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EDITORIAL

Este número da revista Imaginar  foi  
construído ao longo de 2020. Alguns  
artigos  têm origem no 32º Encontro da 
Associação de Professores de Expressão 
e Comunicação Visual (APECV), que 
devido às contingências da pandemia, 
foi realizado online com 72  professores 
de vários níveis de ensino e investiga-
dores de Portugal, Brasil e Espanha. 
Através de conferências e debates on-
line, durante dois dias refletiu-se sobre 
o conceito do tempo a partir das artes 
na educação das crianças; dos jovens 
e dos adultos ao longo da vida. As 
questões da educação artística durante 
a pandemia foram constantes devido às 
circunstâncias; mas também se abord-
aram estratégias; didáticas e ideias sobre 
as artes visuais num plano mais teórico, 
com perspetivas diversas e partilhas de 
experiências.   Inserimos também, neste 
número,  notícias  de atividades  dinami-
zadas pela APECV como o Concurso 
ACT2020 e  o projeto ‘Aprendizagem 
com Postais’;  um relato das celebrações 
da semana internacional de educação 
artística e uma reflexão sobre cursos 
do Centro de Formação de Professores 
Almada Negreiros.

Este ano  tem apresentado desafios  
constantes aos professores; às escolas 
e à sociedade em geral.  Vivemos uma 
atmosfera virtual;  num tempo quase 
atemporal,  vivendo o dia a dia sem po-
dermos fazer planos alargados no tempo. 
Por obrigação, tivemos que nos adaptar

a metodologias de ensino à distância,  
sem termos tempo para refletir sobre as 
experiências, sem pausas para analisar e 
avaliar metodologias.

Nesta incerteza quanto ao futuro,  
demos conta, mais uma vez, da necessi-
dade urgente de  desenvolver nos alunos 
competências que lhes permitam ques-
tionar os saberes estabelecidos, integrar 
conhecimentos emergentes, comunicar 
eficientemente e resolver problemas 
complexos.  A celeridade do processo 
de mudança nas escolas em 2020, criou 
marcas profundas na nossa maneira de 
dar aulas e de ser professores. Por
todo o lado ouvimos relatos de pro-
fessores exaustos com o aumento de 
trabalho e dúvidas  sobre a eficácia dos 
meios.  Mas, também sentimos que a 
viragem na educação para a utilização de  
tecnologias informáticas e redes virtuais 
estava aí para ficar,  pedindo alterações 
profundas nas metodologias educativas. 
Para nós, a questão fundamental é sem 
pre de raiz humanista. Agora mais do 
que nunca entendemos que é necessário 
reforçar uma escola inclusiva,  onde se 
desenvolvam capacidades para o  exercí-
cio de uma cidadania ativa e informada 
ao longo da vida sem esquecer a dimen-
são física do corpo e do espaço.
Nas respostas à pandemia, apesar dos 
efeitos negativos no setor cultural em 
todos os países,  as artes salientaram-se  
pelo seu contributo para a saúde mental 
e bem estar das pessoas.  O afluxo de

conteúdos multimédia na Internet  
indicaram a necessidade premente de 
literacia visual e digital  dos cidadãos.  
Curiosamente, ou talvez, como sinal 
dos tempos, em novembro de 2020, o  
Conselho Nacional de Educação referiu 
numa declaração pública:  ‘As artes, a 
cultura e o património constituem áreas 
de aprendizagem essenciais para a con-
strução de sentido - através de proces-
sos artísticos que envolvem o corpo, as 
emoções e o pensamento – possibilitam 
abordagens transdisciplinares e valori-
zam o “fazer”, a criatividade e empatia 
com impactos positivos no desenvolvi-
mento social e académico’
(CNE, 2020-11-23).

Dedicamos este número a 

Eduardo Salavisa,  que  vimos 

partir,  com imensa mágoa,  

um dos nossos autores um ar-

tista e um professor de artes 

que marcou os nossos camin-

hos. Ilustrador;  desenhador, 

foi  criador do Blog http://

www.diariografico.com, e um 

dos fundadores  dos Urban 

Sketchers. Eduardo foi asso-

ciado da APECV, colaborador 

sempre disponível nos nossos 

eventos e publicações.

Relembramos o seu sorriso 

bondoso nos olhos cor de 

água e a sua paixão pelo de-

senho que transmitiu a tantos 

alunos e colegas professores.  
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“O tempo (aiôn) 
é uma criança 
que brinca, que 
joga ao dados. 
Reinado da cri-
ança”
(Heraclito, 
Frag DK 52).

