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Editorial
Em tempos de desencontros, silêncio e solidão a Imaginar voltou nu-

arte com um formato pouco usual. O livro Identitário do nosso espaço

ma visão de trocas de experiências, de diálogo onde generosamente se

foca-se na construção física de um livro que não tem sempre forma de

partilham saberes sem nunca esquecer que a Arte está ao alcance de

livro, onde o resultado pode ser uma maquete, um mural, um cola-

todos e o professor de Educação Artística é sempre um orientador. Lú-

gem, um conjunto de histórias pinturas ou fotografias numa caixa co-

cia mostra-nos com formas simples que a educação artística pode pro-

lectiva. O essencial é o processo colectivo de construção dos integran-

mover alunos do percurso curricular alternativo desenvolvendo senti-

tes da actividade e o meio onde estão inseridos. Da escola Quinta de

dos esteticamente interessante. Maria João conta como foi possível

Marrocos – A Arte Ataca – mostra como a Educação Artística tem um

juntar as expressões corporal e plástica num projecto do jardim de in-

papel importante na escola desenvolvendo o espirito critico e interven-

fância a partir do quadro “A Estrela” de Edgar Degas. Camaradilhar,

tivo nos alunos. Zulmira Belo dá a conhecer a ferramenta de trabalho

nome difícil de pronunciar, é um objecto que nasce da rodilha e da câ-

– portefólio – no ensino das artes nos alunos do ensino secundário.

mara de ar e alicia-nos ao convívio e lazer no centro histórico da cida-

Terminamos com Matéria Prima da Poesia—Raw Material- projecto in-

de de Viseu. Percursos do Olhar é um projecto que envolve alunos do

ternacional, mostra-nos um dos maiores desafios deste milénio, mar-

primeiro ciclo e o artista Pantónio levando para a escola a Arte Urba-

cado pela globalização, a promoção de uma educação que valorize a

na. Triângulos com Identidade Plástica a ligação da História da Cultu-

identidade plena, de forma a estabelecer o respeito pelas singularida-

ra e das Artes e do Desenho que leva à interpretação de uma obra de

des de cada nação e também a sua inserção no todo planetário.
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O

registo apenas se expressou

com

água e tinta da

china.

brincar, instruindo
e deste modo, constrói-se
Pode-se

alguma

coisa

depositando

sentidos
algum

que o

Atendendo à
grupo de

e

saber no outro

recebe

Cristiana Maio

.

experiência, o

alunos do nono

ano, turma de percurso
curricular alternativo
aprendeu a

educar o seu

olhar.
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Comemoração do dia Mundial da Árvore
Agrupamento de Escola Professor Agostinho da Silva
Professora Lúcia Garcia Ribeiro

Ssanato Djalo

Dúnia Oliveira
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E sta

atividade insere-se
num projeto a decorrer num
jardim-de-infância da rede
pública e envolve todas as
crianças dessa instituição
com cinco e seis anos de
idade, divididas por pequenos
grupos, cada um deles com
12 elementos .

.

No momento seguinte
foi contada uma história,
criada a partir da obra e foi
proposto dramatizá-la. Todos
tiveram oportunidade de
experimentar. Por fim, ao
som
da
peça
musical
Pizzicato,
de
Delibes,
voltaram a dramatizar a
história.

O
projeto
pretende
promover o contacto com
obras e artistas portugueses
e internacionais nas várias
vertentes culturais – plástica,
musical, dramática -, criando
oportunidades e ambientes de
vivência criativa e fornecendo
suportes
que
permitam
desenvolver a imaginação
criativa.

A atividade continuou
com todos sentados no chão,
em redor de uma folha de
papel cenário, e a decidirem
como iríamos representar a
história, não esquecendo a
obra de Degas.

A
partir
de
uma
reprodução do quadro A
Estrela (1876), de Edgar
Degas, foi pedido aos grupos
que descrevessem a obra,
nomeadamente
sobre
a
posição
do
corpo,
cor,
e s p a ço , c l a r o e e s c u r o ,
figura, fundo, adereços e
textura.
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A Arte no Jardim de Infância
Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna
Depois de experimentarem
colocar-se na posição da
bailarina, decidiu-se fazer o
contorno
de
uma
das
crianças e vesti-la como
bailarina.
Discutimos
a
técnicas a utilizar e optámos
por
colagens
de
papel
rasgado, tecidos, pitura com
esponja, com rolo e com
pincéis.

Educadora de Infância Maria João Machado

Quando terminámos, fizemos
uma exposição no corredor
da escola. Se observarmos
com atenção apercebemo-nos
da originalidade de cada
grupo, encarando a expressão
plástica enquanto ato livre e
criativo.
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Depois de experimentarem
colocar-se na posição da
bailarina, decidiu-se fazer o
contorno
de
uma
das
crianças e vesti-la como
bailarina.
Discutimos
a
técnicas a utilizar e optámos
por
colagens
de
papel
rasgado, tecidos, pintura com
esponja, com rolo e com

.

pincéis .
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A Arte no Jardim de Infância
Quando terminámos, fizemos uma exposição no corredor da escola. Se observarmos com atenção apercebemo-nos
da originalidade de cada grupo, encarando a expressão plástica enquanto ato livre e criativo.
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A

experiência pedagógica que aqui se apresenta decorreu

sendo o seu entusiasmo uma garantia de que o projecto

de um desafio feito, durante o ano lectivo 2014 -2015, pela

avançaria. Já no 2.º período, as actividades preparatórias

organização do festival de artes Jardins Efémeros (http://

incluíram

jardinsefemeros.pt/

e

a

apresentação

dos

Jardins

Efémeros

como

conceito, com apoio da visualização e análise de realizações

https://www.facebook.com/jardinsefemeros)

incluídas nas edições passadas, tendo os alunos referido a

que em Julho do ano passado teve a sua quinta edição, em

sua própria vivência deste festival, de que alguns conheciam

Viseu. Pretendia-se desenvolver um equipamento urbano

apenas

a

existência.

