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Editorial

Quem não quer desenhar, pintar, construir plasticidades!
No mundo em que a tecnologia domina as nossas vidas, temos
tendência para rejeitar as nossas raízes, esquecemos quem somos e
esquecemos a importância do outro. Neste número da Revista
Imaginar pretendemos mostrar como as artes podem ser
catalisadoras na construção de uma sociedade respeitadora da
diferença na valorização da cultura.
A revista começa com uma reflexão por parte dos elementos da
Direção da APECV sobre o trabalho que a Associação tem vindo a
desenvolver entre as artes, a educação e a comunidade,
Este número traz experiências onde artistas e investigadores se
envolveram em trabalhos colaborativos com públicos por vezes
esquecidos . Por exemplo os relatos “El cuarderno del silêncio” e

“Casa dos Sonhos”, workshops realizados fora do contexto escolar; o
workshop; “Caderno Gigante” realizado com alunos de uma escola e
os workshops realizados com famílias “Explosión” e “Além de um
livro uma cidade de histórias” mostram processos onde o pensamento,
o grupo, a família e a comunidade são dinamizadores de criatividade
utilizando instrumentos de trabalho inovadores e de fácil
acessibilidade.
Em “Visualidade Gráfica, Poética e Imaginário” leva-nos à Amazónia,
à xilogravura e à literatura de cordel.
E a Revista termina com uma notícia sobre o ARTLAB, experiência
onde arte e ciência criaram uma atmosfera de aprendizagem fora do
comum e apresenta-se uma das atividades que ocorreram no evento:
“Upcycling Mobilidade”integrado no projeto ARTLAB com a reutilização
de material usado com recurso a uma técnica de impressão manual.
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Artes Educação e Comunidade

O desafio da APECV

Teresa Eça, Isabel Trindade, Ângela Saldanha, Célia Ferreira, Sandra Gouveia, Rui Alexandre e Luísa Vidal
O desafio da sociedade para um futuro sustentável
Cremos que as instituições, os governos, o poder local e a sociedade

O filósofo István Mészáros2 no seu discurso da Cimeira dos
‘Parlamentos Latino-Americanos’ sobre a “dívida social e integração
latino-americana”, em Caracas, 10-13/Julho/2001 chamava à atenção
para o facto de que o desafio do desenvolvimento sustentável requer

civil, associações e indivíduos interessados num futuro sustentável em
termos económico sociais, culturais e ambientais deveriam procurar
articular parcerias.

grandes mudanças sociais, políticas e económicas. István Mészáros
diz que numa alteração qualitativa para o futuro, o papel vital do
processo cultural não pode ser subestimado. Pois não pode haver
uma fuga ao círculo vicioso da desigualdade, a menos que

Não poderemos caminhar para as metas das nações unidas para o
milénio (The Millennium Development Goals)1 sem um grande esforço
e radical mudança de mentalidades e de processos na educação e na
cultura. Como organização científica na área da Educação

desenvolvamos alguma espécie de interação uma direção
mancipadora e crítica. Essa mudança pode ser facilitada por políticas
e a educativas no terreno que valorizem a educação através das artes

acreditamos que temos um papel a desenvolver no nosso país e
através de práticas e metodologias inovadoras através das artes
estamos a fazer um trabalho de rede neste sentido. Por isso fizemos
projetos de formação e workshops dirigidos à comunidade com
museus, autarquias, escolas, centros culturais, jardim zoológico de
Lisboa, Feira Internacional de Lisboa (FIL) e associações culturais
desde o ano de 2000.

http://www.oecd.org/dataoecd/58/39/35714964.pdf
2 http://resistir.info/mreview/desenvolvimento_sustentavel.html
1

Tradução de Paulo Maurício da Conferência dada na Cimeira dos
'Parlamentos Latino-Americanos' sobre a “dívida social e integração
latino-americana”, em Caracas, 10-13/Jul/2001. O texto original da
conferência encontra-se em http://www.monthlyreview.org
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As artes, a educação das Artes e através das Artes têm um papel

paradigmas da educação que transmitam e transformem a cultura

importante na construção de um futuro sustentável, porque elas
promovem o pensamento independente, o espírito crítico,
capacidades criativas e empreendedoras. Capacidades fundamentais
para uma cultura emancipadora de igualdade e responsabilidade

através da linguagem humanista das artes, que é baseada nos
princípios da cooperação e não da competição.

social, condições de partida para o desenvolvimento de conhecimento
disciplinar, pensamento crítico, resolução de problemas, abertura de
espírito e criatividade que são os aspetos implícitos nas competências
a estimular definidas pela OECD, e verdadeiras chaves para a

capacidades criativas, imaginação e inovação.

A educação artística é uma área da educação onde se desenvolvem

A criatividade é a principal fonte de inovação, que por sua vez
é considerada o principal motor de crescimento e riqueza,

aprendizagem ao longo da vida.

enquanto factor fundamental para melhorias no domínio social
e instrumento essencial para enfrentar desafios globais como
as alterações climáticas e o desenvolvimento sustentável.

Pela sua natureza holística a educação das artes pode, quando
direcionada para a cidadania e para os valores, transformar o
currículo e recriar a escola através de projetos transdisciplinares
quebrando as barreiras entre áreas do saber e proporcionando
espaços de aprendizagem únicos. Em contextos não formais de
educação artística, educadores e professores abrem novos

(Conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos dos EstadosMembros, reunidos no Conselho no dia 22 de Maio de 2008, 2008/C 141/10)4

caminhos, com um trabalhado com as comunidades em atividades
culturais e educativas com poder transformador tanto do ponto de
vista da arte terapia, como da pedagogia e da cultura.
A educação pode, a longo prazo, fazer face a problemas graves do
planeta, pode preparar os jovens para o desenvolvimento sustentável
e harmonioso, pode ser o único caminho para preservar identidades,
sistemas económicos e equilíbrios ecológicos. O grupo da World Arts
Alliance apelava, em Viseu3, para novos e mais adequados

3 World

Arts Alliance (2006) Joint Declaration, acesso em 2008-11-05
em: http://www.insea.org/docs/joint_decl2006.html
4 Jornal oficial da União Europeia (2007/C 287/01)
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A Expressão Cultural é listada como uma das oito competências

textos sobre a área: os cadernos APECV. Tem um centro de formação

necessárias para a aprendizagem ao longo da vida, referida também
por mecanismos de certificação e validação como “Education &
Training 2010” e “European Qualifications Framework (EQF) for
Lifelong Learning”. Sem artes, nem educação das artes, a expressão

de professores: o Centro de Formação Almada Negreiros com uma
oferta variada de cursos de formação nas várias regiões do país.

cultural dos povos seria extremamente reduzida. O contributo de todas
as artes para a cultura das comunidades é fundamental, assim como é
fundamental que se promova educação das artes, com qualidade,
atribuindo-lhe tempo curricular adequado ao cumprimento dos seus

teoria e da prática da educação da cultura visual em contextos
educativos formais e não formais, divulgando investigação e
experiências pedagógicas e prestando apoio profissional aos
professores na área da educação e da educação artística. Organizou

objetivos e promovendo-a também fora dos espaços escolares por
exemplo em museus, teatros, prisões, hospitais, clubes, associações
de solidariedade e recreativas, campos de férias, campos de
refugiados, etc. São inúmeros os espaços possíveis dentro de cada

o congresso Europeu da InSEA em Lisboa em 1994;, o congresso
mundial da InSEA em Viseu, 2006;, o congresso da Rede Ibero
Americana de Educação Artística em Beja, 2008;, o congresso da
Rede Ibero Americana de Educação Artística em Guimarães, em

comunidade. Algumas delas já têm a funcionar programas de
educação através das artes e, outras só através de parcerias
articuladas poderão obter resultados com impacto social e cultural
visível.

2014; e o congresso Europeu da InSEA em Lisboa em 2015. Tem
trazido peritos de renome mundial da educação artística aos
Encontros anuais e diversos seminários e conferências como
referência: Ana Mae Barbosa, Mickael Parsons, Rachel Mason, Paul

O Desafio da APECV à Sociedade Portuguesa

Duncum, John Steers, Lam Bick Har, Fernando Hernandez, Maria
Jesus Agra-Pardiñas, Montse Rifá, Carla Pardó, Rita Irwin.

