistas profissionais são geralmente obrigados
a concluir formação profissional de professores ao fim de um determinado período para poderem adquirir um
estatuto permanente.
Isto significa também que a forma mais comum de envolver artistas profissionais na educação artística consiste
em incentivar parcerias entre as escolas e organizações artísticas e/ou artistas profissionais, incluindo visitas a
locais de interesse cultural (em especial museus e galerias) e projectos em que artistas ou organizações artísticas
trabalhem nas escolas. Todos os países apoiam essas iniciativas, embora as recomendações em causa possam
ser aplicadas a nível nacional, local ou escolar (ver Capítulo 3).
No que diz respeito à participação de artistas profissionais em formação de professores, ela implica normalmente
a realização de workshops e seminários ou a presença de artistas profissionais em projectos artísticos nas escolas
de formação de professores ou nas universidades. Contudo, na maioria dos países, não existem programas
centrais que facilitem a participação de artistas profissionais na formação de professores. Assim, na maior parte
dos países europeus cabe aos estabelecimentos de ensino superior e a outras instituições (culturais)
disponibilizar programas de formação em que sejam convidados artistas profissionais (ver Capítulo 5).
•

Os professores avaliam a progressão dos alunos nas artes e, em caso afirmativo, como?

A avaliação dos alunos nas disciplinas artísticas é geralmente considerada bastante difícil. Este ponto foi
mencionado em alguns dos últimos relatórios nacionais de acompanhamento sobre a qualidade da educação
artística. A responsabilidade pela avaliação dos alunos é normalmente da responsabilidade dos professores.
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Todavia, essa avaliação decorre num quadro definido por autoridades educativas centrais ou regionais, que é
mais ou menos detalhado consoante os países. Em alguns sistemas de educação, as autoridades centrais ou
regionais definem explicitamente critérios de avaliação. Um critério de avaliação é composto por objectivos de
aprendizagem ou, de um modo mais geral, por aspectos a avaliar, e por níveis de desempenho/exigência. Em
suma, na maioria dos países, os próprios professores determinam os critérios de avaliação para a apreciação do
trabalho realizado pelos alunos, fazendo-o com base nos conteúdos ou nos objectivos de aprendizagem
definidos pelo currículo. Neste caso, é essencial que os professores obtenham apoio adequado para que realizem
de forma coerente a avaliação ao longo dos anos escolares. Este apoio pode assumir várias formas: orientações
nacionais, grupo de trabalho de professores a nível escolar, etc. (ver Capítulo 4).
A maior parte dos países recomenda a utilização de um ou de vários tipos de escalas de avaliação, principalmente
no nível secundário, em que as escalas numéricas são as mais comuns. No nível primário, a prática mais frequente,
adoptada em doze países, é a utilização de comentários verbais.
São adoptadas em muitos países medidas específicas para fazer face às necessidades dos alunos e, em especial,
dos alunos que se encontram nos dois extremos da escala de desempenho. Algumas são bastante simples,
como, por exemplo, organizar aulas de compensação ou repetir exames de alunos com fraco desempenho. No
caso de resultados excepcionais, os alunos são incentivados a participar em actividades extracurriculares ou
em competições, ou a frequentarem instituições artísticas especializadas (como conservatórios). Para serem
eficazes, estas medidas têm de dar resposta às necessidades dos alunos. Só é possível consegui-lo através de uma
avaliação com qualidade.
•

A utilização das TIC é incentivada nos currículos nacionais da educação artística e por projectos
educativos específicos?

Como se referiu na introdução, estudos recentes evidenciaram a pressão exercida para que o desenvolvimento
curricular nas artes dê aos alunos a oportunidade de utilizar as TIC no âmbito do processo criativo. O presente estudo
mostra, com efeito, que a utilização das TIC no contexto dos currículos artísticos é incentivada em muitos países.
Para além desta afirmação geral, a posição e a importância das TIC nos currículos diferem significativamente de país
para país. As TIC podem ser encaradas como um objectivo transversal e/ou ser explicitamente declaradas como
parte do currículo artístico. Algumas disciplinas artísticas parecem apresentar maior probabilidade de recomendarem
a utilização das TIC, nomeadamente as artes visuais, as artes da comunicação e a música (ver Capítulo 2).
Além disso, vários países referem projectos específicos de promoção das TIC na educação artística. Em alguns
casos, estes projectos são geridos por entidades ou organizações dedicadas à promoção das artes ou das TIC na
educação. Por outro lado, alguns países têm políticas ou iniciativas especiais concebidas para proporcionar
recursos electrónicos às escolas, como programas informáticos ou recursos documentais em linha, que são
também utilizados para melhorar a educação artística (ver Capítulo 3).
•

As actividades artísticas extracurriculares são incentivadas pelas autoridades educativas?