A

pesquisa

online

ajudou

na

que pudesse integrar os locais adstritos a este evento,

aproximação

maioritariamente

da

conhecimento das múltiplas vertentes que o equipamento

cidade, contribuindo para a fruição do espaço exterior

urbano assume na actualidade. Terminou -se esta fase com

público.
Tendo em conta o plano de estudos do curso científico -

um brainstorming, decorrendo do mesmo a percepção de que

humanístico de artes visuais, surgiu como evidente ser a

base na ideia de rodilha, artefacto usado tradicionalmente

disciplina de Oficina de Artes, incluída no currículo do 12.º

para apoiar fardos e outros pesos que se transportam à

concentrados

no

centro

histórico

ao

evento,

para

além

de

ter

facilitado

o

seria viável trabalhar no âmbito do mobiliário urbano com

ano de escolaridade, aquela em que melhor se poderia
desenvolver esta actividade. O programa da mesma prevê,
numa das suas finalidades, a “intervenção no âmbito da
comunidade” como uma das estratégias de acção, incluindo
as áreas de desenvolvimento e concretização do projecto
contempladas a “intervenção em espaços culturais”. ”. Para
além disto, este documento curricular centra-se no projecto
artístico como metodologia didáctica e criativa, o que também
obviou a procura da disciplina adequada à proposta.
Durante o 1.º período, os alunos da turma E do 12.º ano, da

Escola Secundária Viriato, foram postos ao corrente deste convite,
12

Camaradilhar nos Jardins
Escola Secundária Viriato
Professora Paula Soares

cabeça. Aos alunos foi feita uma apresentação sobre este
objecto, muito apoiada na colecção que o Museu de Etnologia
possui. O nome Camaradilhar foi encontrado pelos alunos,
surgindo da junção dos vocábulos câmara de ar e rodilha,
parecendo a alusão a camarada adequada para a função de
convívio que se pretendia para estas rodilhas em tamanho
XXL.

Durante o último período lectivo, sabendo -se já que o local
de implantação seria o jardim da Casa do Miradouro, junto à
Sé, o projecto continuou a desenvolver-se nas suas diferentes
fases, tendo em vista a concretização de câmaras de ar
revestidas com diferentes materiais que pudessem servir de
apoio em situações de lazer/descanso/diversão. Decorrendo
do facto de o terceiro período se centrar no desenvolvimento
de

um

projecto

concretização

artístico

decorreu

individual,

em horário

grande

extra-lectivo

parte
e

da

ainda

durante o mês de Junho, período de exames para os alunos
deste ano de escolaridade.
Esta realização integrou o programa dos Jardins Efémeros
2016 na categoria de

artes visuais / instalação

(http://

jardinsefemeros.pt/eventos/camaradilhar/).
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Para além do facto de ter permitido a exploração de
conteúdos

e

de

estratégias

decorrentes

do

documento

curricular que regula a disciplina de Oficina de Artes, tal
como

ficou

exposto,

incidindo

no

desenvolvimento

do

projecto artístico e de design (definição e interpretação de
projecto, criação de metodologia e programa de trabalho,
com

pesquisa,

estimulação

à

criatividade,

definição

de

materiais e ensaio de técnicas, criação de maquetas e
modelos,

concretização

e

avaliação),

esta

experiência

pedagógica foi bastante positiva já que, desde logo, envolveu
muito os alunos.
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Camaradilhar nos Jardins
Na possibilidade de intervenção real na comunidade,
participando num evento reconhecido e acarinhado pela
mesma, terá residido essa motivação. Durante o período em
que a edição de 2015 dos Jardins Efémeros decorreu, de 3 a
12 de Julho, a aceitação do resultado final e a adesão ao

mesmo, manifestadas por muitos dos que camaradilharam no
jardim da Casa do Miradouro, foi uma justa recompensa para
estes alunos. Para a professora que coordenou o trabalho, a
entrega e alegria que demonstraram durante o mesmo teria
sido já suficiente. É que como ouviu a uma mãe no dia da
inauguração: “Foi a única vez, durante os três anos do
secundário,

que

vi

a

minha

filha

verdadeiramente

empenhada!”.
Salienta-se que, no ano lectivo em curso, outros alunos
continuam o projecto. Por solicitação do Centro de Apoio a
Deficientes de Santo Estêvão, IPSS de Viseu, que, depois dos
Jardins Efémeros, considerou ser este “equipamento de muita
utilidade

para

os

utentes

com

mobilidade

reduzida”,

permitindo “retirá-los das cadeiras de rodas e colocá-los no
jardim”, estão a ser refeitas duas destas câmaras de ar
revestidas,

num

trabalho

conjunto

com

os

próprios

residentes naquela instituição.
Para
consultada
fref=ts

que

se

conhecer

a

página

inclui

melhor

trabalho,

pode

ser

https://www.facebook.com/camaradilhar/?

um

vídeo

concretização e implantação.
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este

ilustrativo

das

fases

de

CAMARADILHAR
Camaradilha, câmara de ar
Uma rodilha de sentar
Tudo o que passa, tudo o que passa e nunca passa!

