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Editorial

Em tempos de mudança a Imaginar voltou numa visão de valorização
das artes plásticas e como estas são motivadoras para outros saberes.
Teresa e Ângela dão a conhecer o projeto CREARTE e as algumas
experiências que participaram neste projeto internacional. Mostramnos como é enriquecedor a ida de artistas às escola numa
colaboração com os professores do 1º ciclo. Contam-nos como foi

desenvolvidos nos vários países e quais as especificidades das Artes
no 1º ciclo nos países envolvidos. Partilham ainda relatos de
professores e artistas que participaram no projeto no ano passado
em Portugal. Com o “Apre)e(nder, Ângela, Estrella e Icaro mostram
como o trabalho colaborativo e relacional é motivador de práticas

enriquecedoras. A partir de três escolas, em contexto geográficos e
culturais dispares vão criar um mapa dialogante de práticas artísticas
e culturas locais. Marta narra a sua experiência de voluntariado numa
escola de lisboa no projeto CREARTE. Laetittia é bióloga e o desenho
é uma ferramenta imprescindível no seu trabalho. Danilo também

biólogo utiliza a música como intervenção na educação ambiental.
Paula Vilhena, vencedora do prémio Ricardo Reis, apresenta o
trabalho fantástico e diversificado dos seus alunos de vários níveis
etários.
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CREARTE
uma experiência de diálogo a partir da arte entre artistas,
professores e alunos do primeiro ciclo1

Teresa Torres de Eça
i2ADS Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade, Faculdade de

Belas Artes, Universidade do Porto, Portugal /Centro de Investigação em
Artes e Comunicação (CIAC) – Universidade Aberta, Portugal

Ângela Saldanha
Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) – Universidade
Aberta, Portugal/i2ADS Instituto de Investigação em Arte, Design e
Sociedade, Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, Portugal

1

Uma versão muito similar deste artigo foi publicada no livro publicado no Brasil: Narrativas

Digitais Participativas em Arte e Educação, edição José Ribeiro, J. (2017)
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Resumo
Neste texto falaremos dos resultados de um projeto sobre processos
artísticos como estratégias educativas. Relataremos o projeto onde se
experimentaram articulações entre professores e artistas em escolas do
ensino fundamental de cinco países Europeus. O Projeto, financiado pela

União Europeia, CREARTE*, nasceu da necessidade de pensar, pesquisar e
refletir sobre estratégias, relações e experiências com a arte
contemporânea, no ensino fundamental, de forma e repensar o lugar das
artes na escola. Descreveremos as ações levadas a cabo pelos artistas nas
escolas discutindo os resultados da implementação em Portugal .

Palavras chave: educação, ensino fundamental; arte
contemporânea, pedagogia; arte educação, comunidade
Comunidade
A comunidade é um espaço de vida social onde se configuram de
forma constante múltiplas e complexas relações e inter-acções sociais
entre indivíduos e coletivos que vivem e convivem com laços e
solidariedade e intercâmbio de significados específicos do seu
território, da sua língua e cultura e das suas vivências individuais

comuns. A Comunidade Europeia, como amálgama de várias Línguas
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e Culturas, apresenta uma diversidade enorme e, grandes
disparidades entre Norte e Sul, Este e Oeste. Trabalhar com as
comunidades locais para a sua valorização numa Europa Unida é
sempre um desafio tentador para os educadores que acreditam no
sonho Europeu. E, hoje, mais do que nunca perante o crescimento de
nacionalismos acerbados precisamos de acreditar em valores
humanistas transnacionais. Como educadores queremos explorar
estratégias e ferramentas para desenvolver capacidades de
sobrevivência, para que os nossos alunos e alunas consigam ser
capazes de se reinventar perante situações de incerteza. Acreditamos
que introduzindo processos artísticos desenvolvidos por artistas
contemporâneos podemos trazer ferramentas muito úteis para a
aprendizagem, dado que na arte se imaginam mundos que ainda não
existem; se materializam sonhos e fantasias, se reflete sobre o mundo
que nos rodeia recorrendo a todos os sentidos e se explora a
consciência do ser, do estar e do devir. A partir destes pressupostos
realizamos o Projeto CREARTE.

No Projeto CREARTE explorámos estratégias pedagógicas baseadas na
arte com a presença de artistas, professores e crianças em escolas do

ensino fundamental. Participaram no projeto durante o ano de 2016
investigadores e artistas de Portugal (coordenação: Faculdade de
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Belas Artes da Universidade do Porto - FBAUP em colaboração com a
Associação de Professores de Expressão e Comunicação VisualAPECV); Chipre (coordenação: Ministério da Educação e Instituto
Pedagógico de Chipre); Espanha (coordenação: departamento de
Expressões da Universidade de Jaén); Suécia (coordenação: BuFF film
Festival) e da Inglaterra (coordenação: departamento de Educação
Artística da Universidade de Goldsmith). Ao desenhar o primeiro
esboço do projeto internacional Crearte Nicoleta Avgousti do Instituto
Pedagógico de Chipre e Ina Alm de BuFF queriam criar modelos
pedagógicos que pudessem de algum modo contribuir para as
comunidades locais, valorizando identidades e patrimónios culturais
para um desenvolvimento sustentável. A intervenção comunitária
infiltra-se na inter-relação entre o território, a população e as suas
exigências e recursos, que direta ou indiretamente determinam e
condicionam a vida das comunidades e regulam os processos
humanos e sociais que neste se desenrolam (Gomez et al, 2007)2. Ao
mesmo tempo pretendiam explorar modelos comuns de
aprendizagem nas escolas com projetos artísticos desenvolvidos entre
professores e artistas. O desafio era enorme e bastante complexo,
como viemos a descobrir. A nível da parceria existiram, como era de
prever, vários constrangimentos, devidos a diferentes maneiras de
pensar e de estar tanto na educação como na arte. Os modelos
2

Goméz, J.A.C.; Freitas, O.M.P.; Callegas, G.V. (2007). Educação e Desenvolvimento