Quase todos os países europeus incitam as escolas a oferecerem actividades extracurriculares nas artes. Vários
países dispõem de recomendações estatutárias para as escolas relativamente a essa oferta. Assim, nestes países,
pode ser solicitado às escolas, por exemplo, que incluam actividades extracurriculares opcionais de natureza
artística no seu plano curricular. A medida em que estas actividades são concebidas para contribuir para o trabalho
escolar dos alunos varia consoante os países. Em alguns casos, considera-se que as actividades extracurriculares
complementam e apoiam o currículo. De um modo mais geral, estas actividades são encaradas como benéficas para
todo o processo educativo, em particular para o desenvolvimento pessoal. Apesar de poderem ser disponibilizadas
em várias formas de arte, a música parece estar particularmente bem representada (ver Capítulo 3).
A igualdade de acesso a estas actividades pode ser problemática em alguns países onde a participação exige
um pagamento por parte dos pais. Em alguns casos, o montante pago depende da situação socioeconómica da
família. Vários países mencionam que a autoridades nacionais ou locais financiam por inteiro ou subsidiam
actividades artísticas extracurriculares.
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O papel importante da colaboração no desenvolvimento da educação artística
Face ao actual contexto institucional e organizacional da educação artística, oferecer educação de qualidade
parece exigir uma abordagem de colaboração entre os diferentes actores ao nível da elaboração das políticas,
e também das escolas. No segundo caso, a cooperação não deve existir apenas nas instituições de ensino, mas
também deve abranger profissionais do domínio artístico.
Para proporcionar aos alunos a oportunidade de viverem pessoalmente a experiência artística, é necessário
promover colaboração entre escolas e autoridades educativas, por um lado, e artistas e instituições promotoras
das artes, por outro. Em alguns países, as responsabilidades pela educação e cultura são atribuídas ao mesmo
ministério (ver Capítulo 1). Este facto pode, evidentemente, facilitar a cooperação entre diferentes domínios de
actividades. Outros países criaram organismos destinados a desenvolver a educação artística e cultural, em que
cooperam diferentes ministérios ou departamentos. Estes organismos, cujos objectivos variam de país para país,
visam criar parcerias entre os mundos da educação e das artes: preparam projectos, divulgam informação e
conhecimento sobre a educação artística, disponibilizam recursos educativos especializados, apoiam programas
que levam artistas às escolas, etc. (ver Capítulo 3).
Em alguns países, a cooperação entre as escolas e as instituições culturais é incentivada a fim de melhorar os
conteúdos das actividades artísticas extracurriculares e de desenvolver novos métodos de trabalho criativos
nas escolas (ver Capítulo 3). De um modo mais geral, a colaboração entre os professores das escolas gerais e os
professores de instituições artísticas especializadas, como academias de arte, por exemplo, poderiam certamente
ser benéficas para o ensino das artes nos dois contextos.
Integrar artistas profissionais na formação de professores, bem como no DPC, contribuiria certamente para
melhorar a qualidade da educação artística. Todavia, como acima se referiu, muito poucos países afirmam possuir
programas centrais que facilitem a participação de artistas profissionais na formação de professores e no seu
DPC (ver Capítulo 5).
Em muitos países, as formas de arte são agrupadas numa área integrada do currículo (ver Capítulo 2). Isto não
implica, no entanto, que a educação artística, que, em quase todos os casos, abrange domínios tão diversos
como a música e as artes visuais, seja ensinada por um único professor. A colaboração entre os professores das
escolas é, portanto, essencial quando vários docentes são responsáveis pela oferta de educação artística.
Observa-se a mesma necessidade quando algumas formas de arte, como a dança ou a arte dramática, são
integradas noutra disciplina obrigatória.
Desenvolver a criatividade é um objectivo claramente definido na maioria dos currículos de educação artística.
É também um objectivo transversal em alguns deles (ver Capítulo 1). Uma colaboração frutuosa entre os
professores de artes e os outros docentes da escola ajudará a concretizar este objectivo no conjunto do currículo.
De um modo mais geral, uma colaboração estreita entre todos os professores é particularmente vital para as
escolas nos sistemas educativos em que as ligações transversais entre áreas curriculares são fortemente
incentivadas.
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GLOSSÁRIO

Códigos por países
EU-27

União Europeia

Países Baixos

AT

Áustria

BE

Bélgica

PL

Polónia

BE fr

Bélgica – Comunidade francesa

PT

Portugal

BE de

Bélgica – Comunidade germanófona

RO

Roménia

BE nl

Bélgica – Comunidade flamenga

SI
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Alterações na educação artística, planeadas ou implementadas, após 2007
Bélgica – Comunidade francesa
NENHUMA