Ditongos ricos pra ir ao ar
Ou i ou ai
No meio do adro
Hé-lá as ruas, hé-lá as praças, hé-lá-hô la foule!
Eia todo o passado dentro do presente!
Eia todo o futuro já dentro de nós! eia!
Eia! eia! eia!
Uma rodilha p’ra descansar
Galgar com tudo por cima de tudo! Hup-lá!
Hup-lá, hup-lá, hup-lá-hô, hup-lá!
Hé-la! He-hô! Ho-o-o-o-o!
Z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z!
Ah não ser eu toda a gente e toda a parte!
Numa rodilha de camaradilhar
Hé-la! He-hô! Ho-o-o-o-o!
Com desculpas a Fernando Pessoa/Álvaro de Campos e a José de Almada
Negreiros, pela utilização (muito) livre dos seus textos, respectivamente,
Ode Triunfal (1914) e Mima-Fatáxa (1916)
16

Camaradilhar nos Jardins

Autores (alunos do 12.ºE):
Ana Dulce Vale
Ana Vitalina Soares
Andreia Rodrigues
Daniela Neves
João Gonçalves
Marta Costa
Mauro Almeida
Paulo Renato Ferreira
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A vivência de uma experiência

Gem. A vivência de uma expe-

Assim:

pedagógica que visou tornar a

riência pedagógica que visou

1ª fase – Diálogo com o Artista –

aprendizagem das crianças mais

tornar a aprendizagem das cri-

conhecer o processo

significativa através do contacto

anças mais significativa através

com arte urbana.

do contacto com arte urbana.

mais despertos, mais sábios pa-

criativo, as motivações e
inspirações que estão na base
das suas produções artísticas.
Percursos pelos Diários
Gráficos, o do Artista Pantónio e
os dos Pequenos Grandes

ra tudo o que nos rodeia, trilhou

Artistas.

A vontade de CRIAR novos
Olhares, mais esclarecidos, mais
despertos, mais sábios para tudo
o que nos rodeia, trilhou a vontade de projetar e concretizar os
momentos de aprendizagem com o
artista de arte urbana, PANTÓ-

NIO.
Tudo se inicia com um convite
realizado ao Artista para partilhar
o seu processo criativo e projetar
algo associado à Street Art em
conjunto com os Pequenos Grandes Artistas.
O grupo dos Pequenos Grandes Artistas ficou fascinado com a

A vontade de CRIAR novos
Olhares,

verdadeira descoberta, recheada
de encantamento, o tal que move

que constrói uma real aprendiza-

esclarecidos,

a vontade de projetar e concretizar os momentos de aprendizagem com o artista de arte urbana, PANTÓNIO.
Tudo se inicia com um convite realizado ao Artista para partilhar o seu processo criativo e

2ª fase - Desenhos sobre suportes individuais e coletivos – Pensar / Projetar em conjunto com o
Artista com inspiração na envolvente ao espaço a intervencionar.

projetar algo associado à Street
Art em conjunto com os Pequenos Grandes Artistas.
O grupo dos Pequenos Grandes Artistas ficou fascinado com
a ideia.
O encontro revelou-se uma

ideia.
O encontro revelou-se uma

mais

verdadeira descoberta, recheada
de encantamento, o tal que move,

que

constrói

uma

real

aprendizagem.
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PERCURSOS do OLHAR
O Encontro com o Artista Pantónio – Street Art
Colégio Oceanus
Professora de Educação Artística Fernanda Santos

19

3ª fase Desenhos individuais
sobre um suporte conjunto.

4ª
fase
União
dos
desenhos individuais pelas
características
comuns
através
de
linhas
de
movimento.

5ª fase - pintura mural na
horta pedagógica: parte dos
alunos desenha as formas e
os restantes descodificam e
unem essas formas.
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PERCURSOS do OLHAR
O Encontro com o Artista Pantónio – Street Art
Colégio Oceanus

A realização de um mural de arte urbana norteou a projeção e

Professora de Educação Artística Fernanda Santos

criação das obras realizadas pelos Pequenos Grandes Artistas, com a
utilização/experimentação de vários materiais, suportes e técnicas
em conjunto com o artista Pantónio.
Estes momentos de aprendizagem com o artista pretenderam
conquistar empaticamente a criança, no sentido de a envolver neste
percurso, de uma forma mais completa.
Assim durante o projeto elaborou-se com o grupo de crianças do
1º ciclo um conjunto de atividades envolvendo produções artísticas
pessoais através da realização de experimentações com cores, tintas
e formas.
Este percurso aproximou as obras de arte urbana do artista Pantónio ao contexto escola e aos Pequenos Grandes Artistas. O contacto
direto com o artista e a obra de arte desperta os olhares e fomenta
aprendizagens mais completas e integradoras.
Saber apreciar a obra de arte fomenta o despertar dos olhares para o entendimento do belo, para o conhecimento e reconhecimento da
realidade envolvente. A arte está assim ao dispor do conhecimento,
do olhar, enriquecendo-o de formas e cores, de sensações e emoções
(Unesco, 2006)1. A presença da arte, nomeadamente da educação artística em contexto escolar, promove o conhecimento das obras de

“Como ilustra a abundante literatura sobre educação, experimentar e desenvolver a apreciação e o conhecimento da arte permite o desenvolvimento
de perspetivas únicas sobre uma vasta gama de temas, perspetivas essas
que outros meios de educação não permitem descobrir.” (2006 Lisboa, Roteiro de Educação Artística pág.6)
1
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arte e a sua interpretação, e é assim também como um campo
que amplia a capacidade de expressão artística através de
processos criativos integrando várias formas de conhecimento.
É importante e necessário envolver as crianças profundamente com a arte enquanto dispositivo para o seu desenvolvimento mais íntimo e enquanto ferramenta para o pensamento
crítico acerca do mundo que os rodeia. Sendo que a educação
tem como objetivo criar interesse na cultura, vários autores
referem a necessidade de um novo paradigma para a educação, novas formas de ensinar que alimentem a curiosidade, a
criatividade, através de transversalidade entre todas as áreas
que exploram as expressões e o conhecimento (Eça 2010, Morais 1992, Sousa 2003).
O diálogo com o artista Pantónio e a interação / vivência
das suas produções artísticas, conduziu à desmistificação
das obras de arte, permitindo que fossem interpretadas e
transformadas, para que se tornassem parte do quotidiano
de cada um. Na aproximação das obras de arte constroem-se
diálogos de aprendizagens, estando a arte acessível para ser
observada, contemplada, criada e recriada.