Comunitário Local: Perspectivas Pedagógicas e Sociais da Sustentabilidade. Porto:
ProfEdições
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comuns, se os houvesse, deveriam assentar na pluralidade de vozes, no
respeito pela diversidade e na aceitação do outro. O que teoricamente
é muito fácil mas no terreno apresenta muitos problemas.
O primeiro obstáculo que parecia ser: como trabalhar com artistas e
professores, afinal foi fácil de superar, artistas e professores
conseguiram articular-se e, tanto uns como outros disseram que foi
uma experiência motivante. Os professores ganharam mais confiança
em pedagogias baseadas no jogo e na arte e descobriram que afinal
desenvolver projetos artísticos com os alunos não era tempo perdido.
Alguns professores de Portugal e de Espanha confessaram que durante
as três sessões do projeto conseguiram conhecer melhor os alunos, as
famílias e o bairro onde a escola se integrava. Os artistas entenderam
que na educação se podem explorar processos artísticos relacionais e
com as crianças descobriram outras realidades sociais e culturais.
Muitas vezes descurei um pouco as expressões
artísticas face a outras áreas curriculares que, e
porque estavam sujeitas a avaliação externa, me
pareciam mais importantes. A
transdisciplinaridade deste projeto “recordou-me”
do muito que se ensina aos alunos através de um
ambiente mais descontraído onde, por vezes, até
parece que só estão a brincar!
(Professor A, Portugal, 19-06-2016. Resposta Aberta no
Questionário de avaliação)

Nas escolas portuguesas o projeto foi muito bem acolhido, os
professores deram de boa vontade quinze horas de tempos letivos para

desenvolverem com os artistas as propostas de arte na educação. Foi
importante para nós, coordenadores do projeto, que em Portugal se
pedisse que as propostas se desenvolvessem dentro do horário
curricular, porque assim se entenderia que as artes não devem ser
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deixadas de fora dos conteúdos obrigatórios. Foi lançada pela FBAUP
uma convocatória para artistas em Novembro de 2015. Das catorze
propostas recebidas selecionamos 13. Estávamos conscientes que o
dinheiro que tínhamos para financiar os artistas seria simbólico quando
selecionamos quase todas as propostas, mas arriscamos nesta solução,
porque nos parecia importante ter muitas escolas e professores
envolvidos. Os artistas aceitaram, portanto, trabalhar numa situação de
quase voluntariado.
Fizemos reuniões com todos eles para explicar o projeto e articular as
propostas. Alguns escolheram as escolas onde iriam trabalhar, nalguns
casos a APECV recomendou escolas aos artistas. Construímos uma
amostra de 13 escolas, no norte, centro e sul do país, com escolas
integradas em diferentes meios sociais.
As crianças, durante as entrevistas de grupo feitas por investigadores da
APECV nas escolas durante o mês de junho de 2016 foram unânimes

nos: 'Adorei'; 'Queremos Mais', 'Não queremos que a/o artista se vá
embora', o que mais gostaram foi: 'o jogo'; 'pintar'; ' descobrir coisas';
'fazer obras de arte'. Os resultados dos questionários preenchidos pelos
professores apontaram aspetos muito interessantes, tais como:



Reconhecimento da pouca atenção dada às artes nas suas
praticas pedagógicas



Subestimar as artes, as outras disciplinas são mais importantes
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Descoberta que através das artes se podem aprender conteúdos
importantes



Redescoberta do papel do jogo na educação



Redescoberta da importância das artes



Descoberta das potencialidades das artes para uma aprendizagem
questionadora e ativa



Reconhecimento da importância das relações entre escola e
comunidade

Claro que para os parceiros da Suécia e da Inglaterra tais experiências
não eram novas, na Inglaterra tinha existido uma grande tradição de
artistas em residência nas escolas e na Suécia era normal uma escola
ter um artista a desenvolver trabalhos com os alunos.
No caso espanhol, existiam algumas experiências levadas a cabo pela
Universidade de Jaén numa escola do centro da cidade e em Chipre
também já tinham sido postas em pratica algumas experiências com
artistas na escola pelo Ministério da Educação. No caso português, nas
escolas portuguesas envolvidas no projeto trabalhar com artistas foi
uma grande novidade, no entanto existem algumas experiências
pontuais, por exemplo o “projeto 10x10” desenvolvido pela Fundação
Gulbenkian com escolas de Lisboa.
O projeto foi abordado segundo diferentes ângulos.

12

No caso da única escola de Inglaterra que entrou no projeto, apenas
com uma artista envolvida, o trabalho com os participantes: futuros
professores situou-se nas narrativas pessoais; partindo da reflexão
sobre o tema da casa, dos refugiados e das migrações.
No caso da Suécia, também só com uma escola envolvida e dois artistas

o tema escolhido foi explorando o desconhecido, um exercício onde os
alunos se revelaram exploradores, escrevendo diários e fazendo mapas
da escola para colocar numa cápsula do futuro que foi fabricada por um
artista vidreiro e guardada na biblioteca da cidade para ser aberta
cinquenta anos mais tarde.

Foram experiências interessantes, onde os alunos adquiriram
capacidades de análise, de diálogo e de relacionamento com os espaços
da comunidade, numa linha de arte contemporânea introspetiva.

Arte Contemporânea na Comunidade
Quando pretendemos realizar uma atuação ou programa na
comunidade devemos centrar-nos em coletivos de pessoas, não em
indivíduos, perseguir objetivos de potenciação e desenvolvimento.
Neste sentido, os casos das experiências nas escolas do sul da Europa:
Chipre (13 escolas); Portugal (13 escolas) e Espanha (4 escolas) foram
reveladores das potencialidades da arte na educação, abrindo-se às
comunidades, diagnosticando problemáticas, usando modelos
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conceptuais e explicativos supra-individuais, ecológicos, sistémicos e
interativos.
Nas escolas da província de Jaén, Espanha, trabalhou-se a partir de um
conceito alargado de artes, explorando o som e de imagem da cidade,
para uma maior aceitação das diferentes culturas que a cidade