Bélgica – Comunidade germanófona
Em 2007, um grupo de trabalho composto por professores de todas as redes educativas repensaram totalmente
o currículo educativo, centrando-se na transmissão de competências. Desenvolveram programas-quadro
(Rahmenpläne) para cada disciplina ou grupo de disciplinas, especificando as competências que é necessário
desenvolver e alcançar até ao final do ensino primário e do ensino secundário inferior (ensino básico, em
Portugal). Estes programas-quadro foram apresentados e discutidos no Parlamento, que os ratificou em Junho
de 2008. Substituem o documento de 2002 relativo às competências fundamentais (Schlüsselkompetenzen). Este
documento consiste essencialmente numa nova reflexão sobre a educação através do desenvolvimento de
competências, especificando os objectivos e as metas a atingir nas várias disciplinas, incluindo, entre outras, as
áreas da música e das artes.
Além disso, o Governo tenciona transferir a Academia de Música (Interkommunale Musikakademie der
Deutschsprachigen Gemeinschaft) para o sistema educativo enquanto instituição de oferta de educação artística
não obrigatória a tempo parcial, funcionando fora da organização escolar tradicional. A música seria o seu
principal domínio de actividade, mas o teatro, as artes do espectáculo e, periodicamente, a dança, também
seriam ensinadas.
Com esta proposta de lei sobre a oferta de educação artística a tempo parcial, que deverá ser discutida e votada
no Parlamento durante o primeiro semestre de 2009, o Governo pretende consolidar a base jurídica da Academia
de Música e, acima de tudo, proporcionar maior segurança no emprego ao seu pessoal. Desta forma, o Governo
espera desenvolver mais sinergias entre pessoal académico e pessoal escolar, particularmente o que se dedica
ao ensino de disciplinas artísticas.

Bélgica – Comunidade flamenga
Estão a ser preparados planos baseados na Avaliação da Educação em Artes, Cultura e Design na Flandres. Este
relatório avalia o estado actual da educação artística e cultural na Flandres. Identifica os pontos fortes das actuais
disposições e a sua aplicação e apresenta recomendações a sete níveis:
• Política e implementação
• Orçamentos e finanças
• Colaboração e partilha
• Educação artística a tempo parcial (DKO)
• Acessibilidade
• Desenvolvimento profissional e formação de professores
• Classificação e avaliação
Nestes diferentes níveis, está a ser preparada a execução de alterações durante os próximos anos. As alterações
específicas incluem o novo quadro transversal para a educação secundária que será aplicado a partir de
Setembro de 2010. No novo currículo, é dedicada especial atenção às competências essenciais. Os objectivos do
desenvolvimento artístico e cultural serão integrados em diferentes contextos, tomando em consideração os
princípios da política de educação flamenga (o enfoque da educação no desenvolvimento pessoal em relação
com os outros e na capacidade de participar numa sociedade multicultural e democrática).
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Bulgária
Está em curso um debate sobre possíveis alterações nos currículos e nos planos de estudos relativos à educação
artística e cultural. A finalidade deste debate é examinar as possibilidades de reforçar a dimensão cultural e
criativa da educação no futuro, não apenas no seio das disciplinas artísticas nas escolas, mas também, sempre
que possível, no resto do currículo.

República Checa
Em 2004, foi lançada uma reforma curricular geral, que deve ser plenamente executada em todos os níveis da
escolaridade obrigatória até 2011/12. A Lei da educação, de 2004, estipula os objectivos e princípios básicos da
educação e introduz uma nova abordagem ao currículo: um sistema curricular em duas fases a nível nacional e
escolar. A nível nacional, o Programa-Quadro para o Ensino Básico (FEP BE) define nove áreas educativas
principais (incluindo a área Arte e Cultura), que integram um ou mais domínios educativos, temas transversais
e domínios educativos suplementares. Especifica ainda o conteúdo obrigatório dos domínios, ou seja, o currículo
e os resultados esperados. A nível escolar, as escolas criam os seus próprios programas educativos com base no
FEP BE.

Dinamarca
NENHUMA
Contudo, uma das funções da Rede para Crianças e Cultura é preparar sugestões e aperfeiçoamentos para que
os cursos artísticos nas escolas desenvolvam material pedagógico baseado na educação cultural existente nos
museus e na digitalização do acesso às colecções dos museus. Este processo pode permitir, no futuro, às escolas
incorporar mais facilmente estes materiais no seu ensino.