A APECV mantém parcerias com diversas instituições europeias. É

Tem encorajado os novos investigadores e professores portugueses

filiada na Internacional Society for Education Through Art - InSEA e na
Rede Ibero-Americana de Educação Artística- RIEA. Realiza
encontros regionais e nacionais, congressos nacionais e
internacionais, seminários, conferências, reuniões científicas e visitas

convidando-os a partilhar as suas ideias em seminários e encontros e
a publicar os seus estudos nesta revista distribuída em Portugal,
Espanha e Brasil. Nos últimos dez anos a APECV tem desenvolvido
concursos nacionais de artes visuais para crianças e jovens;

de estudo. Publica bianualmente a revista Imaginar e, tem publicado

intercâmbios internacionais; e inúmeras atividades e formação de

Tem contribuído ao longo dois últimos trinta anos para a divulgação da
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professores acreditadas pelo Conselho Científico de Formação de

de Infância de Vil de Moinhos (cerca de 100 crianças), tendo como

Professores.

tema do festival ‘O Mar’ e o uso da dança, o desenho e música como
linguagens artísticas.

A APECV respondendo ao apelo lançado em 2006 pelo Roteiro da
Educação Artística (UNESCO, 2006) e às resoluções da 2º cimeira de
educação artística da UNESCO em Seoul ( 2010)5 lançou o desafio
Artes, Educação e Comunidade, projeto de parcerias para um futuro
sustentável. Foi um projeto enviado entre 2013 e 2014 para muitas
câmaras municipais para pedir parcerias. Tivemos uma resposta
positiva da Câmara Municipal de Viseu (CMV) em 2014 e, a partir
dessa data temos um protocolo com a CMV onde a autarquia nos
disponibilizou uma sala na Quinta da Cruz para a nossa sede e, nós
reciprocamente disponibilizamos os nossos serviços de consultadoria,
formação e avaliação em educação artística.

O projeto Arte Educação E Comunidade
O primeiro projeto de Arte Educação e Comunidade integrou a
realização de Festivais de artes visuais. Pretendia-se realizar um
Festival das Artes (um dia por ano) na cidade para todos os jovens e
crianças, com a participação de todas as escolas desde o pré-escolar
ao Ensino Superior, onde os alunos mais velhos organizariam oficinas
de criação artística para os alunos mais novos sob orientação dos
professores. Em Junho de 2009 foi realizado uma pequena amostra
piloto na Escola Secundária Alves Martins (20 alunos) com o Jardim

ESAM, Festival de Desenho, 2009
http://www.unesco.org/fileadmin/multimedia/HQ/CLT/CLT/pdf/
Seoul_Agenda_EN.pdf
5
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Viseu Fontelo; Festival de Desenho 2010

Festival de Desenho Loures
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A seguir outros Festivais foram realizados, no jardim do Fontelo, Viseu

Na Companha - Espinho - oficina de intervenção comunitária

em 2010, no Parque Urbano de Santa Iria de Azoia com a parceria da
Câmara Municipal de Loures durante três anos seguidos (2013, 2014,
2015) e em Viseu em 2016

que decorreu no bairro piscatório, na Associação de
Pescadores numa ação conjunta entre artistas/professores e
população.

Para marcar o início do Movimento Desenho’12 a APECV contribuiu
com o projecto Sorria em que- os alunos eram convidados a fazer um
registo rápido para entregar às pessoas que passavam na rua.
Durante este evento, que durou três meses, em várias cidades foram
surgindo actividades como:
“Para que conste” - diários gráficos colocados em cafés e
restaurantes, onde as pessoas eram convidadas a deixar
registos - Enquanto esperamos vamos deixar memórias, o
desenho nasce da pausa, do reencontro, da solidão e da
companhia.
Festival de Desenho no Bolhão -Porto - oficina de intervenção
comunitária, numa ação conjunta entre artistas/professores e
população. As diferentes formas de desenho aberta aos
trabalhadores e frequentadores do mercado.
Encontro de Diários gráficos - Vila do Conde - Descobrir, ver,
organizar imagens a partir de registos rápidos promovendo as
vivências de cada um – aberto à comunidade.

Guimarães: “Sorria”, em parceria com a Escola EB 2,3 João de Meira /
Apecv 2012, com as professoras Célia Ferreira e Júlia Faria
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Lisboa Sorria em parceria com a Escola Secundária de Vergílio

Viseu, Sorria em parceria com a Escola Secundária Alves Martins

Ferreira com a professora Isabel Trindade, Apecv 2012

com a professora Teresa Eça, Apecv 2012

12

Na Companha, Espinho, no âmbito de Movimento Desenha12,
facilitadores:a Ângela Saldanha e Tiago Barros, com a parceria da
Associação de danças do mundo CORETO

Festival de desenho o mercado do Bolhão. Porto
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Diários gráficos Vila do Conde
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Entre Outubro de 2009 e Fevereiro de 2010 realizou-se a parceria
‘Artes, Educação e Comunidade I: Desenhar Pousão’ entre o Museu
Nacional Soares dos Reis (Porto) e a APECV, tratou-se de um
programa de promoção da educação da arte portuguesa junto dos

Ateliers e workshops no Porto

professores e das escolas, incluiu um curso de formação B-learning
para professores de artes, palestras sobre educação artística e
actividades de análise contextual da obra de Henrique Pousão nas
escolas. Posteriormente, culminou com uma exposição no Museu (20

e a educação artística para a transformação social e desenvolver junto
da comunidade atividades para promover as competências definidas
pela Comunidade Europeia para a Aprendizagem ao longo da Vida.
Nas sedes da APECV no Porto, pontualmente foram realizados

de Fevereiro a 14 de Março de 2010) onde os alunos mostraram ao
resto da comunidade o que aprenderam.

ateliers e workshops para a comunidade. Na sede, da Rua Ricardo
Jorge, Margarida Marinho dinamizou um atelier de pintura para
adultos; e, na sede da Rua Ricardo Jorge e, na sede da rua Padre
António Vieira, Emília Lopes Catarino dinamizou vários ateliers para

Com o projeto Artes educação e Comunidade, pensamos nós, poder
procurar artistas, educadores e professores que quisessem usar a arte

crianças e adultos.

Museu Soares dos Reis, Projeto Desenhar Pousão, 2010. Exposição
de trabalhos de alunos a partir da leitura de obras de Henrique
Pousão

APECV, Rua Ricardo
Jorge, workshop para
grupo de jovens de um
Projeto ERASMUS
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Ateliers e workshops com a Porto d’ARTES

O projeto na Rua Padre António Vieira, em parceria com a Associação
Porto d’artes, onde tivemos a sede das nossas instalações, funcionou
como um conjunto de ESPAÇOS que se interpenetravam. Existiam
espaços mais tradicionais de oficinas (OF.), outros mais experimentais
de laboratório (LAB) e, outros de exposição e performance
(GALERIA).
A metodologia utilizada foi baseada na APRENDIZAGEM
COLABORATIVA, no diálogo e, no aprender fazendo. A arte serviua
como estímulo, processo e produto final. Fazendo atividades artísticas
em conjunto com outros os participantes encontraram também um
espaço social de convivência, espaço de CONHECIMENTO de SI e
dos OUTROS, um espaço também de QUESTIONAMENTO e de
AÇÃO através da compreensão do ser, do estar e do sentir, exercícios
cruciais numa democracia participativa. O plano das oficinas
apresentou um conjunto de atividades exploratórias de iniciação ou
aprofundamento de conceitos, técnicas e materiais. No plano dos
laboratórios dinamizou-se sessões mais temáticas e transdisciplinares
(ConcentrARTE - situARTE - EncontrARTE). Para além desses
espaços a GALERIA funcionou como exposições de trabalhos de
artistas, professores e alunos.