Entendemos por Arte Pública todas as intervenções artísticas realizadas num espaço público de livre acesso (rua, praça, jardim, metro, fachada de Edifício, internet, etc.).
Estas obras estão colocadas em contextos urbanos, facilmente
acessíveis aos cidadãos, de forma permanente ou temporária, e têm

a capacidade de promover a identidade de um lugar junto das pessoas proporcionando-lhes um maior contacto com a arte.
Neste cenário, a educação artística desempenha um papel fundamental ao munir das ferramentas necessárias para que se manifeste
uma fruição das obras de arte (Parsons, 2000).
Valerie Holman (1997: 128) fala da “influência formativa” das
obras de Arte Pública, defendendo que estas obras de arte têm uma

importância fundamental na formação dos públicos mais conscientes da envolvente onde residem. Segundo Valerie Holman, no sentido
de formar públicos para a Arte Pública necessitamos somente de um
simples treino visual e a presença das obras para o desenvolvimento
da literacia visual. Daí que a visita a exposições de arte urbana, ou
percursos de visita no espaço público a locais de permanência de
obras de arte pública, seja tão importante numa aprendizagem inte-

“O diálogo com a obra de arte constitui um meio privilegiado para abordar com os alunos os diferentes
modos de expressão, situando-os num universo alargado, que permite interrelacionar as referências visuais e técnicas com o contexto social, cultural e histórico, incidindo nas formas da arte contemporânea” (DEB, 2001: 162).

gradora dos meios envolventes à escola ou à residência.
Várias vantagens podem ser destacadas da proximidade das
obras de Arte Pública, como um excelente recurso educativo a ser
privilegiado:
- Possui uma proximidade aos percursos pessoais, despertando
o hábito da sua observação e questionamentos;

Estes momentos com o artista focaram a atenção específica nas
produções artísticas de arte urbana enquanto obras de arte e enquanto recurso educativo.

- Estimula o diálogo entre os cidadãos, o pensamento e a imaginação;
22

Com a proximidade da arte urbana em contexto de sala de aula,
pretendemos diversificar procedimentos, técnicas e processos de trabalho através dos materiais fornecidos e das aplicações disponibili-

zadas, permitindo ao aluno uma maior participação nas atividades
da aula, respeitando o seu ritmo de trabalho, promovendo-se uma
maior autonomia, levando-o a ser mais interventivo e crítico e a ser
construtor do seu saber-fazer, permitindo-lhe uma mais fácil apropriação de determinadas matérias curriculares e a realização de
aprendizagens significativas.
O objetivo deste percurso foi cumprido. Despertar olhares, mo-

vendo e integrando a escola e a envolvente, oferecer percursos de
ação recheados de encantamento e conseguir dar destaque e reconhecimento público às produções dos Pequenos Grandes Artistas
foram propósitos plenamente conseguidos e de uma forma serena. A
estruturação e implementação de aprendizagens significativas é o
percurso obrigatório de atos de ensinar mais completos, felizes, integradores e germinadores de vida.

Podemos reforçar estas afirmações acima por esta citação,“ (...) Se
a criança tiver oportunidade de experienciar possibilidades de realização por si mesma, num ambiente de confiança e sem juízos de valor, explorar situações novas, sonhar e imaginar acalentando sensações e articulando ideias, tornar-se-á o fruto desta formação nos primeiros anos de vida e desenvolvera uma personalidade criativa, ao
invés de alguém apenas repetidor de códigos da sociedade.

“ (Munari, 2007).
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Unidade realizada na disciplina de Desenho A , com alunos do 12º

A unidade permitiu aplicar o processo de “Abordagem Triangu-

ano, com conhecimentos, de História da Cultura e das Arte, o que

lar”, prática implementada na década de 1980 e sistematizada no

facilitou a reflexão, analise das obras, conceção e a resposta práti-

Brasil. 1987/1993 no MAC da USP que aqui implemento como desa-

ca a este desafio .

fio metodológico.

Olhar as obras de arte para além da sua identificação, enquadra-

“...Esta proposta pedagógica implementada por Ana Mãe Barbo-

mento cronológico ou da prática da cópia mas sim olhar as obras

sa …., surge da necessidade de uma prática de ensino pós-moderno

de arte como fonte visual para estimular a reflexão e ponto de parti-

de arte e da procura de uma alternativa para prática de livre expres-

da conceção e criação, permitindo estimular a prática artística.

são do ensino moderno de arte… Essa procura engloba vários pontos
de ensino/aprendizagem ao mesmo tempo, entre os principais estão:

Praticar o fazer plástico de forma contextualizada.

leitura de imagens, objeto do campo do sentido da arte (analise, in-

O Triângulo, forma escolhida, rompe com áreas tradicionais de

terpretação e julgamento), contextualização e prática artística. (o Fa-

preenchimento pictórico de representação.

zer).”

A unidade “ Triângulos com Identidade Plástica” é uma proposta
individual baseada na leitura e reflexão da essência de cada obra,

:http://andersonbenelli.blogspot.pt/2011/02/reflexoes-sobre-abordagem-triangular.html

jogo de referencia, conhecimentos de historia da artes que são usa-

Benelli Anderson, in Blog Artes e Reflexões, 11 de fev. de 2011

dos com novas percepções viso/plásticas proposta pelos alunos.
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Triângulos com Identidade Plástica
Escola Secundária José Gomes Ferreira
Professora Ana Maria Garcia
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Objetivos: Representação com exploração da capacidade de síntese a partir de fontes;

Partilha :
- apresentação das escolhas impressas, para leitura das obras,
pessoalmente e em grupo, com a designação do movimento artístico,
autor, título, técnica, dimensões e localizações atual.