Alemanha
NENHUMA

Estónia
Está em preparação uma nova versão do Currículo Nacional e a sua aplicação deve iniciar-se a partir de Setembro
de 2010. Este novo currículo deve criar melhores ligações entre as metas gerais, os objectivos de aprendizagem
das disciplinas e os resultados de aprendizagem. Deve igualmente integrar diferentes disciplinas. No domínio
das artes visuais, pretende-se utilizar a história da arte como um ponto de partida emocional e motivador para
o trabalho prático dos alunos no âmbito artístico. O desenvolvimento de um pensamento criativo e analítico é
realçado, e a utilização de técnicas e meios contemporâneos é incentivada. No que respeita à música, o objectivo
é atribuir maior importância a actividades criativas práticas (canto, composição, improvisação).

Irlanda
Nível primário: Continuarão a ser executadas as alterações do currículo artístico neste nível.
Em 2003, o Departamento de Educação e Ciência introduziu um modelo de inspecção “Avaliação da Escola no
seu Conjunto” faseado para as escolas primárias, que inclui a qualidade da avaliação na escola como um domínio
de inquirição fundamental. Os relatórios das inspecções comentam métodos de avaliação, frequência da
avaliação, conformidade das abordagens de avaliação e registo e comunicação das informações em causa. Os
inspectores têm em conta as abordagens de avaliação utilizadas nos diferentes elementos da educação artística
quando avaliam e comunicam a qualidade da avaliação de cada escola.
Espera-se que as avaliações das escolas no seu conjunto e a disponibilidade de apoio contínuo às escolas,
nomeadamente através do desenvolvimento profissional contínuo dos professores e do desenvolvimento dos
instrumentos de avaliação, continuem a reformar e a melhorar as práticas da avaliação e a garantir a qualidade
na educação artística.
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Artes no nível secundário: No ciclo inferior (Junior Cycle), o plano de estudos foi revisto e reequilibrado e será
brevemente posto em prática. O plano revisto atribui maior importância aos aspectos culturais do curso de
artes. Os requisitos de avaliação estão a ser revistos em conformidade com este reequilíbrio.
No ciclo superior (Senior Cycle), o plano de estudos “Certificado em Artes” foi revisto e será brevemente posto
em prática. Quando estiver em vigor, espera-se que o trabalho com as TIC nas artes se desenvolva.
Música no nível secundário: No ciclo inferior (Junior Cycle), como acontece no curso de artes, o plano de estudos
foi revisto e reequilibrado e aguarda execução. O Centro Nacional para a Tecnologia na Educação (NCTE) prevê
o apoio à utilização das TIC no ensino e na aprendizagem de música e de tecnologia musical num futuro
próximo. Ainda não foi confirmado qualquer calendário.

Grécia
Estão definidas recomendações a propósito da educação cultural e artística. Estas recomendações incluem:
criação de Laboratórios de Artes em todas as escolas, organização de Escolas Básicas de Artes com actividades
durante todo o dia, bem como a expansão e o desenvolvimento de Escolas de Artes.
A distribuição de novo material pedagógico em 2000 (possibilitando uma aprendizagem mais interactiva) para
cada disciplina de artes, separadamente, contribuiu para a revisão das normas de avaliação.

Espanha
A nova organização e as disposições da Lei de 2006 relativa à educação (LOE) estão em processo de aplicação.
No seguimento deste acto legislativo, os critérios de avaliação de cada área de estudos são definidos por ciclo,
no nível primário. No nível secundário obrigatório, os critérios de avaliação são iguais nos primeiros três anos e
diferentes no 4.º ano para a educação visual e plástica e a música. Os critérios de avaliação referentes à educação
física são definidos anualmente.
No que respeita ao acompanhamento das normas, a partir do ano lectivo 2008/09, o Instituto de Avaliação e os
organismos competentes das Comunidades Autónomas levam a cabo avaliações de diagnóstico gerais, a fim de
recolher dados representativos sobre os alunos e as escolas a nível regional e nacional. As “competências culturais
e artísticas” ainda não estão incluídas nestas avaliações.