Oficinas e Laboratórios na Rua Padre António Vieira, Porto ( 2013 a
2015)
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EncontrAR/TE

No espaço das oficinas Emília Lopes Catarino fez um trabalho

Um espaço de jogo e de aprendizagens,
de reencontro entre pais e filhos,
através de artes, ritmos e movimento.
Para quem quer aprender, ensinar, perseguir um sonho ou partilhar

excecional para as comunidades mais desfavorecidas da região de
Campanhã para crianças, jovens, adultos e pessoas idosas. Alguns
workshops com artistas convidados e, outros como atelier aberto,
semanalmente, com quem quisesse aparecer para realizar trabalhos

com o seu filho tempo com significado.

artísticos onde aprenderam o que necessitavam ao seu ritmo através
da arte. Esta aprendizagem, poderia ser aprender a ler; aprender
português, aprender a fazer objetos decorativos, aprender a pintar ou
a esculpir. Cada pessoa tinha o seu projeto e Emília ajudava-os a

ConcentrAR/TE
Uma incubadora de projetos, um lugar de formação e orientação para
aqueles que queiram ousar outros ofícios, um lugar de experiência
para aqueles que se atrevem inventar artes.
SituAR/TE
Um espaço de cruzamento entre a cidade e os seus visitantes, através
de símbolos, do conhecimento do lugar e a expressão da vivência
desse lugar, para sentir a cidade de uma forma genuína e sensível.

realizá-lo. No contexto dos Laboratórios, realizaram-se workshops de
arte terapia com Elida Matsumoto, Paulo Emílio e, Dori Negro. Foram
experimentadas atividades baseadas no processo psicogeográfico da
deriva dos internacional situacionistas como a ‘Rota das Mulheres’ e, a
Rota ‘o Porto dos outros’.

Emília Lopes Catarino e Ângela
Saldanha na Deriva ‘Rota das
Mulheres’, um passeio pela
cidade do Porto através de ruas
com nomes de mulheres e
poemas de Sofia de Mello
Breyner no dia da mulher, 2014.
Rua Padre António Vieira: receção a professores de educação artística
de vários países (janeiro 2015) foto de Fernando Pérez Martín
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O Projecto dos Laboratórios em Viseu
No final de 2015 a APECV mudou as instalações para a Quinta da
Cruz em Viseu. A cidade de Viseu sempre foi muito recetiva às
propostas da APECV., Um dos primeiros Encontros da associação foi
em Viseu, onde existia um grande grupo de professores fundadores
da Associação. Foram realizados mais seminários da APECV:
Prodfartes em 1999; ‘ Testemunhos’ em 2001; o 21º Encontro em
2009; e, o 28º Encontro em 2016. E, foi também em Viseu durante o
Congresso Mundial da InSEA que os Presidentes das três grandes
organizações Mundiais International Drama/Theatre and Education
Association (IDEA); International Society for Education through Art
(INSEA); e, International Society for Music Education (ISME)
assinaram a declaração que criou a World Arts

- Laboratórios Artísticos: Exposições de projetos de artistas que se
situem entre arte e educação, incluindo sempre workshops feitos
pelos artistas para a comunidade.

- Formação: Seminários sobre educação artística e sobre inclusão,
workshops sobre arte e educação, cursos de formação de
professores em artes visuais; inclusão; e, por consequência
sustentabilidade.

- Laboratórios de educação artística com educadores e artistas

Alliance6 .

educadores para experimentar novas estratégias, novos campos da
arte na educação e da educação nas artes.

Aqui, encontramos o lugar propício para articular parcerias com outras
organizações como: Associação AvisPT21; o Teatro Viriato; e, a
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu. Assim,
o nosso protocolo com a Câmara Municipal de Viseu proporcionou
instalações com muitas valências e, num contexto que nos motiva
através do jardim e das pessoas! Investimos muitos recursos humanos

6

e financeiros num projeto que inclui:

World_Alliance_of_IDEA_ISME_InSEA_and_WDA/

http://www.idea-org.net/en/articles/
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atividades artísticas relacionadas com identificação e catalogação de

Galeria de Arte Participativa:
Exposições realizadas na sala da cave da Quinta da Cruz em 2016
e 2017

artefactos encontrados na região e, criação de obras com esses
artefactos. Na Quinta a Cruz partilhou o seu projeto com jovens da
Escola Secundária de Viriato sendo que o ano letivo estava a iniciar e,
as professoras Fátima Tenreiro e Paula Soares quiseram aproveitar a

Embora na APECV já se tivessem realizado muitas exposições nas

oportunidade do contacto dos alunos com um artista. A Quinta da Cruz
providenciou o local ideal para o laboratório. ,Ali, Puñal conversou
com os jovens sobre o trabalho criativo, incitou-os a: experimentar
possibilidades; utilizar materiais reciclados; materiais da natureza; e,

sedes do Porto, tanto de artistas como de professores e, de trabalhos
dos concursos para as escolas, na Quinta da Cruz são solidificadas as
linhas diretrizes da APECV como organizadora de exposições. Dessas
linhas destaque-se a de Produtora Cultural, missão que só é

falou-lhes do seu trabalho artístico nas comunidades, e abrindo-lhes
os horizontes para o que pode ser a arte na sociedade. De todas as
obras que Puñal realizou em Viseu, a que mais contributos recebeu foi
a inacabada 'Mala’. O tal baú de madeira e latão encontrado no lixo

adicionada aos estatutos da APECV em 2015. Com esta dimensão a
APECV procura uma ligação mais forte entre artes e a educação.
Interessa-nos sobretudo um tipo de artista, comprometido
socialmente, com questões sobre cidadania, inclusão e

em Vila Chã que interessou a jovens e crianças durante a estadia do
artista na Quinta da Cruz. Ali acorreram os alunos da escola
Secundária Viriato, as crianças das redondezas de S. Salvador e,
mais tarde outros grupos. A 'Mala' tem desenhos de gente anónima e,

sustentabilidade. Com as exposições queremos dinamizar também
ações com a participação dos visitantes. Vivências que perdurem nas
memórias como um momento de reflexão e de partilha a partir de uma
obra ou, de várias obras/projeto artístico.

outras pessoas que ali deixaram o seu contributo: - o 'bordado da
toalha de mesa da mãe' (Mariluz, Assol); o estilo inconfundível do Sr.
Simões (ASSOL); os desenhos da Vera (Assol); e, de várias crianças
que por ali passaram.

Na Quinta da Cruz o primeiro artista a ser convidado foi o andaluz
Puñal, em Setembro de 2015. Puñal trouxe até ao concelho de Viseu
o projeto “Transeúntes” pretendendo chamar a atenção para o valor

Outros artistas se seguiram, sempre com a vertente participativa. Ana
Barbero (Maio 2016) com uma instalação sobre uma casa em ruinas,
uma reflexão a partir dos objectos encontrados e, das memórias que

do património tangível e intangível das comunidades através de

eles carregam.
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Foto Puñal do catálogo Transeuntes. Foto Noélia Blanco.

Performance de Ana Barbero na Exposição casa 48
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Seguiu-se Roberto Correia (Junho 2017) com um conjunto de obras
sobre o estar em transito, condição de muitos jovens portugueses
como ele.
Ana Sousa e Sara Pereira com Na véspera de não partir nunca,
uma proposta sobre a beleza da velhice onde dialogaram com grupos
de pessoas idosas trazendo-lhes uma visão diferente sobre si
próprios:
“Na nossa sociedade, fugimos do que nos obriga a parar.
Pensar/falar sobre o sofrimento ou a morte alheia tornou-se
tabu.
Vivemos o elogio do novo, do imediato, do momento.
Aqui, propomos o elogio da velhice, do que perece.
Damos a ver a paradoxal fragilidade e magnificência da vida.
A beleza do que perdeu a força e regressa a um estado cru
original.”
Ana Sousa e Sara Pereira

Ana Sousa na inauguração da Exposição. Julho 2017. Foto: Raquel
Balsa
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Exposição Cadernos Artivistas , março 2017
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Duas exposições incidiram sobre Moçambique: uma exposição do
artista moçambicano Famós (junho 2017) e, a exposição de
fotografias de Eduardo Ferrão (Setembro de 2017).
Famós, contador de histórias sem palavras teve as palavras do seu
público que divagaram sobre os seus desenhos, realizou workshops
para jovens e adultos da Associação AVISPT21; da Escola Secundária
Viriato; e, da Escola EB2,3 Professor João de Meira, em Guimarães,
onde aprendeu a pensar sobre como desenhava para logo poder
explicar aos outros - um exercício que beneficiou artista e
participantes do workshop.