integrava. Os exercícios propostos pelos artistas aos professores e
alunos eram nitidamente influenciados pela estética relacional, por
conceitos de deriva, multidisciplinar, arte como antropologia, arte como
descoberta do espaço, tempo e relações sociais, arte como diálogo
intercultural e questionamento ecológico e social. Um desses exercícios
levou o grupo de alunos a descobrir a cidade onde viviam de um modo
diferente; através de uma deriva onde cada aluno com tarefas distintas
de verdadeiros artistas anotava através da escrita , do registo áudio, do
registo fotográfico os sons da cidade, as sensações que o espaço criava;
as histórias que os habitantes lhes contavam, pessoas estrategicamente
escolhidas que apareciam na rua como por acaso: os idosos que
contaram como era a vida no tempo do Franquismo, como a cidade
tinha crescido; o sapateiro; o medidor de poluição sonora; a senhora
que coligia as canções populares; a deriva terminou na casa de uma avó
de um aluno, uma matrona de etnia cigana que explicou aos meninos e
meninas como tinha sido a sua infância.
Este pequeno exercício ilustra como para desenvolver uma intervenção
socialmente coerente através das artes na educação, o nosso
conhecimento profissional se revela científico, antropológico e
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relacional.
Através de processos artísticos despoletamos conhecimentos
socioculturais que refletem os problemas comuns, as necessidades
concretas e as potencialidades e competências das crianças, dos jovens
e dos idosos que compõem a comunidade. Professores e artistas,

provocaram em Jaén situações que possibilitaram o conhecimento das
diferentes narrativas que compõem o conhecimento, identificando a
diferença das várias comunidades culturais dos alunos como uma
riqueza preparando os estudantes para a pluralidade e a complexidade
do mundo onde vivem.

Trabalho de Projeto
Segundo os professores o processo artístico despoletou de abordagens
interdisciplinares importantes:
Os alunos aprenderam a criar, a partir de
elementos naturais (folhas, flores, terra), novos
meios pictóricos; criaram um vibrafone de vidro
e água com recurso aos diferentes elementos
das experiências sobre o efeito da erosão da
água em diferentes tipos de solos, conseguindo
no final fazer corresponder diferentes solos, a
volumes de água e a diferentes sons;
aprenderam utilizando barro, pasta de sal e
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diferentes materiais com resistências diferentes
o efeito da água nas substâncias e vice-versa
(Professora G; Portugal, 19-06-2016. Resposta Aberta
no Questionário de avaliação).

No projeto onde professora G participou, desenvolvido na Escola de
Chouselas, em Vila Nova de Gaia, com Inês Azevedo
Explorar, manipular, criar, recriar inventar... A
brincar tiveram que estruturar o seu
pensamento, projetaram, experimentaram e

descobriram novas utilidades e funções para
objetos banais. (Professor E; Portugal, 19-06-2016.
Resposta Aberta no Questionário de avaliação).

Arte na Educação duma Perspetiva Ativista
Será que ações artísticas levadas a cabo por artistas/educadores/
investigadores em contextos escolares podem contribuir para o
desenvolvimento comunitário? Entendendo-o como um processo
sistémico que leva as comunidades a um conhecimento mais profundo
dos seus problemas e a dar-lhes ferramentas para resolvê-los. A

premissas de converter a comunidade no principal agente de mudança
para lograr a transformação da sua realidade através da educação e
ação cultural, deixadas por Paulo Freire (1973) sobre educação e ação
cultural continuam a inspirar muitos educadores, investigadores em .
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ciências sociais e artistas.
As experiências feitas por professores e artistas nas escolas de Chipre
acabaram por se revelar com uma capacidade de ação útil para a
sociedade, permitindo às pessoas um processo de construção ou de
consciencialização e uso do seu próprio conhecimento. O problema da

identidade cultural em Chipre, uma ilha divida ao meio por questões
políticas, foi marcante em quase todas as abordagens das escolas.
Muitos projetos de Chipre se centraram no conhecimento da cultura
local, na sua divulgação e valorização através da arte. Alguns relataram
problemas ecológicos e outros problemas de respeito pelo ambiente e

pelo património. Muitos temas partiam da memória, do entendimento
do passado para concretizarem ações de intervenção locais através da
fotografia; desenho, pintura; escultura, etc.

Participação
Em todos os países as situações provocadas nas escolas pelos artistas
criaram momentos de ação multidisciplinar maximizando a iniciativa e
participação dos intervenientes. O espaço escolar, a relação ente
alunos, a relação professor-alunos e a sua relação com a comunidade
mudaram consideravelmente. Não só porque o artista tinha aparecido
como facilitador mas porque os projetos artísticos eram provocadores
de relações fortes, fomentavam o diálogo, o questionamento, a procura
do outro e a partilha de resultados.
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Todos saíram com maior confiança em si mesmos, crescendo juntos,
aprendendo entre pares em comunidades de afeto.
A escola tornou-se mais dinâmica, mais ativa,
com sede de criação. Foi visível, no espaço
exterior, as mudanças criadas com a instalação

dos projetos criados. No final do ano letivo,
realizou-se uma exposição aberta à
comunidade com todos os trabalhos da Land
art e outros feitos pelos alunos ao longo do ano,
a qual foi muito apreciada por todos os que a

visitaram: pais, professores, membros da
autarquia e direção do Agrupamento (Professora
M, Portugal, 11-07-2016. Resposta Aberta no
Questionário de avaliação) .

Alguns professores relataram que o trabalho em grupo, o trabalho
artístico fomentou aprendizagens e desenvolveu capacidades sociais
importantíssimas. O trabalho em grupo, os diálogos coletivos, a procura
de soluções conjuntas e sua avaliação constante, fizeram parte
essencial dos processos adotados pelos artistas. A natureza do processo
artístico, onde existem múltiplas soluções facilita a aprendizagem entre
pares e fomenta o respeito pelo outro. Os professores notaram como o
fato de trabalhar em grupo para atingir um objetivo final facilitou a
solidariedade, a generosidade e a partilha, os alunos tornaram-se mais
responsáveis, sem no entanto se adotarem diretivas rígidas.

18

Os professores referiram que o projeto proporcionou:


Desenvolvimento da capacidade de trabalhar em grupo,



respeito pelo trabalho e opinião dos outros, o ceder em prol de
um objetivo comum.



melhoria da autoestima, autoconfiança



aprender a lidar com os sentimentos



autoconhecimento

Motivação
No caso das escolas portuguesas, os artistas abriram possibilidades nas
escolas.
Na opinião do professores a arte contemporânea mostrou-lhes
ferramentas didáticas exequíveis, que não necessitavam de muitos
recursos financeiros nem de equipamento. Gostaram de trabalhar com
os artistas, as relações entre ambos foram sempre de diálogo aberto, os
artistas traziam ideias que rompiam rotinas, propostas simples que
criavam situações de aprendizagem muito ricas facilitando o diálogo e
o jogo como aprendizagem.
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Sim, percebi que brincando se estrutura o
pensamento, se ultrapassam dificuldades
e isso é bastante inspirador. Percebi
também que através de uma brincadeira

aparentemente inconsequente se pode
aprender informalmente alguns
conteúdos ou avaliar a aquisição de
outros conteúdos já lecionados
(Professora R, Portugal, 11-07-2016.