França
Em França, as reformas actuais e futuras destinadas a desenvolver a educação artística seguem dois caminhos:
o primeiro relativo ao que é ensinado nas aulas e o segundo assente em actividades extracurriculares. Quanto
ao primeiro ponto, o ensino de história da arte é obrigatório no nível CITE 1 desde Setembro de 2008 e passará
a sê-lo também no nível CITE 2 a partir de Setembro 2009. Esta nova prática de ensino tira partido das dimensões
artísticas e culturais presentes nas diferentes disciplinas, pertençam elas às ciências naturais, às ciências sociais,
ao desporto ou à tecnologia. Consequentemente, o currículo de cada uma destas disciplinas está a mudar,
especificando as formas e as características dos respectivos contributos. Esta alteração curricular complementa
as disciplinas artísticas e culturais existentes (as artes plásticas e visuais, bem como a música). Com esta alteração,
o Estado pretende desenvolver a dimensão cultural do ensino geral obrigatório, criar pontos de referência
associados à história nos vários domínios artísticos e proporcionar aos alunos um enquadramento artístico
constituído por obras artísticas de referência. No que se refere às actividades extracurriculares, o programa
educativo de acompanhamento, enquanto novo instrumento, estrutura e desenvolve várias acções já em vigor.
Assenta no empenho dos professores e mobiliza numerosas parcerias com instituições e associações externas.
No âmbito deste programa, os alunos, numa base voluntária, podem beneficiar de ajuda individualizada para
os seus trabalhos de casa, bem como participar em actividades desportivas ou artísticas e culturais quatro vezes
por semana, durante duas horas, após as aulas. Esta alteração já foi concretizada em Setembro de 2007 no nível
CITE 2 e, a partir de 2008, também no nível CITE 1 apenas para alguns alunos (os que estão matriculados em
escolas de uma rede de sucesso académico aprovada pelo coordenador nacional da educação).
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Itália
A partir do ano lectivo 2009/10, em conformidade com a Lei n.º 53, de 28 de Março de 2003, vai avançar a
execução definitiva da reforma dos regulamentos e programas escolares, com uma aplicação sistemática e
completa das “Directrizes Curriculares” para o primeiro ciclo de estudos (níveis CITE 1 e 2) e do documento
técnico “Eixos Culturais” para os primeiros dois anos do ensino secundário superior (14-16 anos) (nível CITE 3).
Em Outubro de 2008, o Parlamento italiano aprovou uma lei (Decreto-Lei n.º 137/2008, intitulado “Medidas
urgentes em matéria de educação e de universidades”) que reforma o sistema escolar italiano. A lei prevê
alterações significativas nas escolas públicas do país, em especial no nível primário.
Nas escolas primárias, um único professor com um horário semanal de 24 horas irá substituir o actual sistema
de três professores que alternam entre duas turmas. Com esta reforma, é menos provável que as disciplinas
artísticas propostas se limitem às disciplinas de artes visuais.
Além disso, nas escolas do ensino secundário inferior e superior (3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário,
em Portugal), a “classificação de bom comportamento” será reintroduzida – uma nota baixa nesta classificação
implicará que os alunos reprovem nos seus exames de fim de ano. Vai ser adoptado um sistema de classificação
nas escolas primárias e secundárias. Se um aluno não conseguir uma nota suficiente para passar em qualquer
disciplina, incluindo as disciplinas artísticas, não poderá avançar para o ano seguinte.

Chipre
NENHUMA
Contudo, o Ministério da Educação e Cultura pondera constantemente a actualização do currículo a fim de
reflectir as mudanças sociais. À medida que a sociedade muda, não apenas devido ao facto de Chipre ter aderido
recentemente à UE, mas também porque aumenta constantemente a migração de trabalhadores estrangeiros
e das suas famílias, verifica-se uma necessidade crescente de um currículo mais centrado na educação
intercultural e na formação da identidade cultural dos alunos.

Letónia
Em 2007, o Ministério da Cultura propôs uma definição mais ampla do termo “educação cultural”, que não
abrangesse apenas a educação musical e artística profissionalizante. De acordo com o Ministério, a educação
cultural deveria ser parte integrante da aprendizagem ao longo da vida. O Ministério da Cultura salienta que o
termo “educação cultural” implica responsabilidades para o Ministério da Cultura e para o Ministério da Educação
e Ciência, mas, até ao momento, a cooperação entre os dois Ministérios apenas teve lugar em contextos ad hoc
e não através de cooperação e coordenação permanentes. É por isso que o Ministério da Cultura começou a
preparar, no mesmo ano, um documento de orientação política:“Programa nacional para o desenvolvimento da
educação cultural” (Valsts programma kultūrizglītības attīstībai). A execução deste programa político é da
responsabilidade do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação e Ciência.
Em 2008, o Ministério da Cultura iniciou a preparação de um Cânone Cultural da Letónia. A experiência da
Dinamarca no desenvolvimento de um cânone deste tipo teve um papel significativo. Segundo os peritos, a
ideia de um cânone é muito útil para fins educativos e pode funcionar como um sistema de valores na educação.

Lituânia
Foi aprovado um plano de acção em 2008 para aplicar o Conceito de Educação Cultural para as Crianças e os
Jovens.
No mesmo ano, foi lançado um Programa Integrado para o Desenvolvimento Sustentável.
A partir de 2006, o financiamento per capita atribuído a cada aluno para actividades culturais e cognitivas/educativas aumenta todos os anos.
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Luxemburgo
Em 2008, foram introduzidos objectivos de sucesso para oS 6.º e 8.º anos na educação artística.