Famós na inauguração da Exposição . Maio 2017. Foto: Eduardo
Ferrão
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Os Laboratórios

A árvore generosa, Lab de Ângela Saldanha: Um laboratório
multimodal a partir do conto «A Árvore Generosa» de Shel Silverstein
para alunos da Escola do 1.º ciclo de Torredeita

Com os laboratórios pretendíamos experimentar estratégias, criar
situações de estética relacional. Pedimos aos nossos convidados para
inventar formas de fazer em grupo, formas de estar e formas de sentir
e de pensar. Convidamos educadores artistas como Ângela Saldanha,
Maja Maksimivic, Lola Chinchilla, Lorena Cueva e Estrella Luna,
educadoras como Patrícia Zabalza, artistas como Mirari Urruzola, Toni
Ascencio, Juliana Ferreira & Carlos Sousa, do Centropontoarte. Os
laboratórios foram espaços de pesquisa de experimentação e partilha
de saberes entre os convidados e os professores das escolas ou,
técnicos das organizações convidadas. Alguns foram realizados na
Quinta da Cruz e, outros nas escolas, onde se, experimentaram
materiais, jogos, maneiras de aprender a ser e estar no mundo,
através da arte.

Laboratório com Toni Ascencio e Lola Chinchilla, experimentação de
movimento e narrative com Luz Negra para alunos da Escola EB2.3
de Vouzela (Professora Paula Vilhena).
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No projeto Cadernos Artivistas ou Livros de artista como proposta
comunitária pretendemos investigar as potencialidades do livro de
artista como suporte colaborativo para recolher dados. O livro de
artista é uma ferramenta largamente usada no meio artístico para
fazer apontamentos, registar reflexões de um modo visual ou misto.
Interessa-nos estudar esta ferramenta nos 3 eixos:
1- Ferramenta pedagógica: Âmbito pedagógico – didáctica das artes
Laboratórios de tipografia, serigrafia e gravura para professores com
Juliana e Carlos - parceria com o atelier Centropontoarte, Viseu

(como instrumento pedagógico);
2- Ferramenta de investigação: instrumento de investigação;
3- Ferramenta de Ação: Âmbito arte e comunidade,: como registo de
memórias dos participantes (espaços locais, comunidades);
O projeto iniciou-se em 2012 com um proposta de livros colaborativos,
foi realizada uma serie especial para o Movimenta Desenho’12, ‘Para
Que Conste’ e duas series para distribuição internacional ‘
collaborative book’ com a parceria da devagarseencadernalonge. Em
2017 foi iniciada a terceira serie do projeto onde foram convidados 40
coordenadores para realizarem cadernos colaborativos com
comunidades. Responderam ao apelo artistas e professores e foram

Laboratório Casa dos Sonhos com Maja Maksimovic e Estrella Luna,
junho 17 para grupo da associação avis pt21 e professores

recolhidos cerca de 50 cadernos realizados por crianças, jovens e
adultos. Em janeiro de 2017 foi feita a apresentação publica do projeto
numa exposição em processo na Quinta da Cruz, que integrou vários
laboratórios com os artistas coordenadores de cadernos. A exposição

Caderno Artivista (2012-2018)

da Quinta da Cruz foi a primeira de uma itinerância que durará dois
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anos entre Portugal, Espanha e Brasil. Foram realizadas já exposições
em Bragança, Leiria, Lisboa e, Santiago de Compostela.

Projeto Cadernos Artivistas. 17 de janeiro [Escola S. Salvador]

Projeto Cadernos Artivistas - 4 de março- [Escola 1.º ciclo de

CADERNO GIGANTE - Ângela Saldanha

Abravezes ] CADERNO DE ANDANÇAS - Paulo Emílio e Dori Negro
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CADERNO DO SILÊNCIO; Projeto Cadernos Artivistas - 4,5 6 de Abril,

1 de Abril [15h Oficina Famílias*]CADERNO DE MARAVILHAR -

Lar de Idosos de Vildemoinhos, ATL da Fundação Joaquim dos Santos
- Patrícia Espíritu Zavalza

Estrella Luna
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Há 30 anos que a APECV defende a importância da presença das
artes na educação permitindo desenvolver a percepção global do
mundo. Percepção essa que amplie não só o seu repertório cultural do
individuo mas contribua também para a construção de um olhar crítico
no exercício de cidadania, que se manifeste durante toda a existência.
Como referia Freire7 , a respeito da importância da reflexão crítica da
sociedade através das arte, todos têm de olhar para a sociedade
pelas qualidades ou virtudes como amorosidade, respeito mútuo,

Finalmente, através desta metodologia, temos gerado várias redes

tolerância, humildade, gosto pela vida, abertura à inovação e/ou
mudança, persistência na luta, recusando os fatalismos e com olhos
postos na esperança e justiça.

(nomeadamente sociais) nos diferentes contextos educativos temos
gerado uma sensibilização mútua de valores que integram/incluam o
individuo na VIDA.

Ou seja, a arte na educação, vista como meio de reflexão e
entendimento do individuo pela comunidade/sociedade onde se
insere, pode permitir que ambos possam comungar dos mesmos
valores e atitudes sustentáveis.
Tendo como premissa que o desenvolvimento comunitário não vive
sem a proximidade e compromisso da educação (formal e cada vez
mais não-formal), cada interveniente é chamado a dar o seu contributo
de forma a romper as barreiras que muitas vezes se geram. A APECV,
tem vindo cada vez mais, a tentar facilitar esta aproximação, através
das artes, para que se entenda a COMUNIDADE E A EDUCAÇÃO
COMO UM SÓ!

FREIRE, P, 1997. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à
prática educativa. São Paulo: Paz e Terra. Pp. 136.
7
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- Fomentam capacidades cognitivas e metacognitivas
A APECV tem sido persistente, navegando nas águas instáveis das
artes visuais na educação, procurando inovar e ajudar os professores
e os profissionais que trabalham em contextos educativos não formais
a refletir sobre as suas práticas, a ousar experimentar o fazer artístico
colaborativo como pedagogia crítica. Não temos respostas, apenas

- Desenvolvem capacidades de inovação

trilhamos caminhos que não poderão servir nunca como receitas
prontas a usar. Após dez anos de trabalho com projetos de ‘Arte,
Educação e Comunidade’ chegamos a alguns resultados que nos
permitem sugerir que através de atividades planeadas através das

- Contribuem para a aceitação da diversidade cultural, respeito e

artes colaborativas construímos situações de aprendizagem que:

mudar atitudes em relação ao meio ambiente e aos grupos sociais

- Promovem capacidades sociais de inclusão, equidade e bem estar

preservação dos patrimónios
- Ajudam a pensar criticamente questões ambientais e sociais para
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Visualidade Gráfica, Poética e Imaginário

Integrantes do projeto Amazônia

Universidade de Brasília -Testemunho de Nathalie Delgado aluna do curso de Bacharlato em Design
Integrantes do projeto Amazônia: Visualidade Gráfica, Poética e
Imaginário, durante sua passagem pela Quinta da Cruz, Viseu, teve a
oportunidade de apresentar em discurso e técnica, a pesquisa que
vem sendo desenvolvida na Universidade de Brasilia. O workshop
ministrado mostrou uma das técnicas de transferência mais antiga - a
xilogravura -, que o Brasil herdou de Portugal. A xilogravura faz parte
de nossa cultura popular, principalmente por meio da popularização da
literatura de cordel, um gênero literário impresso na forma de folheto e
originariamente penduradas em varal de barbante.
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A xilogravura é feita a partir da criação de um desenho em baixo ou
alto relevo, geralmente utilizando goivas para entalhar a madeira. Para
a realização do workshop foi levadas bases em madeira 10cm x 10cm,
de árvores Amaparaná, espécie encontrada no estado do Pará, PA, o
que possibilitou a conexão entre a técnica apresentada e a Amazônia.