Representar narrativas ficcionadas, mantendo uma identidade
plástica, com movimentos artísticos - Impressionismo, Neo e Pós impressionistas, Expressionismo e o Neorrealismo;

Orientações compositivas / triângulos:

Aprofundar conhecimentos estéticos, de registo e técnicas pictóricas.

- a síntese narrativa e propostas plásticas das obras foram registada numa forma triangular, preferencialmente centrada no suporte;

Realização de um álbum ilustrado digital.

- a orientação do triângulo no suporte pode ser vertical , horizontal ou oblíquo, atendendo à maior expressividade e coerência
plástica da proposta.

Sinopse:
Ponto de partida.
- visionamento de fontes online ;

Orientações materiais:

- selecionar um artista para cada movimentos propostos;

- suporte: papel ou cartão, formato A2;

- selecionar duas obras, bidimensionais, de cada um dos artis-

- total liberdade na intervenção e tipo de material;

tas.

- propostas plásticas bidimensionais;
- trabalho individual
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Triângulos com Identidade Plástica
Escola Secundária José Gomes Ferreira
Reflexão após realização:

Professora Ana Maria Garcia

- atribuir título para cada uma das propostas.;
- atribuir palavras chaves ás propostas realizadas.
Programação da unidade:

Apresentação da unidade e motivação - professor: 90 minutos
Apresentação e leitura das obras selecionadas - aluno individualmente, elementos da turma e professor: 90 minutos
Concretização: 5 semanas, uma aula semanal de 135 minutos
Palavras chaves da unidade :
sintetizar ,recriar, criar, identificar, arte , impressionismo, expressionismo, neorrealismo
Realizada por 20 alunos, 60 propostas plásticas. Outubro / Novembro de 2015

sites sugeridas para escolha das fontes:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Impression
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-impressionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Expressionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neorrealismo
http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/
movements/195229
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Portefólio
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Triângulos com Identidade Plástica
Escola Secundária José Gomes Ferreira
Professora Ana Maria Garcia

Alunos envolvidos:
Ana graça
António Raimundo
Beatriz Gomes
Beatriz Mascarenhas
Beatriz Queiroga
Carolina Martins
David Simões
Francisca Farcas
Inês Barreira
Joaquim Cabral
Margarida santos
Silvia Tang
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As atividades “O livro identitário do nosso espaço” concentram-

interação da comunidade, percebemos a necessidade de implemen-

se na criação de diversas dinâmicas, que reativam e reconstroem

tar atividades de inclusão.

certos grupos, espaços comunitários e sociais por meio da arte, inte-

Estas dinâmicas foram

gração e conectividade. O principal objetivo desta atividade, é mediar

realizadas com crianças e jovens da

Asociación de Mujeres Africanas de Paterna y la Comunidad Valencia-

reuniões entre os habitantes de um espaço determinado, a partir da

na (AMAPCV), uma comunidade em situação de exclusão e de pesso-

experiência e vivência do entorno, integrando-se com o meio ambien-

as não documentadas em Valencia Espanha em Abril de 2014. Na

te. A metodologia tem como objetivo criar uma ponte entre arte e

Honduras foi dirigido a crianças e jovens de centros educativos em

educação, tendo como base: a arte como via de geração do conheci-

comunidades com baixos recursos económcos em Novembro de

mento; o jogo como uma estratégia alternativa e primária da apren-

2014.

dizagem; e a conectividade através do intercâmbio de experiências

Atualmente estas atividades estão a ser implementadas no Gru-

sociais e coletivas.

po de Intervenção Social da Faculdade de Arquitetura da Universida-

Esta atividade está dentro de um projeto baseado nos principais

de de Lisboa, com crianças e jovens do Bairro social 2 de Maio em

problemas sociais gerados dentro das cidades, como a migração, o

Lisboa desde Março de 2016.

deslocamento e o atraso social. Este projeto surgiu com o coletivo

Em cada intervenção artístico-pedagógica, foi feito um estudo do

artístico do México Tráfico Líbre de Conocimientos TLCno qual depois

contexto social dos alunos, crianças e jovens de cada comunidade, a

de trabalhar em zonas urbanas esquecidas e em áreas com pouca
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O livro identitário do nosso espaço
fim de desenvolver as atividades específicas, bem como realizar dinâ-

Pesquisadora e Artista com projetos de inovação educativa, arte cultura e intregação social comunitária

micas de sensibilização e aproximação da arte, da leitura e da criatividade.

Estrella Luna Muñoz

As atividades focaram-se principalmente na construção física de
um livro que não tinha sempre forma de livro, onde o resultado podia ser uma maquete, um mural, um colagem, um conjunto de histórias pinturas ou fotografias numa caixa coletiva. O importante não
era o resultado final, o essencial era o processo coletivo de construção dos integrantes da atividade.
O tema principal das atividades era a identidade e o ambiente
direto dos estudantes, assim como os seus costumes e crenças que

são a base da sua cultura. A partir daí, passou-se a criar novas histórias, novas lendas atuais das suas comunidades e sobre as suas
experiências, de modo que os participantes ganhassem consciência
do seu protagonismo como criadores ativos da sua cultura própria.
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(…) identidades culturais nunca são algo que está dado, mas

mento da sua cidade de origem onde existem conflitos (sociais, cul-

são construídos coletivamente com base na experiência, na

turais, de tradição, etc) para outra cidade, onde são estrangeiros.

memória, na tradição e numa grande variedade de práticas

Desta maneira, a identidade pode ser reforçada com estratégias

culturais, sociais e políticas. Este processo deve ser pensado

de ensino artístico-educacionais, que podem desenvolver a criativi-

historicamente, isto é, a partir do sistema de relações que de-

dade e a inteligência. A inteligência vista desde a construção em ba-

finiram os diferentes mundos culturais, por vezes desinteres-

se das experiências do indivíduo, da sua convivência com os outros

sado em mostrar a lógica das suas próprias identidades e

e do intercâmbio cultural e social a partir da identidade de seus

imaginários. (Jarauta, 2003, p.16)

membros.