Hungria
Existe um programa para criar, com a ajuda da Sociedade Húngara de Artistas Criativos e do Estúdio dos Jovens
Artistas, um plano de visitas de artistas profissionais às escolas. Todavia, por motivos financeiros, este programa
ainda não foi lançado.

Malta
A partir de Setembro de 2008, a Escola de Artes, a Escola de Música e o Centro de Arte Dramática uniram-se para
criar um Colégio de Artes. Esta instituição vai permitir interacção entre domínios e a criação de cursos
interdisciplinares. Esta rede de escolas proporcionará também recursos a outros colégios e, através de boas ligações
no seio da rede, irá prestar apoio a iniciativas e actividades nos domínios criativo e artístico. O Governo tenciona
igualmente fomentar o reforço das redes entre estas escolas e outras entidades artísticas e culturais como a
Orquestra Nacional, o Teatro “Manoel”, o Centro St James Cavalier, bem como a Universidade de Malta e o MCAST
(Colégio Maltês de Artes, Ciência e Tecnologia). A longo prazo, o objectivo é ter escolas onde o ensino assente no
currículo geral, mas com um enfoque especial na música, na arte dramática, nas belas-artes e na dança.

Países Baixos
Em colaboração com outros países europeus, estão ser elaborados planos para um portal europeu dedicado à
educação artística. Parte deste futuro portal consistirá num glossário de termos relativos à educação artística e
cultural. A Cultuurnetwerk já criou uma versão experimental deste glossário. Mais informações em:
http://www.cultuurnetwerk.nl/english/index.html

Áustria
Em 2007, o EDUCULT Vienna, um centro de conhecimento especializado para a educação artística e cultural,
publicou um relatório denominado “Diversidade e Cooperação – A Educação Cultural na Áustria” (Vielfalt und
Kooperation – kulturelle Bildung in Österreich) encomendado pelo Ministério da Educação. O relatório incluía um
conjunto de recomendações assentes em investigação qualitativa, na qual participaram os principais actores
deste domínio. Foram emitidas as seguintes três recomendações políticas:
Política baseada em factos: criar a base para uma política baseada em factos na educação artística e cultural,
recolhendo sistematicamente dados empíricos quantitativos e qualitativos que permitam um processo decisório
transparente, bem como uma aplicação eficaz das medidas.
Visibilidade: divulgar os efeitos positivos da educação artística e cultural para a comunidade escolar, bem como
para cada indivíduo, também através da intensificação do discurso público, integrando novos parceiros (por
exemplo, representantes da economia, da ciência, etc.).
Política simbólica: reconhecer publicamente a dedicação das pessoas activas no domínio da educação artística
e cultural, incentivando assim a melhoria da qualidade.
Em matéria de recomendações relativas ao desenvolvimento da educação cultural a nível escolar, o relatório sugeriu
a promoção do ensino assente em projectos e a combinação de esforços da educação cultural com a pedagogia
intercultural. O relatório defende que a educação artística e cultural necessita de tempo e espaço adequados, pelo
que não pode decorrer da melhor forma num horário rígido. Algumas escolas já levam a cabo um ensino assente
em projectos, desenvolvendo, assim, temas integrados num processo contínuo, que inclui diferentes perspectivas
e métodos.Uma outra recomendação sugere a utilização da educação cultural e da pedagogia intercultural como
instrumentos complementares para integrar as crianças de origem migrante no sistema educativo austríaco.
Espera-se que a promoção do ensino assente em projectos e a combinação da educação cultural com a pedagogia,
que já existe em algumas escolas, sejam aplicadas sistematicamente no futuro.
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Polónia
Actualmente, está a ser desenvolvido um novo currículo central para o ensino geral. As alterações propostas
influenciam todas as disciplinas e resultarão em alterações curriculares. Espera-se que o novo currículo nuclear
seja aplicado a partir de 1 de Setembro de 2009.

Portugal
A partir do final de 2008, o Ministério da Educação trabalha na reestruturação do ensino artístico especializado
em Música e Dança, depois de levar a cabo uma avaliação deste subsistema educativo. As alterações planeadas
incluem a definição da missão; a frequência das disciplinas será analisada em função da oferta; o plano de
estudos dos diferentes domínios artísticos vai ser reanalisado; e, finalmente, prevê-se a criação e/ou o
ajustamento dos programas das várias disciplinas artísticas.