Resposta Aberta no Questionário de
avaliação) .

Com as propostas dos artistas, que eram sempre de exploração do
mundo através das artes os professores observaram que os alunos
'melhoraram a observação crítica e aprenderam a desconstruir e
relacionar realidades presentes e passadas' (Professora B, Portugal, 1107-2016. Resposta Aberta no Questionário de avaliação).
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Alegria/Jogo/Aprendizagem

Explorar, manipular, criar, recriar inventar...
A brincar tiveram que estruturar o seu
pensamento, projetaram, experimentaram e
descobriram novas utilidades e funções para
objetos banais (Professora C, Portugal, 11-07
-2016. Resposta Aberta no Questionário de
avaliação).

Da análise das respostas dos dezassete professores participantes no
Crearte em Portugal aos questionários de avaliação de 11/07/2016
foram notórias palavras recorrentes como jogo; alegria; motivação;
aprendizagem; autoconfiança.

O processo artístico levou à criação de um espaço único, confortável,
lúdico mas de aprendizagem pluridisciplinar a partir de todos os
sentidos integrando múltiplas inteligências, diversos estilos de
aprendizagem de um modo harmonioso, sem pressões, de uma forma
natural. Os professores reencontraram o brincar, a brincadeira como

fator de aprendizagem e reconheceram a sua importância na sala de
aula, sentiram a validade de estratégias educativas respeitadoras de
espaços individuais diversificados, como:
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Partilha de saberes culturais às quais a maioria dos alunos desta
turma não têm acesso



Partilha de ideias e a construção de um trabalho em grupo



Manipulação e experiência com diversos materiais



Desenvolver a curiosidade, imaginação e a criatividade



Promover o trabalho em equipa



Alargar a experiência dos alunos e desenvolver a sensibilidade
estética



capacidade de enfrentar desafios, comunicar e expressar
pensamentos e sentimentos por meio das expressões artísticas

Segundo a professora C a participação neste projeto permitiu às
crianças ampliar o conhecimento que possuem do mundo e refletir
sobre o mesmo, manipulando diferentes objetos e materiais,
explorando as suas características e propriedades, desenvolvendo o
gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção e criação. Os
artistas trouxeram materiais inusitados , mas fáceis de arranjar caixas
de cartão, plásticos; fotografias; materiais da natureza. Um dos
requisitos feitos aos artistas foi que os materiais deveriam ser de fácil
acesso. Numa escola a artista fabricou com os alunos o papel e os
pincéis para usarem nas pinturas; noutra escola a artista levou os
alunos a fabricarem tintas com elementos caseiros. Os professores
descobriram que os materiais e suportes para o trabalho artístico
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não têm de ser tradicionais, nem prontos a usar. A sua procura e
fabricação pode criar situações de aprendizagem muito ricas.

Para uma outra didática da arte na educação
As artes na educação para todos tem vários sentidos e propósitos,
desde os mais comuns como aquisição de ferramentas de expressão,
comunicação; apreciação estética; desenvolver capacidades
criatividades; explorar identidades; descobrir o mundo pessoal e
relacionar-se com os outros. Todos estas características foram referidas
pelos intervenientes do projeto Crearte. Mas algumas das experiências
foram mais longe abordando trabalhos de projeto despoletando
consciência crítica, diagnosticando problemas, denunciando situações e
apresentando soluções. Uma das artistas Mariana Delgado propunhase no Projeto “Andar aos Papéis” dar prioridade à participação
individual e coletiva assente numa conversa dialética entre imaginação,
pensamento, produção e reflexão como potencial estratégia de
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produção de conhecimento de si, do outro, de nós e do mundo. O
projeto “Andar aos Papéis” teve lugar na Escola Básica da Fonte da
Moura no Porto, de março a maio de 2016, com uma turma de 2.º ano
de 19 alunos, em cooperação com a professora Cristina Sousa. Durante
a sua implementação Mariana trouxe para a sala de aula imagens de
obras de arte muito fortes que questionavem a representação da
identidade, a representação da mulher por exemplo, pediu aos alunos
para trazerem as suas imagens, os seus objectos preferidos e as
memórias que eles continham, suscitando um 'processo de descoberta
e de conflitualidade, um andar desnorteado, experimentando outras
possibilidades de entendimento sobre o nosso tempo atual' ( Mariana
Delgado, Realatório de Atividades). A partir de aí foram criadas
imagens construindo suportes, ferramentas e partilhando histórias,
culturas e identidades dos alunos.
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Importa referir que a articulação deste projeto com
alguns assuntos presentes nos programas oficiais,
evitou tanto quanto possível qualquer intenção de
instrumentalização curricular. A propósito dos
jornais utilizados para a manufatura do papel e dos
recortes, o Português foi implicado no
desenvolvimento dos textos – as composições
escritas – e na abordagem à notícia; relacionou-se
também a Matemática com o uso das proporções,
quantidades e tamanhos, as formas e os sólidos
geométricos; por último, o Estudo do Meio na
observação do fenómeno do espectro da cor (física)
e na produção de tintas com pigmento em pó, cola
branca e água, cujas reações químicas foram visíveis
e experimentadas no momento da sua mistura. De
fato, as atividades não foram nem separadas das
outras matérias por um lado, nem estavam
comprometidas por elas, por outro. Os temas, as
técnicas e os processos experimentais foram
confluindo com outros conteúdos das várias
matérias lecionadas, e até mesmo despoletadas a
partir das atividades realizadas em sala de aula.
( Mariana Delgado, Relatório de Atividades)