Seja aiôn traduzido ou compreendido 
por “período de vida de um homem”, 
“vida”, “duração” ou mesmo por “eterni-
dade”, em todos os casos ele distingue-se 
do carácter destruidor do tempo-cronos. 
Não é o tempo que mata os seus própri-
os filhos - tal como antes tinha castrado 
o seu próprio pai. Cronos destrói a força 
viril e a promessa de fecundidade. Aiôn 
é, pelo contrário, a própria força da vida. 
O esforço, a perseverança, para se man-
ter no ser. Aiôn, etimologicamente terá 
a sua raiz em “força vital”. Cronos, pelo 
contrário, é força mortal. Aiôn é o tem-
po-eternidade, o tempo contínuo, que 
se opõe ao tempo medida, cronológico, 
voraz, destruidor.

Aiôn, afirma Heraclito, é uma criança. 
Para a criança o tempo é sem medida. 
O tempo é para ser perdido, para fruir. 
É duração indeterminada. Esse tempo 
como possibilidade de brincar opõe-se 
ao tempo produtivo, utilitário, con-
tado. Aiôn é, então, a intensificação do 
tempo. É o tempo inocente, disponível, 
distendido, aberto, plástico - é o tempo 
da arte. A qualidade do tempo-aiôn é o 
seu carácter infantil: a sua plasticidade, a 
incerteza, o imprevisto. Tempo dos pos-
síveis, não das certezas. Tempo inseguro 
e vulnerável.

Aiôn é criança: não como uma etapa de 
passagem, mas como um estado, con-
dição existencial. É tempo de começo, 
mas permanente, agora e não num passa-

Extimidade.
manual de enxertia

Paulo Pires do Vale

do. Promessa e esperança presentes. Es-
tado de incompletude. Aiôn é o tempo 
do olhar infantil sobre o mundo: atitude 
de acolhimento e em que tudo é ainda 
novo. O tempo da atenção e do espanto 
- o princípio da filosofia, o princípio da 
arte.

Mas Heraclito diz mais: Aiôn é umcrian-
çando (aiôn pais esti paizôn), do verbo 
inexistente em português “criançar”, 
fazer coisas de criança. Nesse deixar ser 
aquilo que é, tempo de liberdade, autên-
tico, ela está inteira - tal como o tempo é 
inteiro na eternidade.

Aiôn é tempo do lúdico: tempo-infância, 
livre, disponível, incerto. Improdutivo 
e produtor de si mesmo, do próprio 
homem.  Sem um fim fora dele próprio. 
Processo em acontecimento - onde as 
normas vigentes habituais são suspensas 
momentaneamente e novas regras são 
instauradas.

A que joga essa criança que é aiôn? É 
difícil de identificar a que jogo corre-
sponderia a palavra pesseúon. Um jogo 
de destreza - física ou mental - ou de 
pura sorte? Um jogo solitário ou que 
exige um par? São várias as traduções: 
gamão, damas, dados ou um jogo que 
envolvia pequenos pedaços de ossos... 
Como aquele que jogam os filhos de 
Medeia no fresco vindo de Pompeia, La 
Medea da Pompei, Casa dei Dioscuri, 
que está hoje no Museu Arqueológico 

de Nápoles, assim descrito por Pascal 
Quignard: “quase no centro do fresco, as 
duas crianças, Mérmero e Feres, jogan-
do com  os ossinhos que estão em vias 
de se tornar (son en train de devenir)”.     

Seria um jogo com resultado incerto, 
inútil, que vale pelo prazer que dele se 
tira. Até porque o fim é certo - mas a cri-
ança que joga não pensa ainda nisso. O 
tempo do jogo é tempo suspenso, tempo 
arrancado ao tempo. Como o da acção 
do fresco: só nós, espectadores que 
leram Eurípedes ou conhecem o mito, 
sabem o que Medeia irá fazer aos seus 
filhos. Vemos já a cena pintada a partir 
do seu final. Na verdade, eles apenas 
jogam, eternamente lançam e apanham 
os ossinhos, suspensos, e temos que 
imagina-los felizes.  