Roménia
O Ministério da Educação, Investigação e Juventude aprovou o currículo do curso opcional de língua cultura e
civilização romenas, que será ministrado duas vezes por semana. A sua estrutura em três níveis segue a estrutura
do ensino pré-universitário na Roménia: o ensino primário – quatro anos, gimnaziu (primeira fase do ensino
secundário inferior) – quatro anos, liceu (segunda fase do ensino secundário inferior e ensino secundário
superior) – quatro anos. O currículo visa facilitar o contacto dos alunos romenos com a língua, a cultura e a
civilização romenas, a divulgação de informações sobre os momentos importantes da história romena, o
reconhecimento dos valores da cultura nacional e o desenvolvimento da sua própria identidade no contexto dos
valores europeus.

Eslovénia
Em 2007, o Ministério da Educação e Desporto, em cooperação com o Instituto Nacional da Educação e o
Ministério da Cultura, aprovou os seguintes objectivos:
• reforçar a sensibilização para o papel da educação cultural no sistema educativo;
• aumentar o nível de literacia cultural; e
• criar ligações entre a educação e o sector cultural.
Desde então, tiveram lugar actividades como a organização de uma ampla consulta pública acerca da educação
cultural, seminários para coordenadores culturais; a publicação de informações; a preparação de projectos de
documentos e lançamento de actividades de investigação sobre educação cultural e criativa. Entre os resultados
destas actividades, encontram-se os seguintes:
• as disciplinas artísticas do nível secundário superior foram revistas para o ano lectivo 2008/09;
• teve início a preparação de um projecto destinado a criar a Política de Educação Cultural;
• foi aprovada uma proposta para a integração de um documento que especifique o papel da educação no
capítulo “Ligações Transversais”; aplica-se aos alunos nas escolas do ensino básico e do ensino secundário
superior.

Eslováquia
No seguimento da Lei n.º 245, de Maio de 2008, relativa às escolas, os fundadores das escolas do ensino básico
de artes são os municípios e as regiões autónomas.
A partir de 2008/09, foram introduzidos novos currículos nos níveis CITE 1, 2 e 3. A principal alteração em matéria
de educação artística é a introdução de notas de avaliação específicas.
Em 2008, foi adoptada uma nova abordagem em relação ao DPC de todos os professores. Baseia-se na
aprendizagem ao longo da vida, na área da educação, com vista a reforçar e actualizar as competências
profissionais e pedagógicas dos professores. A aplicação do conceito será levada a cabo através da lei relativa
ao estatuto do pessoal educativo nas escolas e instalações escolares.
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Finlândia
Em conformidade com o Plano de Desenvolvimento e Investigação 2007-2012 do Ministério da Educação, a
eficácia dos currículos nacionais principais está a ser analisada. Em Abril de 2009, o Ministério da Educação
nomeou um grupo de trabalho encarregue de preparar propostas para objectivos gerais nacionais e para a
distribuição de horas de aulas no ensino básico. Uma das metas mencionadas na reforma é reforçar o estatuto
das disciplinas artísticas no currículo.
Em 2008, o Ministério da Educação nomeou um conselho consultivo com elementos de vários domínios a
fim de preparar formação contínua para o pessoal docente. A tarefa do conselho é antecipar as alterações
nas necessidades de aprendizagem do pessoal docente e acompanhar o estado da formação contínua e as
suas necessidades de desenvolvimento. Também propõe iniciativas para o crescimento da formação
contínua.

Suécia
A partir de 2008/09, as escolas e os professores estão obrigados a elaborar documentação escrita sobre o sucesso
e o desenvolvimento de cada aluno em cada disciplina. Esta medida deve reforçar o acompanhamento individual
e melhorar a informação comunicada aos pais e aos alunos.

Reino Unido – Inglaterra
Um currículo revisto para alunos dos 11 aos 16 anos começou a ser introduzido em Setembro de 2008. Prevêse que esteja totalmente aplicado em Setembro de 2011. O currículo revisto foi concebido para proporcionar
aos professores um quadro menos prescritivo e mais flexível para o ensino e criar melhores condições para fazer
face às necessidades de cada aluno. Uma das principais alterações no currículo revisto é um novo enfoque nos
“objectivos e competências”. Inclui um novo quadro para competências pessoais, de aprendizagem e de
raciocínio, consideradas essenciais na vida e no ensino. O quadro compreende seis grupos de competências,
que incluem “competências de pensamento criativo”, e pretende apoiar e complementar os programas de
estudos em todas as áreas curriculares, incluindo as artes.
Desde o início de 2007, a Agência de Formação e Desenvolvimento para as Escolas (TDA) trabalha num projecto
para desenvolver o conhecimento das disciplinas e a pedagogia junto dos professores. O projecto inclui o reforço
faseado de materiais em linha para o desenvolvimento profissional contínuo (DPC), e a arte dramática é uma das
disciplinas na fase actual (2008-2009). O ciclo relativo à arte dramática é liderado pela National Drama, uma
importante associação do Reino Unido para professores deste domínio.