Os artistas Icaro; Ângela e Estrella basearam as suas ações nas escolas
na estética relacional, numa deriva entre 3 escolas, 3 artistas e um
encontro, o encontro com um tipo de arte que em vez de afastar
agregava as pessoas. Os artistas Carlos e Juliana acabaram por ser
agregados pela comunidade como elementos essenciais da escola,
tinham trazido a arte para o quotidiano das didaticas e com ela a
alegria de descobrir, de inventar e de jogar. A artista Margarida trouxe
um tema díficil para conversar com os alunos: a Morte.
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https://youtu.be/LIKceJEF6Cg
Magda Silva com os alunos da Escolas EB Campinas e EB Correios, no
Porto, construiu um refúgio dentro da sala de aula para imaginar a
paisagem; esta artista preocupava-se com os desenhos estereotipados
que as crianças fazem das paisagens e pediu-lhes para decobrirem o

espaço de um modo vivencial, fazendo-as pensar no que está por cima,
o que está no meio e o que está por baixo.

figura 1 O que pode existir entre o céu e a da terra (2h.30)

A sala de aula transformada num espaço do ‘cimo’ imaginário, através
da instalação de um plástico transparente fino. construção de um mapa
de ideias ao redor de ‘o que pode existir entre o céu e a superfície da
terra’, Produção de desenhos sobre o que pode existir entre o céu e a
superfície da terra. ( Relatório de sessões, Magda Silva)
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Figura 2 : Sessão 2 – Na superfície da terra (2h.30)

O mapa de ideias expandido abordando-se o que possa existir à
superfície da terra.
A sala como superfície’ com a disposição de um plástico transparente
no chão, que será ocupado pelas crianças em 3 grupos. 'Cada grupo irá
ocupar uma área daquela superfície desenhado sobre uma área
específica da superfície da terra (floresta/ cidade/ praia, etc.). Dando
continuação aos desenhos iniciados na sessão anterior cada criança irá
focar-se na superfície da terra. ( Relatório de sessões, Magda Silva)
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Figura 3 ; Sessão 3 – Tudo o que pode existir abaixo da superfície da terra (2h.30)

Nesta sessão o foco dirige-se para aquilo que possa existir abaixo do
chão. Neste sentido uma estrutura em arame irá ser usada para
sustentar o desenho realizado na sessão 2 sobre plástico, para que as
crianças se possam colocar debaixo dele, dando continuidade ao mapa
de ideias enquanto imaginam o que se pode ver por debaixo do chão.
Num segundo momento os desenhos individuais iniciados na sessão 1
serão expandidos de modo a abranger aquilo que pode existir abaixo
da superfície da terra.( Relatório de sessões, Magda Silva)
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Inês ajudou a construir um eco-sistema com vibrafones e canais de
água; Joana levou os alunos a descobrir a vida na margem do rio
através da fotografia. Na Escola Básica da Ponte, Porto as atividades
juntaram história, geografia e fotografia numa descoberta do rio, da
casa do Infante e da produção de diaporamas . No projecto “A cidade

em cena” os alunos compõem uma imagem tridimensional — um
diorama — a partir da história de um dos lugares mais antigos da sua
cidade do Porto, a Ribeira. Conhecem-na através do filme de Manoel
de Oliveira Douro Faina Fluvial, das fotografias dos anos 50 de Teófilo
Rego e reconstituída no museu Casa do Infante. Cada grupo de alunos
do 3º ano compos um diorama com desenhos e fotografias tiradas
pelos próprios numa visita à Ribeira. O objecto também incluiu um
som gravado que serviu para introduzir o espectador a uma história
mais ou menos imaginada. Os alunos do 2º ano selecionaram
fotografias pertencentes ao arquivo do fotógrafa Teófilo Rego ( casa
da Imgem. Vila nova de Gaia) e realizam uma colagem de imagens e
texto que contava uma história reinventada a partir do que viram,
ouviram e aprenderam sobre a Ribeira. Na última sessão cada grupo
apresentou o seu trabalho aos outros: os dioramas foram projectados
em grande escala e em tempo real num ecrã e, em frente, os alunos
transformam-se em narradores e actores de uma peça teatral
( Relatório de atividades Joana Mateus)
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Yuraldi e as crianças fizeram uma cidade para os pássaros, Ana contou
a história de Micromegas para com as crianças pensarem o rio e
fazerem uma instalação de criaturas assombrosas que nele
navegaram.

https://youtu.be/RI8ZbbP1igw

Mara, trouxe a simplicidade da caixa vazia como projeto. Um
projeto que se desenvolveu para além de todas as expectativas. E é
com a caixa vazia da Mara que deixamos sugestões para didácticas
alternativas das artes na educação.

a caixa vazia é um projeto que Sonha vir a ser
um lugar onde a criança tem Tempo e Espaço
para Ser. Para ser criança. Para brincar, sonhar,
imaginar, olhar, sentir, pensar, inventar...
Inventar a partir de uma caixa de papelão.
Vazia. Esta caixa pode ser o que tu quiseres, o
que tu imaginares...
Mas, de uma caixa vazia podem nascer coisas?
Como é que um espaço vazio se pode
transformar em alguma coisa? E o que é uma
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caixa? Para que serve uma caixa?

O que

significa vazio? (...) Numa caixa vazia, podem
caber todos os sonhos do mundo, todas as
estórias e significações. Numa caixa cheia,
haverá espaço para eles?
(Mara Oliveira, novembro de 2015, In: Proposta
de atividade para o Projeto Crearte)

Nota: O projeto Crearte pode ser consultado em http://
crearte.up.pt/ (geral) e em https://crearte2016.wordpress.com/
crearte-project/ (implementações em Portugal)
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)e(nder

Apre

Mapa dialogante de práticas artísticas e cultura locais

Ângela Saldanha
CIAC - Centro de Investigação em Artes e Comunicação, Universidade
Aberta; amendes@ciac.uab.pt