 Aiôn é o reino da infância - a criança 
é a regente, é ela que tem o poder real, 
o governo desse mundo pertence-lhe. 
Mas, paradoxalmente, o reino infantil 
é o reino da fragilidade, da vulnerabili-
dade - característica necessárias à plas-
ticidade, à criação. Para compreender 
esse poder da fragilidade, necessário ao 
artista, é preciso ir em direção à infân-
cia, não ao passado, mas ao centro de si 
mesmo. E atende-la, esperá-la, Alberto 
Carneiro fê-lo, e soube aí permanecer. 
No bosque do eterno começo. Reapren-
deu a criançar - descobrindo nesse reino 
infantil a frágil e poderosa cena primi-
tiva da sua obra.

A memória infantil, e a relação aí esta-
belecida com a terra é um tema recor-
rente no discurso de Alberto Carneiro 
sobre a sua obra. Em particular, quando 
descreve aquela que podemos consid-
erar a sua cena primitiva: a memória da 
brincadeira infantil no canavial, onde 
se dá a descoberta da sexualidade. Só 
em Londres essa memória surgirá como 
epifânica e metamorfoseada, depois, em 
obra-envolvimento. No entanto, esse 
reencontro com a experiência infantil 
vai ser determinante para o seu percur-
so. O que aí encontrou, o espaço aberto 
por essa memória, torna-se um espaço 
plástico e originante. No centro da obra 
de Alberto Carneiro está essa origem 
mítica, o sonho-memória da descoberta 
da potência sexual, do poder do corpo, 
da partilha de uma co-naturalidade com 
a natureza numa brincadeira de crianças 
no espaço de um canavial no Coronado. 
A partir dessa recordação, a sua obra 
torna-se marca presente dessa ausên-
cia, dessa descoberta do que pode um 
corpo. Anamnese da potência corporal 
aí experimentada e da virilidade fe-
cunda. O subtítulo da obra que faz, após 
a rememoração em Londres, indica-o 
também: Canavial. Memória/metamor-
fose de um corpo ausente.

Poderei afirmar que a obra desenvolvida 
ao longo destes cera de 50 anos, é o 
desenrolar desse jogo infantil inicial? 
Dessa cena primitiva que em Londres se 
revelou fecunda?

Cena 
primitiva: 
a infância
reencontrada 

                                     Paulo Pires do Vale  Extimidade. Manual de Enxertia



8 9

IMAGINAR # 65 .  revista da APECV ( dezembro 2020)

memória, a sensualidade caracterizava já 
a sua obra - como na série de esculturas a 
que chamou Afrodites (1965-66). A su-
perfície branca polida desperta, nos ol-
hos, o desejo do toque. E não é Afrodite, 
segundo alguns mitos, a deusa criadora 
dos olhos, aquela que lhes atribuiu o 
fogo interior que permite ver? Não é esse 
fogo o próprio desejo que lançamos so-
bre as coisas, como uma mão que sai do 
nosso olhar em direção ao mundo? Da  
pele das Afrodites, até ao envolvimento 
corporal e táctil que as suas instalações 
futuras irão propor - criando lugares de 
imersão - a obra de Alberto Carneiro é 
um eco da potência do ser incarnado. As 
suas obras são um convite à pele - a que 
o nosso corpo toque o corpo da obra 
ou se sinta tocado por ela. Que se lance 
nesse rio.

 No centro da memória infantil já 
referida, tal como no interior da obra 
de arte, está isso que é, a um tempo, o 
mais íntimo e o mais estranho: a própria 
potência da criação, a vitalidade, a fecun-
didade. Potência fascinante e terrível, 
de que conhecemos uma parte mínima, 
que parece escapar à possibilidade de 
conhecimento lógico e ao desejo de 
domínio. É, por isso, um outro modo 
de relação, que não apenas a linguagem 
verbal, que a sua obra exige. A criança, 
o infante (in-fans), não esqueçamos, é 
o que não fala. Mas vive, experimenta, 
sente. Aprende pelo próprio corpo que é
parte do mundo e da vida, do cosmos 

que o ultrapassa e que o integra. E por
isso brinca. A vida é uma criança que 
crianceia, que joga. O jogo é a própria 
vida.