Assim, através de um método de trabalho colaborativo, experi-

E assim com a união da criatividade, o desenvolvimento da inte-

mental e plástico, foi criada uma ligação entre o livro da arte e como

ligência e reforçando a identidade, se pode trabalhar para uma mai-

uma medida do conhecimento e da criatividade. O desenvolvimento

or integração e a sensibilização para o desenvolvimento educacional

sobre o tema da identidade por meio de estratégias educacionais que

das crianças e jovens vulneráveis, de baixos recursos económicos e

envolvem arte e criatividade, é a base essencial para o fortalecimento

em situação de não documentados. Além disso, promover a arte co-

de questões culturais de uma comunidade. O tema da identidade, é

mo uma ponte para desenvolver a educação e bem-estar dos jovens

ainda mais importante de se trabalhar em setores que estão de algu-

de cada ambiente coletivo social.

ma forma em conflito cultural, a fim de refletir acerca das influên-

O propósito das atividades complementares fora da aula, foi

cias e das consequências sofridas devido às mudanças e ao desloca
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O livro identitário do nosso espaço
conhecer quem somos a partir do nosso espaço coletivo. O objetivo

Pesquisadora e Artista com projetos de inovação educativa, arte cultura e intregação social comunitária

nesta parte da atividade foi criar uma nova forma simbólica da cartografia da cidade, composto de fragmentos de cidades que se relaci-

Estrella Luna Muñoz

onam de forma aleatória, não pela sua funcionalidade, mas pelo caráter emocional dos habitantes.
O lugar não é apenas um espaço vazio desprovido de significado,
o lugar torna-se no lugar apenas quando um ou mais corpos o ocupam. O mais importante do lugar são as ações que aqui são criadas,
gerando, assim, "lugares da memória", uma construção do coletivo
social, para pensar a cidade e o espaço urbano a partir da experiência dos sujeitos, localizado no espaço de ação social.

(…) pensar a cidade e o espaço urbano a partir da experiência do sujeito e da subjetividade implica localizar na ação
social (...) assim o ponto de vista da experiência não leva o
pesquisador a explorar o próprio indivíduo, mas o indivíduo
orientado para os outros, e agir a partir de um universo de
significados socialmente compartilhados. (Lindón, 2001, p.16)
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A interação entre a arte e a comunidade como metas principais

aprendizagem, sempre focadas no apoio aos grupos sociais com mé-

criar dinâmicas de integração nas comunidades. Construir também

dia ou baixa renda. Sendo isso essencial para o desenvolvimento de

a partir de três fatores: a arte como via de geração do conhecimento;

um país, temos que olhar e criar métodos para chegar a áreas e pes-

o jogo como uma estratégia alternativa e primária do conhecimento;

soas que não têm as mesmas oportunidades.

e a conectividade através do intercâmbio de experiências sociais e

Participar na nossa sociedade é a base fundamental para gerar

coletivas.

mudanças de opinião sobre o nosso meio; de participar e de coope-

Sempre se procura trabalhar de acordo com o nosso entorno so-

rar na nossa sociedade. Perceber a importância de fazer parte de

cial, vendo as principais necessidades das nossas comunidades, e

uma comunidade gerando cultura. Só assim é que se podem propor

contribuir com a arte ou a cultura como meio da educação para aca-

mecanismos ou metodologias alternativas que visam ao desenvolvi-

bar com as barreiras de ignorar certas comunidades.

mento e melhoria, nas necessidades das comunidades.
Como resultado, é importante realçar o papel da arte para for-

A arte atual é uma fonte inesgotável de conhecimento em

talecer a identidade como um meio cultural para

todos os níveis: psicológicos, emocionais, culturais, experien-

ultrapassar as

barreiras de integração dos indivíduos dentro das comunidades.

ciais (…) etc. (AMAVI, 2000, p. 200)
https://www.tlc.org.mx
https://mujeresafricanas.wordpress.com

Através da experiência como artistas, professores ou estudantes,
é que podemos usar as artes e a cultura como ferramentas para a

https://www.facebook.com/grupointervencaosocial/
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O livro identitário do nosso espaço
Pesquisadora e Artista com projetos de inovação educativa, arte cultura e intregação social comunitária

Estrella Luna Muñoz
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Abril de 2016, obras na Escola Quinta de Marrocos, pedras da calçada, turma 7º 4ª, professora Paula Ferro, Educação Visual, Artes Plásticas e Arte e Cidadania. Decisão:
-

levar para a aula algumas pedras da calçada e

revesti-las de crochet, com lãs diversas.

Primeiro,

aprender a fazer crochet.

Segundo, lutar contra o
Terceiro,

meninas”.

que seca”.

Quarto, fazer o

Sexto: “

para

trabalhar, trabalhar, trabalhar, correr “riscos”,
“

Quinto,

preconceito “só

puzzle.

fotografar.

lindo!