I
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Por se tratar de uma atividade que demanda tempo e cuidado (a goiva
utilizada é um instrumento cortante), imaginávamos que o workshop
se basearia em apresentar apenas a técnica. A surpresa foi ver todos
os participantes envolvidos na elaboração dos desenhos, transferir
para a madeira, entalhar e imprimir seus trabalhos em papéis. Foi uma
experiência enriquecedora que nos trouxe bons diálogos com
participantes de diferentes perspectivas no meio artístico.

As bases de madeira sendo cortadas na mercenaria da Universidade
de Brasília
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Explosión:

como concepto de creación artística colaborativa en familia.
María Lorena Cueva Ramírez Universidad de Jaén lorenacue14@gmail.com

Resumem
La explosión es un concepto que como artista plástica me resulta muy
recurrente, se trata de la posibilidad de sacar fuera todos los
planteamientos internos que no encontramos las herramientas que
nos permitan exteriorizar y de alguna forma liberarnos de ellos. Esta
vez he utilizado este concepto para un proyecto de creación
colaborativo. Este proyecto tiene como fin facilitar a familias, que no
tienen porqué dedicarse de forma concreta a la creación artística, a
usar ésta como herramienta de expresión personal.
El medio elegido para ayudar a que nuestra mente, explote
artísticamente hablando, es un cuaderno. La razón del uso de este

libres, no hay restricciones, ya que cada persona tiene una manera
diferente de entender y visualizar sus planteamientos, y es interesante
y enriquecedor mostrar esa diversidad.

soporte es bien sencilla, como el objetivo principal es llevar esta
herramienta de expresión a la máxima cantidad de gente, el cuaderno
es un objeto que nos resulta conocido a todos y, en el arte se utiliza
como el espacio para plantear ideas y sentimientos que el artista

Durante la realización del cuaderno de explosiones lo más interesante
ha sido observar cómo se llegan a crear relaciones, vínculos y
conversaciones entre los participantes. Lo más destacado de todo el
proceso es sin duda ver esa convivencia familiar, cómo los niños y

necesita reflejar de forma visual. Buscando crear un cuaderno
colaborativo de explosiones. Los materiales utilizados son totalmente

niñas cambiaban los roles con sus padres y madres, siendo ellos
quienes les guiaban durante el proceso.
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Objetivos
Palabras Clave
Explosión, creación artística, familia, colaborativo, cuaderno.

Como el objetivo principal del proyecto era conseguir que un colectivo
tan desigual trabajara de forma colaborativa en conjunto, lo principal
era buscar un nexo entre ellos. Después de analizar todos los

Antecedentes

proyectos que ya había realizado con anterioridad con los colectivos
mencionados, llegué a la conclusión, de que a fin de cuentas, todos
necesitamos explotar, expresar sin restricciones y sin temores aquello
que nos preocupa en nuestro interior.

Hasta el momento no había tenido la posibilidad de trabajar en
conjunto con familias. Sí había tenido la suerte de trabajar de forma
colaborativa con diferentes colectivos, todos ellos con características

Por lo tanto este proyecto tiene como fin facilitar a familias, que no
tienen porqué dedicarse de forma concreta a la creación artística, a
usar ésta como herramienta de expresión personal. Con el concepto

muy distintas, desde alumnado de escuelas primarias, adolescentes
de institutos, niños y niñas con capacidades especiales y personas
adultas en situaciones complejas que buscaban dar un giro a su vida.
Todos y cada uno de estos colectivos me aportaron grandes

de explosión pueden surgir temáticas diversas, por lo que todas y
cada una de las familias que se han adherido al proyecto tienen la
posibilidad de exponer las ideas, sentimientos y situaciones de las que
desea liberarse.

conocimientos y experiencias que me han ayudado con los demás.
En esta ocasión el reto era muy diferente, porque las personas
además de tener características diversas también estaban en
momentos vitales totalmente distintos, por lo tanto las necesidades

Evidentemente hay muchas formas de explotar metafóricamente
hablando, pero en este caso nuestra herramienta sería la creación
artística y el medio para desarrollar esta creación el cuaderno

que cada uno tenía también eran muy variadas

colaborativo.
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COMPARTIENDO 1 . María Lorena Cueva Ramírez

COMPARTIENDO 2 . María Lorena Cueva Ramírez
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Participantes

Tal y como he explicado con anterioridad los participantes han sido
familias, concretamente familias residentes en la ciudad portuguesa de
Viseu, con la que nos encontramos en un maravilloso espacio
dedicado al arte llamado Quinta da Cruz.

Los miembros de las familias oscilan entre edades muy diversas, ya
que encontrábamos desde niños y niñas que apenas hablaban a
abuelos y abuelas que rozaban los ochenta años.
Esta variedad enriqueció enormemente la convivencia, haciendo que
en ciertos momentos del proceso los roles mudasen, siendo los niños
y niñas los que aconsejaban a sus padres y sus abuelos

CONJUNTO. María Lorena Cueva Ramírez
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Método
Una vez que se planteó la idea de realizar el cuadernos colaborativo
de explosiones, y conociendo el objetivo principal de la propuesta que
era el de la expresión personal, es decir, sacar fuera mediante la
creación artística todo aquello que acumulamos en nuestro interior y
que no sabemos muy bien cómo expresar, el resto del proceso fue
totalmente libre. Así que se pidió que a este cuaderno cada miembro
de las familias aporte las páginas que considere, en las cuales
expresa esos sentimiento que no encuentra la forma de exteriorizar,
liberándose de ellos mediante la práctica artística. Esas páginas se
unirán a las de todos los componentes del proyecto y se creará un
conjunto de explosiones que mostrarán la liberación de todas estas
personas.
Los materiales utilizados son totalmente libres, no hay restricciones,
ya que cada persona tiene una manera diferente de entender y
visualizar sus planteamientos, y es interesante y enriquecedor
mostrar esa diversidad.
FAMILIAS EN PROCESO 2. María Lorena Cueva Ramírez
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Resultados
Los resultados fueron realmente sorpresivos y distintos, encontramos
hojas realizadas de forma individual, hojas realizadas en conjuntos
entre hermanos y hermanas, entre padres e hijos, entre abuelos y
nietos, entre padres y madres.

PÁGINAS DE EXPLOSIONES María Lorena Cueva
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Além de um livro, uma cidade de histórias ...

Estrella Luna Muñoz

Pesquisadora e artista com projetos de inovação educativa, arte cultura e integração social comunitária

Durante a exposição “Cadernos Artivistas” realizado na Quinta da Cruz
pela Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual,
foi realizado no dia 2 de abril 2017 o workshop “Além de um livro,
uma cidade de histórias...” onde foi construída uma cidade de
histórias criadas com as famílias visitantes da exposição.

O workshop:
Ao ser o espaço da exposição um espaço cultural, artístico e familiar,
a metodologia utilizada foi de trabalho colaborativo, experimental e
plástico para criar uma ligação mais próxima entre o espaço cultural
da Quinta da Cruz, os visitantes e os moradores de Viseu. Pelo qual
foi o workshop esteve aberto às pessoas de qualquer idade e
membros de famílias onde participaram crianças, jovens, pais, avôs e
professores.
A partir da visita da exposição e conhecer o contexto do origem dos
cadernos colaborativos onde os intervenientes são pessoas de
diversas partes do mundo, trabalhámos o conceito de caderno ou livro
como um coletor de experiencias; o livro como um conjunto de lugares
escondidos; de lembranças e da nossa imaginação. A proposta foi
construir as histórias desses universos e desenhar uma nova cida
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Integração com o espaço e a exposição:
Foi assim que realizaram-se as equipas de famílias visitantes, onde
cada uma criou uma casa ou um prédio destas novas histórias. As
tarefas foram divididas com a participação dos membros, desde o
desenho , o interior das histórias das casas, da construção do prédio e
a colocação dos elementos que formam parte do seu novo espaço.