Estrella Luna Muñoz,
Ícaro Pintor
icaropintor.com; icaro.pintor@gmail.com

“Apre)e(nder- mapa dialogante de práticas artísticas e cultura locais” é
um projeto que está a ser desenvolvido em parceria por três artistas
(Ângela Saldanha, Estrella Luna e Ícaro Pintor) e três escolas (Escola de
Torredeita – Viseu; Escola do Bombarral e Escola da Capela –
Gulpilhares) de forma a ser criado um mapa dialogante de práticas
artísticas e cultura locais.
Os três artistas atuam, normalmente, em contextos diferentes, mas
compreendem a necessidade do trabalho colaborativo e relacional
(Bourriaud, 1998) – próprios da arte contemporânea - por isso
pretendem desenvolver um trabalho assente na partilha de saberes e
do conhecimento adquirido nas suas práticas educativas e artísticas
anteriores.
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Partindo do saber que cada um colecionou anteriormente do território
da escola (por se encontrar no lugar de residência, por conhecer os
seus intervenientes diretos ou por já ter realizado alguma atividade
nesse espaço – artista residente) pretende-se aproximar um novo
olhar (dos outros dois artistas) e a reformulação do olhar do artista
residente.
Desta maneira propõe-se uma construção participativa de todos os
agentes da ação (artistas, comunidade educativa e outros necessários)
onde possa ser desbravado, em conjunto, um lugar de diálogo sobre o
que nos é contemporâneo.
É construído este novo olhar com os estudantes, mapeando o caminho
que cada um percorre (aspectos sociais, urbanos, experiências, lugares
coletivos de memória...) até à escola e as suas veredas e desenvolvese, eticamente, um espaço em que cada um tem o seu lugar.
Os saberes, as técnicas ou ferramentas usadas nas artes, que vão
desenhando a cartografia do lugar da escola (saberes tradicionais,
fábricas de família, cooperativas, ofícios...) servem como matériaprima

que

reclama

um

lugar/manifesto/ativista

perante

a

comunidade; Uma nova linguagem, com signos próprios, é construída
e reivindica a ação e comunicação com a população que a circunda.
Nos entre-espaços de ação os diferentes grupos das três escolas estão
em contato usando metodologias próprias da “Mail art”,
potenciadoras de conversa – empregando diferentes meios ou
técnicas. Uma troca sinérgica do desenvolvimento de trabalhos em
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territórios distantes.
A preparação do projeto começou com a recepção de professores e
partilha de ideias para a construção de atividades com significado para
todos. Os professores disseram que estavam receptivos a toda a
proposta, porque:


Não têm tempo para fazer trabalho artístico;



Desconhecem o potencial da arte contemporânea;



A falta de materiais é um grande problema para a realização de
atividades.

A partir dessas partilhas os objetivos das atividades focaram-se em:


Gerar participação ativa e o trabalho colaborativo;



Interação coletiva entre os alunos, professores, pais, integrantes
da comunidade;



Criação de conhecimentos partilhados;



Estimular a reflexão e criação de propostas por parte dos alunos;



Desenvolver a criatividade e um pensamento divergente;



Trabalho com técnicas interdisciplinares e utilização de novas
ferramentas do entorno quotidiano.

Assim, no final do projeto pretende-se criar um conceito diferente de
Museu – um lugar Itinerante das obras desenvolvidas e de troca de
experiências; num estreitamento de relações entre comunidades que
se possam perpetuar noutras ações conjuntas
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Imagens: preparação das algibeiras
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Apre(e)nder –Mapa de diálogo das práticas culturais locais e
artísticas em Gulpilhares 1.º ano | Viseu 2.º ano | Bombarral 3.º ano
- PRIMEIRA SESSÃO - 3 horas

Todos concordaram com a primeira atividade "A Deriva" para a

construção compartilhada do projeto por todos os alunos e com os
conceitos inerentes ao Mail Art que serão utilizados ao longo do
projeto.

Os três artistas, a fim de tornar as primeiras sessões mais coesas em

torno do conceito de "Deriva", construíram algibeiras, que ao mesmo
tempo eram chapéus e lugares para se sentar com um stencil do
mapa que rodeia a escola.

Estas algibeiras seriam o lema para o início da descoberta da escola e

dos lugares que a rodeiam e para o transporte das primeiras
ferramentas descobertas ao longo do caminho.

Desta forma, na primeira sessão, o projeto foi apresentado a todas
as crianças. Os três artistas falaram com todos e explicaram o que
pretendiam fazer, numa perspectiva de construção gradual e
colaborativa.
As crianças logo mostraram alguma excitação e uma vontade de
começar a fazer as propostas.
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Com uma experiência "Derive" em torno da escola, onde os alunos
podiam, com a ajuda de um mapa:


Redescobrir locais conhecidos;



Andar fora das paredes da escola;



Tenha atenção às cores, formas, relações;



Conversa com pessoas da comunidade;



Descubra novos lugares;



Inspira-se na paisagem;



Compreender a interdisciplinaridade das várias áreas.

Imagem: algibeiras feitas à mão prontas para ir às escolas
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Imagens: Deriva em Gulpilhares
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Imagens: Deriva em Bombarral
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Apre (e) nder - postais correio - intercâmbio | Gulpilhares 1.º ano |
Viseu 2.º ano | Bombarral 3.º ano - SEGUNDA SESSÃO - 3 horas
Postais correio - Arte postal

Nesta fase do Mail Art foram criados postais correio de cerâmica, as
quais foram um canal de comunicação e intercâmbio entre as crianças
participantes do projeto.
Para iniciar esta fase, os postais de cerâmica, fazendo alusão à
azulejaria portuguesa, foram preparados com barro antes das
atividades, para assim serem alvo de intervenção e pintados pelos
alunos. Finalmente as peças foram trocadas entre as crianças de
diferentes escolas participantes no projeto.
Como introdução da atividade, falou-se nas turmas do objetivo do
trajeto coletivo do projeto, onde os pontos de união entre os alunos
das diferentes escolas, seriam pela criação dos postais de intercâmbio
de experiências.
Depois de fazer a atividade anterior da Deriva, além de pintar com
tintas para cerâmica, os alunos e os professores intervieram com as
peças coletadas do caminho como pedras, madeiras, paus e folhas.
Usaram esta recolecção como ferramenta para desenhar estas
lembranças do percurso e os lugares e espaços caminhados.
Fora da escola, estes postais de cerâmica foram ao forno para ficarem.
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prontos para entregar nas outras escolas.
A primeira ação foi feita na Escola da Capela de Gulpilhares onde os
postais foram entregue na Escola de Torredeita de Viseu, as feitas
nesta escola foram entregue na Escola Básica n.º1 de Bombarral e
finalmente os postais feitos em Bombarral foram entregues na Escola
da Capela. E assim terminar com uma troca de experiências e
intercâmbio de vivências plasmadas pelas crianças.