Reino Unido – País de Gales
Um currículo revisto para alunos dos 3 aos 19 anos começou a ser introduzido em Setembro de 2008 e estará
totalmente posto em prática até Setembro de 2011. O seu objectivo é proporcionar aos professores maior
flexibilidade através de conteúdos menos prescritivos, e inclui um quadro de competências que abrange toda
a faixa etária dos 3 aos 19 anos. O quadro apoia todas as disciplinas curriculares, incluindo as disciplinas artísticas,
e visa assegurar uma abordagem coerente da aprendizagem e da progressão. “Trabalhar criativamente” é um
tema comum a várias secções do quadro, particularmente nas secções “Desenvolver o raciocínio” e “Desenvolver
a comunicação”.
Além disso, para crianças de 3 a 7 anos, a Fase Elementar é uma nova abordagem centrada em jogos.
Começou a ser introduzida em Agosto de 2008 e estará plenamente aplicada em 2011. Os professores vão
fazer a avaliação observando as crianças durante as suas actividades quotidianas. Foram desenvolvidos
“Resultados da Fase Elementar” para apoiar a avaliação dos professores no final da fase. Existem seis
resultados por área de aprendizagem e uma área, em particular, abrange o desenvolvimento criativo.
Disponibiliza actividades criativas, imaginativas e expressivas nas artes, trabalhos manuais, design, música,
dança e movimento.
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Reino Unido – Escócia
A Escócia realiza actualmente uma revisão significativa e holística do currículo relativo aos alunos dos 3 aos 18
anos, denominado Currículo para a Excelência. Em Janeiro de 2008, foi publicado um pequeno número de
projectos de documentos para a comunidade educativa relativos às artes expressivas, que inclui agora arte e
design, dança, arte dramática e música. Os projectos de “Experiências e Resultados” foram revistos após o
processo de consulta, e as versões finais foram publicadas em 2 de Abril de 2009. As escolas começarão a pôr
em prática o novo currículo a partir de Agosto de 2009.
No seguimento da revisão nacional do currículo (3-18 anos) e da publicação das experiências e resultados finais
em todas as áreas curriculares, as atenções centram-se agora em novas disposições para avaliar as qualificações
de modo a assegurar que elas apoiem plenamente os objectivos do Currículo para a Excelência.

Islândia
Uma revisão e uma avaliação de toda a educação artística no ensino pré-primário, no ensino primário e no
ensino secundário, bem como em escolas artísticas especiais tiveram início no Outono de 2008. A revisão partiu
do Roteiro para a Educação Artística da UNESCO, e consistiu, em primeira instância, num inquérito e num
levantamento dos dados relativos ao sistema educativo e, na segunda fase, numa avaliação externa. Com base
nas recomendações esperadas e no seguimento das alterações à legislação relativa ao sistema escolar
introduzidas em 2008, prevêem-se reformas complementares na educação artística e a revisão das orientações
do currículo nacional das disciplinas artísticas. O relatório final será publicado no Outono de 2009 e estará
disponível em inglês.
Além disso, em 2008, foi aprovada uma nova legislação sobre a escolaridade obrigatória, que introduziu, entre
outros aspectos, reformas no actual regime de garantia de qualidade, incluindo avaliação interna e externa.
Por outro lado, novamente em 2008, foi aprovada uma nova legislação relativa à formação de professores, que
implicou importantes reformas neste domínio. O objectivo geral desta legislação é melhorar a formação dos
professores e dos especialistas em todas as disciplinas, incluindo as disciplinas artísticas.

Listenstaine
NENHUMA

Noruega
A partir de 2009, há uma nova estratégia para um sistema permanente de DPC na Noruega. No âmbito deste
sistema, certas disciplinas recebem prioridade nacional; outras disciplinas podem obter prioridade, dependendo
das necessidades locais. No primeiro período da estratégia (2009-2012), algumas disciplinas artísticas são
mencionadas entre as disciplinas que podem ser escolhidas para a formação em DPC se as autoridades locais
assim o decidirem.
Além disso, em Abril de 2009, foi aprovado um Livro Branco pelo Storting, e está em preparação nova formação
de professores do ensino primário e do ensino secundário inferior. A partir do semestre do Outono de 2010, os
candidatos a professores serão formados de acordo com os novos currículos e a sua competência será validada
em conformidade com novos regulamentos. É provável que a formação artística de professores seja revista
nesse processo. Um exemplo é o facto de os professores só obterem qualificação para ensinar disciplinas nas
quais tenham alcançado um conjunto de, pelo menos, 30 créditos (um semestre de estudos).
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