O objetivo do workshop dentro do espaço, não foi exemplificar o que
acontecia na exposição, mas sim criar experiências novas para que os
participantes possam ser criadores e inventores de outras formas de
relacionamentos e experiências a partir de um tema, neste caso foram
os cadernos colaborativos.
“A arte de atual é uma fonte inesgotável de conhecimento em todos os
níveis: psicológico, emocionais, culturais, vivenciais (...) etc”.
(AMAVI, 2000, p.200)

A ideia foi, não fazer o mesmo que já tinha sido feito na exposição,
como acontece em muitas áreas educativas de centros culturais ou
museus, não exemplificar o que os artistas ou a proposta artística
mostram; o objetivo é que a exposição também seja um ponto de
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inicio para que os visitantes criem a partir do que vêm, sendo um
ponto para criar e refletir em equipa.

No final todos os participantes juntos, criaram essa nova cidade de
histórias, criando percursos com material reciclável.
"A atividade de pesquisar com o livro com novas formas de leitura e de
conhecimento, de imagens e textos com uma técnica específica, ou
não estruturada para formar espaços criativos, é imparável"
(Molinero F., 2009, p.25).

Foi criada outra forma de leitura além dos cadernos colaborativos,
uma leitura aberta e conjunta de histórias onde foram transformadas
em cidades de vivências.
Como resultado final, fazer e criar experiências no mesmo espaço da
exposição, transformá- lo numa instalação de imaginação, e esta foi a
base da ação para uma integração mais simbólica das famílias
visitantes.
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El cuaderno del silêncio

In taller de creatividad y movimiento com ancianos
Patrícia Espíritu Zavalza

En el marco del proyecto de Cuadernos artivistas promovido por la

La intención de este taller busca crear las condiciones para que estas

APCEV e INSEA, propuse que hiciéramos un cuaderno que se
llamara “el cuaderno del silencio”, en el espacio de la Quinta da Cruz,
en Viseu, Portugal.

memorias puedan ser percibidas de nuevo, acariciadas con las
manos, para que las huellas de nuestras emociones y sensaciones
que son parte de nuestras historias de vida sean apreciadas e
integradas de una forma creativa en un cuaderno colectivo, un espacio
colectivo para compartir una expresión simbólica de la experiencia.

I El silence no existe

El mecanismo a poner en juego es el movimiento, porque con él es
posible expresarnos de un modo diferente a la conversación

Para hacer un libro del silencio con un grupo de ancianos del asilo, lo
primero es asumir que no existe el silencio. Lo que existe es un
cúmulo de vivencias muy complejas que se guardan en el archivo que
es nuestro cuerpo y que siempre y de continuo están activas haciendo

convencional. El movimiento abre puertas en la experiencia de cada
uno, que nos caracterizan y nos dan especificidad, nos individualizan,
a vez que implica una convivencia y una forma de intercambio con los
demás que va fuera de lo habitual.

una especie de ruido que es audible para todo nuestro ser.
Aguzar la escucha de estas vivencias y conocerlas a partir del
contacto con nosotros mismos plantea una forma de autoconciencia a

Hay alegría en el movimiento. Con nuestras manos podemos afectar
nuestro cuerpo, estimular nuestra memoria, explorar nuestras
sensaciones. Podemos abrir nuestro archivo -nosotros mismos-, para

partir de la cual se construyen los vínculos y las relaciones con los
demás.

luego compartir nuestra experiencia con nuestros compañeros
utilizando un medio expresivo: ¿un dibujo? ¿Un relato?
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surgen en todos. Algunos ríen, recordar a sus hijos, sus vivos y sus
muertos, su amor y su tristeza. Pasa algo, sí, todos nos damos cuenta
pero sabemos que es normal y adecuado, que podemos seguir.
II El taller
Y van la cola, las piernas, las rodillas y los pies. ¡Ah! Qué triste es para
El grupo estaba compuesto por ancianos de hasta 85 años, sus
acompañantes del asilo y algunas maestras. Empezamos con la
presentación. Y yo quería que se movieran, así que les propuse el
juego del meneo… y la risa.
Y luego, para empezar la actividad, con las palmas de las manos y sin
hacer grandes pausas, nos tocamos: los cabellos, las orejas, la frente,
la nariz y la boca. La cabeza y la cara. Y buscamos memorias,
recuerdos que están almacenados como sensaciones. Yo recuerdo a
mi madre acariciándome el pelo, sus manos en mi rostro... y amo a mi
madre. ¿Y ellos? Sus recuerdos son una experiencia íntima que solo
algunos comentan, los más extrovertidos. Los recuerdos son un tesoro
emocional.
Seguimos explorando: el cuello, los hombros, los brazos y las manos.
Y sentimos las partes de nuestros cuerpos mientras recordamos,
generamos relaciones con la memoria, puntos de contacto con
nosotros mismos.

algunos sentir sus piernas agotadas por los años... Pero otros también
recuerdan algunos placeres.
En este punto, ya hemos terminado. La mayoría ya ha dicho
fragmentos de sus historias, ya han reído y han llorado. Ahora pueden
escoger un recuerdo que aprecien.

III El cuaderno
Ahora hay que dibujar la parte del cuerpo que representa este
recuerdo. La propuesta es hacer una relación, una acción que expresa
el contacto entre el cuerpo, la memoria y la expresión, que es mínima,
íntima: un pequeño dibujo.

Y ahora que ya comprenden de qué se trata, ya saben que sigue el

Para hacerlo, encontramos muchos límites: la resistencia es siempre
un indicador de algo para tomar muy en cuenta, porque los límites
reflejan su historia de vida activa. Los viejitos tenían muchas

pecho, la cintura, la espalda y la barriga. Y cada vez más memorias

restricciones de movimiento en las manos. Hacía mucho que no
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Entre todos hicimos un cuaderno Cuando terminamos, entonces
empezamos a soltar las memorias, a regresar, a jugar otra vez al
meneo, y nos meneamos. Listos para la despedida.

dibujaban, habían perdido sus habilidades para sostener un lápiz, para
hacer los trazos que querían, tenían algún temblor que les impedía
controlar el marcador. Tantas posibilidades…

Así que les ayudamos, porque no están solos, estamos todos juntos
haciendo algo, jugando. Las acompañantes del asilo les sostuvieron
las manos y los marcadores para rayar los trazos en el papel, les
recomendaron qué hacer (corazones, por ejemplo), conversaron. Vi a
Teresa inclinada con Julia a quien le temblaban mucho las manos,
para ayudarla a dibujar su pierna que le dolía y no podía apoyar con
firmeza.
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Casa dos Sonhos.

Exploração de estratégias educativas através da arte
Estrella Luna Muñoz e Maja Maksimovic

O objetivo do workshop foi criar, dialogar e propor dinâmicas de
trabalho com pessoas com deficiência em conjunto com professores,
artistas, profissionais de outras áreas, para dinamizadores e
pensadores, curiosos, sedentos, entusiastas, críticos, tímidos, atores
ou profissionais que trabalham o gostavam de trabalhar com o mesmo
grupo focal.
Tomando como ponto de partida as lendas, os mitos e o teatro,
criamos diferentes ambientes e instalações, construindo um labirinto
de sensações.
Através de um processo de experimentação, trabalharemos com o
essencial, combinando sons, movimento, corpo e lugares fantásticos,
com o objetivo de criar experiências e relações coletivas.
O grupo esteve comprometido na improvisação, trabalhou-se com
metáforas e a imaginação enquanto materiais férteis para a
construção narrativa e a criação coletiva. Foram usados elementos do
método de Sesame (terapia do movimento e dramatúrgica, http://
www.sesame-institute.org/the-sesame-approach) para facilitar o
processo de criação.

A oficina teve uma duração de dois dias, 20 e 21 de Julho de 2017.
Um dia trabalhou-se com os participantes do workshop; e no segundo
dia com os mesmos participantes e também com um grupo de 10
adultos com deficiência da AVISPT21.
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No primeiro dia, procuraram-se diferentes estratégias construídas em

exploração, de tocar, de sentir e de cheirar a natureza. A partir desta

conjunto com os participantes a partir da experiência das mesmas. Foi
onde à medida que fomos criando movimento com o nosso espaço,
exploramos sonhos e reflexões através do corpo como um pensador e
um realizador.

exploração, foi feito um mergulho coletivo de sonhos e mitos partindo
para uma construção de uma instalação com a natureza, de uma casa
dos sonhos, onde o mais importante foi o processo e a interação
grupal dos integrantes.
O Sesame é uma abordagem para o drama e a terapia de movimento,
mas para os educadores oferece uma metodologia que supera o
conhecimento como um processo racional e abre um portal para o
conhecimento e este tornar-se incorporado com o objetivo de explorar
quem podemos ser.
"Deleuze also testifies to the arts’ transformative capacities, offering
individuals sensory, and even sensual, affects and producing
fragments, allusions, strivings, investigations which create affirmative
injunctions”
(Allan, 2013, p. 37).