Eros, com a sua força arrebatadora, 
esconde-se por entre os elementos des-
tas esculturas. Numa obra apresentada 
nesta exposição, Ainda a memória do 
corpo sobre a terra (1987-88), oculta-
se a influência da escultura de Bernini, 
O êxtase de Santa Teresa (1647-52)— 
onde o testemunho de Teresa da pen-
etração profunda do seu coração pela 
seta na mão de um anjo, repetidamente, 
é figurado como um êxtase erótico, que 
o rosto e as dobras revoltas do hábito 
da carmelita parecem revelar. Espiritu-
alidade mística e sensualidade carnal, 
ou espiritualidade carnal e sensualidade 
mística, numa mesma escultura. Que 
gozo é esse, o dos místico? Como dizê-
lo? Sobre ele ficam calados ou usam 
metáforas ou imagens devedoras das 
experiências do corpo. O que sentem 
é algo anterior à linguagem, fora dela, 
posterior a ela, pertença do corpo. Aí 
sentem-se como crianças, sem palavras, 
balbuciando coisas sem sentido. Experi-
mentam algo de tão íntimo quanto de 
exterior a eles - uma forma de possessão, 
de descontrolo, de extase: sentem-se 
fora do lugar, de si. E isso no mais ín-
timo de si, como experiência interior.

Alberto Carneiro ecoa no titulo dessa 
obra (Ainda a memória do corpo 

sobre a terra), o subtítulo de Cana-
vial: Memória/metamorfose de um 
corpo ausente. Nas duas, é o mesmo 
excedente de força vital, fulgor sexual, 
que fica metamorfoseado e em ausên-
cia. Essa cena primitiva não a vemos, 
não acedemos a ela, ela falta. E é como 
ausência e falha que aqui está. É isso que 
está em falta, o vazio, que dá sentido 
ao que vemos - sentimos. A infância, a 
sexualidade, o contacto com a terra, a 
experiência íntima. Essa cena primitiva 
é a nascente da obra - e o rio é, a um 
tempo, a negação da nascente e o seu 
prolongamento.

Fragmentando e afastando os elemen-
tos que na escultura de Bernini estão 
unidos, Alberto Carneiro transporta-nos 
para o centro do acontecimentos, para a 
própria penetração em acto, a trans-
verberação. Já não nos remete para 
os corpos de Teresa ou do anjo, mas 
para o nosso próprio corpo. Como em 
tantas das suas obras, essa convocação 
do espectador, colocando-o dentro da 
obra, no centro da mandala, é essencial 
para que a experiência seja directa, em 
primeira mão. Afinal, as experiências 
mais íntimas, são as mais comuns e par-
tilháveis. A memória de um corpo, o do 
artista, pode activar a memória de out-
ros corpos, os dos espectadores. A obra 
de arte, em Alberto Carneiro, é forma 
de activação. De acordar a memória, 
consciente ou inconsciente, do corpo 
do espectador. Experiências tão íntimas 
quanto estranhas. Memórias passadas ou 
criação de futuros possíveis.

“Exterioridade íntima”, é a definição que 
Lacan dá àquilo que, a um tempo, parece 
pertencer e não pertencer ao indivíduo: 
extimidade (extimité). É a característica 
de uma “coisa” que é igualmente exterior 
e íntima. Como o inconsciente, o desejo, 
a potência da sexualidade, o tempo, 
o próprio real. Aceitar a extimidade 
é modo de afirmar a ex-centricidade 
do sujeito. Descentraliza-lo. Mostrar 
que o seu centro que lhe é exterior, do 
mesmo modo que o Outro lhe é interior. 
O Outro está já em si mesmo. Interior 
intimo meo. Como algo vindo de fora e 
enxertado em nós, ou nós enxertados no 
mundo, e que por essa técnica de enxer-
tia nos tornamos consubstanciais - corpo 
do nosso corpo, vida da nossa vida - e 
no entanto, experimentado ainda como 
estrangeiro. (Um exemplo: a morte, que 
é o mais próprio e íntimo em nós, e ex-
perimentada como o Outro absoluto.) 

O conceito de extimidade permite es-
capar ao dualismo exterior-interior, é um 
conceito dialéctico, plástico. Dentro e 
fora são permutáveis, não contrários. Ex-
timidade não se opõe nem a intimidade 
nem a exterioridade. Uma é o núcleo da 
outra. (Um outro exemplo: a natureza, é 
um Outro, um fora, mas também a nossa 
própria vida, o rio que em nós corre.
Outro exemplo: o reino infantil que em 
nós permanece, e no entanto, surge já 
como um país longínquo.) 

Em Alberto Carneiro, a obra de arte 

Enxerto - 
Extimidade.