”
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A Arte Ataca
Escola Quinta de Marrocos
Professora Paula Colaço Ferro
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Portefólio de alunos do secundário
Escola Damião de Goes
Professora Zulmira Belo
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Resumo
Fundamentado nos princípios educacionais da Unesco, este projeto
de intercâmbio entre países objetiva, por meio de expressões artísticas, a valorização da cultura local e global, além de uma ação
solidária entre povos. Em parceria com a INSEA (International Socie-

Abstract

ty for Education through Art), os grupos participantes estão desen-

Based on educational principles of UNESCO, this exchange pro-

volvendo imagens, sons e coreografias referentes a palavras es-

ject between countries, objectivice through artistic expressions, the

colhidas coletivamente para gerar uma espécie de dicionário digital.

appreciation of local and global culture, as well

Nesta primeira edição da proposta, cujos resultados serão posta-

as a solidarity action between towns. In partnership with IN-

dos em uma plataforma desenvolvida em Portugal, as palavras

SEA (International Society for

referência são: amor, caos, solidariedade, dor, paz, doçura e luz. Este projeto pretende a valorização das culturas locais (as

Education through Art), the participating groups are devel-

partes)

oping images, sounds and choreography, referring collectively

que se inserem num contexto planetário (o todo). Utilizando

selected words, to generate a kind of dictionary.

linguagens universais, passíveis de entendimento em diferentes cul-

In this first edition of the proposal, the results will be posted on a
digital platform developed in Portugal, the reference words are: love,

turas, independentemente da língua falada.

chaos, solidarity, pain, peace, sweetness and light. This project aims
the appreciation of local cultures (the parts) that are part of a plan-

Palavras-chave:

etary context (the whole). Using universal language, capable of under-

Educação; Universalidade; Solidariedade;

standing in different cultures, regardless of the language spoken.

Arte

Key words: education; universality; solidarity; art
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Matéria Prima da Poesia—Raw Material
Ângela Saldanha (I2ADS, Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade, Faculdade de Belas
Artes, Universidade do Porto, Portugal)
Fernanda Maria Macahiba Massagardi (Universidade Estadual de Campinas, SP,Brasil)
Estrella Luna Muñoz (Grupo de Pesquisa em Educação e Estética CNPq, México)

Introdução
Um dos maiores desafios deste milênio, marcado pela globaliza-

planeta, mas que pode ser nosso vizinho num futuro próximo. É ur-

ção, é a promoção de uma educação que valorize a identidade ter-

gente criar raízes numa terra que não é nossa, é urgente refletir, ser

rena, de forma a estabelecer o respeito pelas singularidades de cada

ativista, partilhar e criar relações num planeta que é de todos.

nação e também a sua inserção no todo planetário.
Assim, faz-se necessário que o homem reconheça a sua identidade como ser planetário, universal e semelhante ao outro; mas
também como um ser local e individual - estabelecendo um vínculo

entre as partes e o todo, na busca de um equilíbrio e pensamento
amplo que promovam o respeito pela cultura do outro, sem deixar
de valorizar aspectos identitários próprios da cultura onde cresceram.
Dessa forma, devemos equacionar o presente e a fugacidade do
seu tempo.
É urgente o diálogo, a partilha, a reflexão, a criatividade, a com-

preensão da diversidade e a relação entre os povos na resposta a esta mobilidade constante dos indivíduos pelos lugares (tão diferentes,
mas ao mesmo tempo tão iguais) do nosso planeta.
Os educadores e sociedade devem capacitar as crianças para
que construam a aptidão de ler o mundo sob o ponto de vista do
outro, pois já não basta conhecer a cultura que nos é próxima
(Europeia ou Americana). Necessitamos aprender a ver, a com-

preender, a sentir o outro, que vive em outras localidades do .
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2 Referencial teórico

promoção da liberdade de expressão;
proteção do património e fomento da criatividade;
aprender a viver juntos;
construir sociedades de conhecimento;
ciência para um futuro sustentável;
um planeta, um oceano;
estabelecer relações com a globalização

O nome “Matéria-prima da poesia”, como todo o projeto, foi
criado num processo participativo entre os alunos intervenientes

(grupo-piloto composto por vinte e seis alunos dos quinze aos dezoito anos da Escola de Arganil, em Portugal) questionados pela diversidade cultural existente no planeta e sobre o aparecimento da poesia, das palavras, das metáforas e dos conceitos inerentes a cada
cultura. A primeira matéria, aquela que nos une, aquela que vai
além do verbo ou para além da linguagem escrita. Aquela que está
na raiz do mundo. Aquela que todos partilhamos.

Procurar
tivamente

conceitos

fácil,

num

dicionário

linguístico

é

rela-

mas poderá ele enriquecer-nos visualmente com

narrativas sensoriais, intimas e próximas de cada um?
Com este projeto queremos uma partilha cultural, geracional
para uma compreensão mútua do outro, daquele “outro” que vive
do outro lado do mundo e que apesar da distância se revela tão
semelhante.

Este
criação

de

projeto

colaborativo

e

participativo

consiste

na

uma plataforma digital tendo por base as diferentes for-

mas de comunicação nos vários países do mundo, traduzível na
criação

de

uma

enciclopédia

mundial

de

imagens estáticas,

dinâmicas e sons com base nas diretrizes e objetivos da UNESCO
para aEducação do Século XXI, a saber:
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.

Assim, por meio das diferentes linguagens artísticas, os par-

A linguagem verbal, geralmente utilizada como meio de ex-

ticipantes poderão expressar o que cada uma das palavras, inicial-

plicação para os termos de um dicionário, será abolida em favor da

mente escolhidas, representam para eles dentro de um contexto

expressão artística. O corpo, a imagem e o som cumprirão o papel

cultural.

de mediadores nesta proposta. Tardy ensina:

Ernesto Sabato defende a prática artística como promotora
de um conhecimento que é inacessível à linguagem científica. O au-