“At the heart the Sesame Approach is a metaphor. Just like the ancient
No segundo dia foram realizadas as propostas feitas no dia anterior, e
ao ser desenvolvido numa quinta (Quinta da Cruz) trabalhamos com a
natureza como meio de exploração.

story that uses the phrase 'Open Sesame' to open the cave door and
reveal treasure, the Sesame Approach uses drama and movement as
powerful resources to promote healing and change in people’s lives. It
is a non-confrontational therapy, based in the knowledge that

Como atividade inicial começamos com uma dinâmica de integração,
do conhecer e ouvir a cada participante. Fizeram-se exercícios de

difficulties are resolved indirectly or obliquely, through metaphor and
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using an inner language that is initially non-verbal. This symbol or
image language is expressed through the use of movement, drama,
touch, story enactment, improvisation, and use of voice, explored in a
safe and playful environment. Experiencing and embodying an inner
image through movement, taking on a role in a story, or enacting a
character which is new or in contrast to the everyday way of dealing
with life, are each ways that Sesame uses to work with people. The
meaning of what is expressed may take time to be integrated and
understood.”
(Sesame Institute, 2017).
Dentro da Abordagem de Sesame, a estrutura da sessão foi
desenvolvida, permitindo que a pessoa entre lentamente no espaço da
imaginação através do aquecimento e da união, experimentando um
evento principal, unindo e aterrando a experiência - ou retornando no
aqui e no agora. O espaço imaginativo não é alcançado através do
pensamento, mas é incorporado e vivido. A premissa primária de
Sesame é que o corpo e a imaginação - o movimento combinado com
o drama - são necessários como meio de aumentar a auto-estima e
fazer mudanças na vida - não é orientado na performance e está
voltado para o processo criativo, em vez da experiência do produto
acabado
(Sesame Institute, 2017).
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Maja Maksimović é uma praticante certificada do método de Sésamo
Biografias
Estrella Luna é uma investigadora e criadora de oficinas e projetos de
inovação educativa, artísticos, culturais e de integração social na

(recorrendo ao teatro e ao movimento enquanto exploração artística
em educação, http://www.sesame-institute.org/the-sesame-approach).
Trabalha tanto a nível nacional como internacional (Reino Unido,
Portugal, Uzbequistão, Moldávia, etc.), usando a sua experiência em

comunidade. Os projetos têm sido desenvolvidos no México, Espanha,
Portugal, Colômbia, Honduras e Cabo Verde em escolas e
comunidades com baixos rendimentos. É licenciada em Artes Visuais
e obteve o diploma em Inovação Educativa (UNAM) no México, assim

educação psicodramática, performance, e outras formas alternativas
de teatro. O seu trabalho com o movimento parte da teoria Body Mind
Centring e de Rudolph Laban. Além disso, realiza investigação
baseada nas artes e reflete no campo da educação artística. Detém

como o grau de mestre em Produção Artística (UPV) em Valência,
Espanha. Desenvolve atualmente uma investigação doutoral em
educação no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa,
Portugal. Integra o coletivo mexicano Trafico Libre de Conocimientos-

um doutoramento em Educação para Adultos e é professora
assistente e investigadora no Departamento de Pedagogia e
Andragogia na Faculdade de Filosofia da Universidade de Belgrado,
Sérvia.
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Caderno Gigante

Relato da atividade

Ângela Saldanha (Centro de Investigação em Artes e Comunicação – Universidade Aberta)

No inicio do ano 2017, na Quinta da Cruz em Viseu, inserido na
exposição Cadernos Artivistas, realizou-se a oficina “Caderno
Gigante”.

Com o carvão como elemento riscador, também ele extraído da
natureza, iniciamos a descoberta pela pele em contacto com papel de
grandes dimensões e texturas, cheiros e sons singulares.

A Escola de São Salvador respondeu em peso ao convite para o
trabalho coletivo, com a presença de todas as suas crianças, dos dois
aos onze anos.
A sessão iniciou com a leitura de um conto sobre as possibilidades de
vida nos museus e com uma conversa sobre as emoções que uma
obra de arte despoleta em cada um de nós. Momentos de ponte entre
o corpo e o espírito, entre o percepcionado e o vivido.

A produção foi realizada em liberdade e harmonia com tudo aquilo que
nos rodeava, com a utilização dos sentidos na movimentação do
corpo.
Durante esta tarde de trabalho colaborativo, onde participaram
dezenas de crianças de diferentes faixas etárias num ambiente multi e
transdisciplinar pretendemos:
• Sair das fronteiras comummente aceites da definição de criação em

De seguida saímos para o exterior, redescobrindo e relacionando-nos
com a natureza que nos circundava.

artes visuais;
• Pensar holísticamente o corpo;
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• Entender a interdisciplinaridade do ato criativo;

• Desenvolver o sentido de pertença de um grupo/escola;

• Construir em relação com o outro, o ambiente e os desejos
interiores;
• Refletir sobre os limites ou preparações estanques de sessões
assentes na educação artística;

• Potenciar o trabalho coletivo e participativo;
• Criar sem mostrar exemplos de outros ou estereótipos;
• Fomentar a liberdade de expressão.
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Art Lab na Escola Secundária Alves Martins

De 4 a 8 de Setembro de 2017, a ESAM foi de novo anfitriã do ART
LAB , este ano com o tema Urban Legends imaginaram-se cidades
inteligentes. O ART LAB é um programa de aprendizagem das
ciências através das artes desenvolvido pela Associação Science
Xplore , uma organização sem fins lucrativos criada em 2015 por
jovens cientistas da Universidade de Zurique que acreditam que a
ciência e a arte não devem estar separadas. A atual Presidente da
Science Xplore, Marta Figueiredo, foi aluna da ESAM e é hoje uma

Teresa Eça

Realizaram palestras a Drª Isabel Brás do Instituto Politécnico de
Viseu ( Engenharia Ambiental);
o Arqueólogo Pedro Sobral do grupo Eón Viseu e Shanaz Radjy
blogger , comunicadora de ciências.

investigadora da Universidade de Zurique.

Da parte das artes colaboraram os artistas Carlos Sousa e Juliana
Ferreira do Centro Ponto de Artes, Viseu; Mahroo Movahedi, Iraniana

A equipa do ART LAB de 2017 para além dos seus organizadores
principais da Universidade de Zurique a Doutora Marta Figueiredo; o

e aluna de douroramento na universidade de Berna; Sebastian Geret,
engenheiro de som de origem alemã, e Rique Inglez, artista brasileiro
a viver e trabalhar em Lisboa na Galeria Wozen.
Participaram cerca de 25 jovens de Viseu , muitos dos quais alunos da

Doutor Shiva Tyagarajan, Cátia Seixas e Andreia Figueiredo, integrou
os dinamizadores dos workshops Doutor Kessara Chan (Biologo) do
Instituto Federal de Tecnologia de Zurique; a arquiteta Cátia Seixas,
que estudou no Porto e em Oslo e trabalha em infraestruturas para o
Exercito Português , o Doutor Rafael Libanor, Brasileiro a trabalhar
como investigador na Universidade de Zurique ( materiais
compostos); o Professor Steve Brown, bioquímico americano a
trabalhar também em Zurique (Chronobiology and Sleep Research ).

ESAM. As atividades foram realizadas com dinâmicas muito criativas
para pequenos grupos de estudantes, artistas e cientistas em espaço
de laboratório no Instituto Politécnico de Viseu, e em espaços
artísticos. A diversidade de idades, de origens e de especialidades
criou um ambiente de aprendizagem e vivências único, onde todos se
sentiam envolvidos na descoberta. Uma atmosfera verdadeiramente
inovadora em termos educativos: cientistas, designers, artistas e
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estudantes a colaborarem em projetos com um entusiasmo

Os cientistas e os artistas acreditam que a educação dos futuros

contagiante.

líderes e de todos os cidadãos deve seguir este modelo. Pelas reação
dos participantes e pais pode-se dizer que; os estudantes concordam.
O próximo ART LAB será novamente na primeira semana de
Setembro desta vez com o tema da água.