Imagens: preparação das postais correio
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Imagens:intervenção das postais, Gulpilhares
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Imagens:intervenção das postais, Bombarral
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Apre (e) nder - animação - criação de cartografias | Gulpilhares 1º
ano | Viseu 2º ano | Bombarral 3º ano - TERCEIRA SESSÃO - 5 horas
O momento da transfiguração visitou de novo a bolsa e a memória
desta vez animando re-interpretações das peças produzidas e
colecionadas anteriormente.
Após uma sucinta apresentação dos processos e técnicas relativas á
animação de imagens, foi montado um pequeno estúdio para capturar
as composições das crianças em contraluz, e num enquadramento
quadrangular.
Recorrendo a um software específico para cinema de animação as

crianças decidiram os movimentos das peças que tinham construído.
A natureza do processo implica, concentração, paciência e
planificação, este trabalho foi efectuado em grupos de 3 em todas as
fases desenvolvidas e com a participação individual na animação e
captura.

A surpresa do efeito não se manifestou apenas nas crianças mas
também nos adultos, a manipulação do tempo e do espaço, para a
criar a ilusão do movimento causou enorme entusiasmo.
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Apre (e) nder - Acção | Gulpilhares 1.º ano | Viseu 2.º ano |
Bombarral 3.ºano - Quarta sessão - 5 horas

Nesta quarta sessão foi criada uma dramatização de teatro feita pelos
próprios alunos. O tema do teatro criou-se a partir do que tinham
experimentado na Deriva realizada anteriormente na primeira sessão.
Para a realização do cenário utilizaram tintas onde pintaram a escola,
os elementos e os espaços que compunham os caminhos feitos em
grupo.
Cada um deles criou uma personagem a partir das pessoas ou animais
que encontraram, viram e conheceram nesse caminho. Exemplo disto
tivemos formigas, borboletas, cães, monstros, árvores, gatos entre
outros.
A organização da peça de teatro foi feita por eles próprios, onde
criaram a história com um narrador e a participação de cada um dos
alunos representando uma personagem.
Como resultado, além da materialização da história, criou-se um
mostra de experiências das crianças com a escola e os caminhos que
compõem o bairro onde moram.
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AÇÕES FUTURAS
Como parte das ações finais a possibilidade de fazer uma atividade em
conjunto com os participantes das três escolas. A partir das dinâmicas
de troca de experiências feitas pelos alunos, agora o objetivo é que
finalmente se conheçam e partilhem agora novas experiências durante
um dia e uma noite completa dentro duma das escolas.
Esta atividade pretende ser realizada durante a primavera ou verão de
2017 na escola de Bombarral com os alunos, os professores e os pais
que gostem participar.
Com este objetivo, busca-se criar um dinamizador de ações futuras
entre as escolas, onde a arte e a educação seja um ponto de união
entre os seus membros.
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ALGUMAS CONCLUSÕES

Depois de este percurso de experiências, temos concluído que este
tem sido um projeto exemplo de um trabalho em parceria, já que foi
criada uma equipa com os membros das escolas, com os professores,
com a comunidade e com os alunos, sendo todos parte importante
dos processos realizados.

A nossa experiência a partir do facto de ser três artistas a trabalhar em
conjunto, tem vindo a desenvolver novas maneiras de interagir com as

diferentes turmas das escolas, gerando-se novos métodos de trabalho,
de técnicas e estratégias de práticas artísticas nas escolas.

O trabalho com as crianças de cada escola tem desenvolvido uma
maneira diferente de perceber o que as rodeia.

A partir das atividades realizadas os alunos revelaram que
desenvolveram outras capacidades de se identificarem com escola, a
escola se identificar como parte da comunidade, e como todos fazem
parte de um mesmo conjunto.

As ações e peças feitas nas atividades foram focadas mais na geração
de experiências em grupo, criando participação e trabalho
colaborativo, relacional e de questionamento da autoria.
A intermediação a partir da troca das postais correio entre os alunos,
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gerou uma forma distinta de visualizar e criar um trabalho coletivo
sem os alunos se conhecerem pessoalmente, criando um mapa
dialogante de práticas artísticas e culturas locais.
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Marta Vences
Estudante de psicologia na Faculdade de Filosofia de Lisboa e
voluntária da Apecv
Experiência que acompanhou no projeto Crearte na Escoloa
BásicaPrista Monteiro
Esta experiência acabou por ser tão enriquecedora para mim, como
penso que terá sido para todas estas crianças. Trabalhar com eles
abriu-me os olhos para outra realidade, fez-me perceber
verdadeiramente o que é estar do outro lado do ensino, e devo dizer
que é bastante mais desgastante do que esperava! Mas, no fim do dia,
acabava sempre por adormecer com um sorriso nos meus lábios e
ansiosa por voltar a estar no meio de todos os gritos, correrias e
sorrisos largos e alegres.
Fiquei super entusiasmada quando recebi esta proposta. Trabalhar
com crianças, algo a que não estava habituada de todo, e na área das
artes, outra coisa com a qual não estava muito confortável. Desde
pequena que percebi que não tenho grande queda para as artes
plásticas, por isso encarei logo este projeto como um desafio .
Desde o início que me apaixonei pelos miúdos, pela sua entrega
imediata a nós, três estranhas, pela sua alegria genuína de criança,
pelas suas correrias e brincadeiras. Ao princípio, no entanto, foi um
pouco complicado fazer com que colaborassem com as ideias que lhes
trazíamos, porque estavam muito habituados e formatados pelo
sistema tradicional a que todos somos sujeitos, de estar sentado, .
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quieto e direito na cadeira, não fazer barulho (embora fizessem, são
crianças afinal de contas!) e dedicarem-se mais ao português e à
matemática e menos à arte e a desenvolver a criatividade (as artes são
disciplinas importantíssimas que poderiam ser dadas com muito mais
alegria e liberdade de pensamento e expressão). Mas adoraram que lá
estivéssemos, os seus olhos brilhavam, muito abertos, ao verem
tantos lápis e canetas e tintas de tantas cores diferentes!!!
Acho que esta experiência nos fez a todos crescer e aprender muito.
No fim, os miúdos organizavam-se sozinhos e conseguiam passar
muito mais tempo a criar e a pintar do que ao princípio. A sua
criatividade e imaginação também estavam mais fluidas, mais libertas,
o que permitiu que os trabalhos fossem ficando progressivamente
mais interessantes e, na minha opinião de voluntária orgulhosa,
fantásticos. Penso que fizemos mesmo a diferença na vida deles e em
como vêem a criatividade e as artes, e que conseguimos ajudá-los a
perceber em que partes da expressão artística e que estão mais
interessados, como, por exemplo, uma rapariga, a Joana, que estava
sempre a querer usar as nossas máquinas para tirar fotografias, ou o
Simão, que e muito bom a desenhar personagens demoníacas e super
heróis, utilizando cores mais fortes, como o amarelo e o vermelho
vivos.
Eu também retirei muito destes dias que passei na escola Prista
Monteiro. Libertei a minha criatividade nas áreas da pintura e
trabalhos manuais, que sinceramente estava muito presa cá dentro
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tanto por nunca ter tido muito jeito, como pelo facto de nunca me ter
interessado pelos projetos que eram propostos nas minhas aulas de
E.T. e E.V.. Percebi que gosto bastante de estar e trabalhar com
crianças e aprendi a percebê-las melhor, o que é fundamental!
Acredito que projetos como o Crearte são fundamentais para quebrar
os moldes em que as crianças são colocadas desde muito cedo, e para
mostrar aos professores do 1º ciclo do ensino básico que é possível
ensinar todas as disciplinas de uma forma muito mais didática, que
permita às gerações do futuro desenvolverem-se e crescerem
enquanto pessoas criativas, que pensam fora da caixa para resolver os
seus problemas e da sociedade, que refletem e questionam e
argumentam, e que tornarão neste país um lugar melhor
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Laetitia Tudeau
Jovem cientista de uma prestigiada equipa de neuro cientistas que
investigam a dor crónica da Universidade de Zurique.