É preciso rejeitar o modelo falsamente uni-

tor ensina:

versal de uma compreensão de tipo intelectualista, que consiste num encadeamento de
Hoje, qualquer um sabe que as regiões mais

conceitos e que passa pelo filtro da linguagem,

valiosas da realidade (as mais valiosas para o

e introduzir a ideia de uma compreensão cor-

homem

ser

poral e afetiva, fundada sobre analogias pes-

apreendidas pelos abstratos esquemas da lógi-

soalmente sentidas. Compreender com o pró-

ca e da ciência. E que, se com a inteligência

prio corpo tanto quanto com o espírito, eis uma

apenas não podemos sequer assegurar-nos de

situação original, que coloca problemas novos

que

para a pedagogia. (TARDY, p. 93, 1976)

o

e

seu

mundo

demonstrou

o

destino)

exterior

não

existe,

bispo Berkeley,

podem

tal como o
que

po-

demos esperar quanto aos problemas que
se referem ao homem e a suas paixões? E a
menos que neguemos realidade a um amor
ou a uma loucura, devemos concluir que
o conhecimento de vastos territórios da realidade está reservado
à arte e somente a ela.
(SABATO, 2003, p.23)
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3. Metodologia

A educadora Ana Amália realiza um trabalho arte-educativo na
Associação

3.1 Brasil

Nosso Sonho, que promove habilitação e reabilitação de pessoas

O núcleo brasileiro, coordenado pela arte-educadora Fernanda

com deficiência.

Maria Macahiba Massagardi, estabeleceu parcerias com a arte-

Foram planejados quatro encontros na Associação, sob orien-

educadora Ana Amália Barbosa; Troupe de Teatro Ortaética, do ator

tação das educadoras Fernanda e Ana Amália. No decorrer das aulas,

Tiago Ortaet; Grupo Coral Beija-Fulô, coordenado pela musicista

os adolescentes tiveram acesso a aula de história da arte, versada so-

Zeneide Alves e pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Edu-

bre o artista Hélio Oiticica e o conceito de performance e posterior-

cação Éstética CNPq, no intuito de realizar uma performance que

mente pintura sobre Parangolés de tecido.

ilustrasse a palavra Solidariedade, no Memorial da América Latina,

Os outros grupos foram orientados pela educadora Fernanda na

em São Paulo.

produção de Parangolés.
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3.2 O Mundo

Assim, todos os participantes se encontraram no Memorial da
América Latina e foi realizada uma troca solidária de Parangolés.

O apoio da International Society for Education through Art

Sob coordenação de Tiago Ortaet e da coreógrafa Vivian Vinha, ao

(InSEA) foi de extrema importância para a ampla divulgação deste

som de músicas populares cantadas e tocadas pelo grupo Beija-

projeto, com várias interações e colaborações por todo o mundo (ver

fulô foi realizada uma performance e brincadeiras populares

lista de países no próximo tópico).

brasileiras ao redor da escultura Mão.

A internet mostrou-se, mais uma vez, como um meio rápido

A ação foi filmada e fotografada e será ilustração da palavra

e eficaz para construir uma equipa de trabalho que constrói colabo-

Solidariedade no projeto Matéria-prima, levando aos outros conti-

rativamente um plano. Gradualmente vimos representados todos os

nentes uma mensagem de inclusão, amizade e identidade bra-

continentes e os primeiros trabalhos começaram a surgir e a in-

sileira.

spirar os parceiros.
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A primeira reunião formal do grupo realizou-se em Lisboa (Portugal)

A imaginação e o pensamento crítico são vitais e necessários

no Congresso Regional da InSEA: “Risks and opportunities for visual

para uma educação informal universal que nos una em torno do

arts education in Europe” (julho de 2015) onde mais parceiros se
uniram

essencial, da base da nossa existência (Matéria-Prima) e nos torne

e novas diretrizes foram lançadas, numa reflexão conjunta

capazes de respeitar a diferença e as particularidades de cada cul-

sobre os resultados e métodos a usar na divulgação e ampliação do

tura (poesia).

projeto.

Através da Arte, é possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a reali-

4. Resultados e análises parciais

dade do meio ambiente, desenvolver a capaci-

No contexto descrito anteriormente, valorizamos a imagem, a

dade crítica, permitindo analisar a realidade

poesia, a metáfora, aos sons, as coreografias e as diversas ex-

percebida e desenvolver a capacidade criadora

pressões universais.

de maneira a mudar a realidade que foi ana-

Grupos formais e informais de diversos países, sem limitações de

lisada. (BARBOSA, 2010, p. 100)

faixas etárias ou formação académica participam deste projeto,
partilhando os trabalhos desenvolvidos com o apoio da InSEA

O novo ambiente exige cidadãos multiculturais, com vontade

(International Society for Education through Art).

para aprender e inovar, de criar expressar, de ser parte ativa da

Trabalhos já desenvolvidos em:

experiência com o outro, com o seu ambiente social e cultural. O

https://rawmaterialproject.wordpress.com/

mesmo desenvolvimento humano pode ser explicado em termos de

No próximo ano iniciaremos diversas exposições em todos os

interação social, de modo que a comunidade e trabalhar em con-

continentes com intercâmbios dos participantes, tertúlias e a

junto na educação são fundamentais. Essa aprendizagem social e

publicação de um e-book.

cultural forma o caminho de qualquer indivíduo para o seu desenvolvimento individual e mais tarde coletivo, chave para o seu

5. Considerações

desenvolvimento humano.

Estamos agora rodeados por símbolos e sinais, por isso, este

Um elo solidário e afetivo entre os povos, a promoção pelo re-

projeto é uma forma de adquirir conhecimento dentro de todos os

speito à diferença. A união da diversidade, originando uma unidade

sistemas de comunicação existentes. Sendo mais uma forma de cri-

harmônica. O acesso ao conhecimento não apenas das regiões ge-

ar novos significados e novos vínculos gerados a partir de uma con-

ográficas, mas também sensíveis, dos diversos países.
Um convite à educação pela paz, solidariedade e sabedoria.

sciência crítica do indivíduo.
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