Juliana e Carlos desafiaram os jovens para o projeto de redesign de
materiais (Upcycle); Sebastian lançou o grupo numa cartografia
gastronòmica da cidade ; Rique e Mahroo realizaram com o grupo e
com a ajuda de toda a equipe de Science Xplore um mural na escola
primária de Massorim. Kessara fez um documentário sobre o que leva
as pessoas a viverem em Viseu. Cátia lançou o grupo num projeto de
planificação urbanista da cidade; Rafael dinamizou um projeto para
testar a resistência de pontes de esparguete e Steve Brown
juntamente com os alunos investigaram as ondas cerebrais.
A língua de trabalho foi sobretudo inglês embora se tivesse o cuidado
de traduzir para os estudantes que tinham mais dificuldades. Os
resultados finais do workshop foram apresentados a toda a
comunidade numa sessão que teve a presença do Senhor VicePresidente da Câmara Municipal de Viseu. Na opinião dos jovens a
semana foi uma experiência enriquecedora pelas aprendizagens,
pelas reações com profissionais e outros estudantes, pela alegria e
pela criatividade. Aprendeu-se de um modo diferente , entre pares;
sem fragmentações entre disciplinas, com muita criatividade e com
muito entusiasmo.

Para Saber Mais: https://www.sciencexplore.or
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Art Lab Upcycling Mobilidade

Atelier Centropontoarte

Juliana Ferreira e Carlos Sousa
Objectivo do projecto: através do Upcycling, reutilização de material
usado sem o transformar energéticamente, reaproveitar lonas de
publicidade e com recurso a uma técnica de impressão manual,
produzir sacos ou bolsas para utilização quotidiana.

Após convite da Science Xplore e da preparação e troca de ideias de
alguns meses com a organização, finalmente chega mais uma edição
do Art Lab, e a nossa primeira participação.
Das visitas ao atelier, das reuniões por messenger ou chamadas pelo
facebook, surgiu e amadureceu a ideia de trabalharmos no nosso Art
Project o tema Upcycling, dentro do tema geral desta edição Urban
Legends, tendo como sub-tema a Mobilidade.
Segunda-feira, 14h30, após uma produtiva e divertida manhã de Team
Building e sorteio de grupos, começamos: dois Team Leaders, eu e o
Carlos Sousa, e o nosso expectante grupo de Xplorers, Rita,
Constança, Inês, Diogo e Francisco. Cinco crianças e segundo elas
(era unânime!) "um projecto difícil de realizar numa semana". Era o
que íamos descobrir.
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O conceito de Upcycling era desconhecido dos participantes, sendo

predisposição de cada elemento para o desenho, a composição e todo

necessário, como previsto, explicar a noção acompanhada de
exemplos, como o caso da Freitag, marca nascida em 1993 em
Zurique, actualmente com mais de 400 lojas pelo mundo a venderem
os seus artigos, 8 lojas próprias e 120 funcionários. Esta marca re-

o equilíbrio das futuras peças.

aproveita lonas de camião, criando designs de malas/sacos/carteiras,
gerando peças que fundamentam a sustentabilidade e
individualidade. Eram este os parâmetros que queríamos suscitar nas
crianças com este projecto.
A outra palavra desconhecida era a tal técnica de impressão manual,

A primeira tarde surpreendeu. Depois de apresentarmo-nos e
explicarmos estas ideias e o que tínhamos previsto propor-lhes,
começamos a trabalhar e logo surgiram ideias e esboços para os
designs dos sacos e para os desenhos a trabalhar em serigrafia, que
a Serigrafia, através da qual pretendíamos potenciar a sensibilidade e
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neste momento ainda era um "monstro" desconhecido. Lá
chegaríamos.
Tarde de Terça-feira. Como previamente acordado com a
Organização, as tardes seguintes seriam passadas no Atelier, com
todas as ferramentas disponíveis à execução do projecto. Decisão
acertada por todas as razões (já explico!).
Chegados ao Atelier, e qual o nosso espanto, os Xplorers traziam as
ideias mais trabalhadas e exploradas e queriam saber o que fazer a
seguir: perceber a serigrafia.
Aqui é facil explicar, com fotolitos, quadros, emulsões, mesas de
vácuo e estufa… exemplos a toda a volta, depressa perceberam.
Serigrafia é uma técnica de impressão industrial, que utilizada com
amor, dedicação e criatividade, é uma excelente ferramenta e forma
de expressão artística.
Compreenderam de tal maneira a técnica, que de maneira autónoma
reformularam desenhos e traçados.
Quarta-feira. Era uma tarde em que precisavam trabalhar muito. E
sabiam. Entram no Atelier, começam a distribuir material, arredar
bancos, organizar mesas e material de trabalho (aqui justifico o porquê
de estar no atelier ser uma boa decisão, sentiam-se autônomos e
livres como se o espaço fosse seu). Foi dia de cortar as lonas,
seguindo a planificação que criaram para o seu saco. Tivemos

também de preparar os quadros, desde a emulsão e todo o processo.
Também passaram os seus desenhos para uma película transparente,
o fotolito, para posteriormente "queimar" o quadro, ainda nessa tarde.
Rápido chegaram as 17h30 e tivemos de voltar à ESAM. E ainda foi
dia de visitar a Quinta da Cruz com a organização e todos os Team
Leaders desde as Artes à Ciência.
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Quinta-feira. Agora sim. Chegou a parte da criação artística.. do rigor
da técnica à liberdade da cor e composição. O Diogo muito organizado
sempre adiantado, muito hábil fez a primeira impressão e enquanto
fez limpezas preparou tudo e fez a impressão da segunda cor. A Rita e
o Francisco ainda estavam a cortar as mochilas. A Inês seguiu os
passos e fez também as suas impressões num saco bem diferente
dos colegas. A Constança começou a imprimir uma mochila que
levaria várias impressões do mesmo motivo, segundo ela "como um
selo/carimbo de viagens". Faltavam as outras duas mochilas. A Rita e
o Francisco fizeram um desenho em conjunto, mas combinaram que
as cores seriam diferentes. O Francisco muito perfeccionista e a Rita
muito espontânea terminaram as impressões.
Chegou a sexta-feira. Tudo para costurar. Fazer as primeiras
fotografias das peças e pensar/organizar como preparar a
apresentação do dia seguinte para os colegas, Team Leaders, pais,
amigos e demais convidados.
Diogo - Saco "As Smart Cities"
Inês - Tote Bag "Cidades de Futuro"
Constança - "Viagens"
Rita e Francisco - "A Poluição"
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Sábado e a agitação da apresentação pública. Decidiram que fariam a
apresentação sozinhos (estavam confiantes!) Começaram a organizar
fotografias, escolheram uma apresentação, organizaram tópicos. A
Inês faria uma primeira introdução em inglês. A sua preocupação era
explicar a serigrafia. Usar as palavras correctas e tentar que
percebessem o que tinham feito. Chegou a hora. Computador
preparado, entram no auditório em linha, orgulhosos com as peças e
algumas ferramentas utilizadas. Como previsto a seguir à introdução
da Inês, a Constança apresentou-nos, o Diogo explicou-nos o que é o
Upcycling e o Francisco o processo, tudo enquanto a atenta Rita ia
avançando com os diapositivos.
Foi sem dúvida uma semana em que prevaleceu e se comprovou o
mote da Associação organizadora: "Creative learning never gets
boring". As crianças conviveram, aprenderam, experimentaram,
trabalharam e surpreenderam-se a si mesmas, afinal como dizia
Picasso "Toda criança é um artista. O problema é o como manter-se
um depois de crescido". A nós artistas, educadores e professores
compete facilitar as ferramentas para que cada criança possa
desfrutar da sua aptidão ou tendência, ainda que apenas por
satisfação.
UPCYCLING - MOBILIDADE 3