Nascida numa família de artistas rapidamente percebi que a ciência
era necessária se eu quisesse que os meus desenhos fossem rigorosos
e precisos. Mesmo quando eu desenhava edifícios, animais ou pessoas
em movimento. Principalmente quando precisava explicar técnicas
científicas como clonagem ou transplante renal. Por isso, estudei
biologia na Universidade de Genebra (Suíça) e depois especializei -me
em neurociência na ETH de Zurique (Instituto Federal Suíço de
Tecnologia). Actualmente estou a terminar o meu doutorado no
campo da dor crónica onde estudo um subtipo de células na medula
espinhal conhecido como os neurónios inibitórios. O meu trabalho
diário envolve uma técnica conhecida como electrofisiologia. Esta
técnica permite medir a actividade eléctrica que ocorre nos
neurónios. É uma técnica muito exigente que obriga a muita paciência
e tenacidade. Este ambiente desafiador é muito motivador para os
meus desenhos. Portanto, durante o meu tempo livre, pego numa
caneta e começo a registar cenários que descrevem uma situação de
trabalho para depois abordá-la de forma humorística. Isso permite-me
colocar as coisas numa perspectiva humorista sobre uma situação que
acaba por perder o seu lado dramático. Algumas vezes durante o ano,
necessito explicar o que estou a fazer a pessoas que não têm ideia do
que é um neurónio ou de como eles funcionam. Normalmente, sendo
eu uma pessoa muito gráfica, instintivamente utilizo o papel e uma
caneta ou o quadro-negro para desenhar. Até agora, este meio
provou ter muito êxito! Um desenho claro não só revela como você
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compreende um conceito, mas também pode ser explicativo para
aqueles que o vêem e isso pode economizar muito tempo. O desenho
tem a função de ajudar a explicar aos outros um conceito ou situação
mas ajuda-me também a mim a similar o que leio: um texto claro é
imediatamente muito mais claro depois de desenhar o que é lido.
Como você pode ver o desenho está omnipresente na minha
actividade como cientista e professora.
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Projeto Bioart
Educação ambiental e sustentabilidade através da Música
Danilo Degra—Biólogo e Educador

Idealizado pelo Biólogo e Músico Danilo Degra, o Projeto Bioart é
referência em arte-educação na Amazônia, por promover a
conscientização ambiental através da música. Criado em 2008, o
projeto iniciou-se através de um artigo científico com o título: “A
influência da música na educação ambiental”. Hoje o Projeto Bioart
possui dois álbuns gravados “Curta a Natureza” e “Em Extinção”, com
músicas autorais, e que retratam a vida na amazônia, além de abordar
a cultura e problemas socioambientais de forma bem divertida. O
Projeto atua com palestras e shows musicais e todo o seu material
didático encontra-se disponível no site www.projetobioart.com
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https://www.youtube.com/watch?v=meYnmY8sezQ
https://www.youtube.com/watch?v=UVdN6oAzvrY
https://www.youtube.com/watch?v=ZJN8qViF5DE

https://www.youtube.com/watch?v=qiNqiZBBEvg
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Maria Paula Vilhena
Trabalhos desenvolvidos em
Educação Visual e Educação Tecnológica
2º Ciclo
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Aos meus alunos, a todos sem exceção
Aos tímidos, aos que nunca passam despercebidos,
aos afáveis, aos rebeldes,

aos que me tiram do sério, aos que me tiram o sono,
aos que precisam de mim como amiga ou como mãe.
Com todos, aprendi sempre algo de novo.
São eles que me motivam e me entusiasmam

no meu trabalho.
O que aqui apresento é apenas uma
pequeníssima parte das obras de arte
levadas a cabo por estes artistas que passaram

pelas minhas aulas;
podia mostrar muitas outras,
foi apenas uma escolha.
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A abordagem que aqui apresento
do trabalho desenvolvido pelos alunos,

divide-se em 3 perspetivas,
que se complementam:
Olhar para dentro de nós próprios.
Olhar para o Mundo à nossa volta.
Criar, partindo de nós próprios e daquilo que observamos.
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UM OLHAR PARA
DENTRO

Como sou, como me vejo

Fecha os olhos, olha para dentro de ti,
observa todos os pequenos pormenores.
Durante o tempo em que executares este trabalho, olha

frequentemente para ti, por dentro e por fora.
Analisa como és.
Sê aquilo que queres ser... E serás capaz!
Agora olha-te ao espelho, és tu!
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