                                     Paulo Pires do Vale  Extimidade. Manual de Enxertia
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é uma forma de exterioridade íntima, 
parte de si, e no entanto já diferente. 
Ela resulta da relação de intimidade do 
artista com a terra, com o seu jardim, 
com as árvores, com a linguagem antes 
da língua. De um corpo a corpo com 
o mundo. O seu trabalho dá forma ao 
mundo, e por esse trabalho ganha ele 
próprio uma forma. A relação entre arte 
e vida, que aqui se revela, é de extimi-
dade. São intimamente exteriores uma 
à outra. Interior intimo meo. Essa é 
também a forma do escultor enxertar no 
mundo outra dimensão, revelando na na-
tureza o seu poder criativo. Enxertando 
na vida algo que vem do exterior, e que 
se lhe torna íntimo e inseparável, porque 
na verdade isso que parece estranho é 
a própria força vital, é a intensidade da 
vida, que é activada. 

A obra de Alberto Carneiro é uma 
reflexão sobre o enxerto - é ela mesmo 
um manual de enxertia. O escultor 
soube enxertar a cultura, o pensamento 
filosófico ou a tradição literária, na 
natureza. E enxertar a natureza nessa 
tradição cultural, citadina e burguesa - 
onde não se dorme entre as ervas, nem 
os dedos se cortam em contacto com os 
instrumentos para trabalhar a matéria-
árvore. Enxertou a sabedoria do trabalho 
manual, do corpo a corpo com a matéria, 
a aprendizagem com o corpo, na tradição 
artística conceptual, na reflexão filosó-
fica sobre os símbolos, na história das 
religiões. Enxertou os livros nas árvores

e a floresta na biblioteca. O sensual e o
conceptual, o material e espiritual inseri-
dos um no outro. A obra de Alberto Car-
neiro é um enxerto de vida na vida, de 
vida na arte, de arte na vida, de arte na 
arte. Por esta enxertia, um ente estranho 
torna-se parte de um outro, revitaliza-
o, activa nele possibilidades que antes 
lhe eram desconhecidas, tornam-se um, 
mantendo a sua diferença. É recebido 
como hóspede estrangeiro - um hóspede 
que o nosso corpo estranha, mas que, 
sem perceber como, se tornará parte 
de si. Esse enxerto é o que permite a 
activação do estado de nascimento, do 
lugar-infância que devemos procurar não 
como algo perdido num passado, mas o 
mais interior de nós mesmos.

O olhar que Alberto Carneiro lança 
sobre a natureza, não é o do desejo 
de representar o resultado final, mas 
apreender o processo natural: a potência 
da vida. Não a árvore, mas aquilo que a 
faz nascer, crescer, florir, frutificar, mor-
rer... Agarrar a seiva em movimento, ou 
melhor, deixa-la correr. E é essa força 
que, de algum modo, nos identifica com 
ela. A natureza não é algo que nos é es-
tranho, mas é algo de que fazemos parte, 
que somos. Como desvelar o processo? 
Como dar a ver a natura naturans e não a 
natura naturata?

Alberto Carneiro é um escultor de forças 
e de lugares, não esculpe apenas objec-
tos, mas o espaço interior, em seu redor 

e entre eles. Escuta a matéria. E esses 
lugares tornam-se passagens, caminhos, 
leitos de rio, veios da seiva, espirais, 
fontes. Espaços de metamorfose, de 
desvio, de trânsito, de fronteira. Por isso, 
espaços de nascimento. As obras não se 
fecham na sua perfeição, na sua comple-
tude, mas abrem um espaço vazio, possi-
bilidade de relação. Estado de abertura. 
A sua obra exige outros - que se tornam 
parte dela. Extimidade.
     A obra de arte abre um espaço agora, 
de agora, de eterno agora: de começo. 
Um espaço-infância. Um tempo infantil. 
O tempo e espaço do jogo, anterior à 
palavra e ao tempo útil e produtivo, que 
nos retira do mundo familiar. É isso que 
a obra exige ao espectador: a abertura 
nele de um espaço próprio, de espera 
e atenção, que sendo provocado por 
algo exterior só pode acontecer no mais 
íntimo de si. A obra pode transformá-lo 
num útero pronto a dar à luz - não será 
essa a sabedoria da terra? Faze-lo desco-
brir o estado de nascimento. O Reino 
lúdico e plástico da infância.

                                     Paulo Pires do Vale  Extimidade. Manual de Enxertia
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over again to the same images us-
ing other narratives provided by 
the players.

IIn the end, a collective chromat-
ic construction will preserve the 
“treasure” of the game, in a met-
aphor for future memory. This 
Work shop-game provide a neces-
sary break from reality.

Keywords: Game; Imagination; 
Creativity; Collective.

     “Ventoinha” é uma reformu-
lação do jogo “Protogame”, que 
nos foi apresentado numa oficina 
estruturada e aplicada por Rufino 
Ferreras do serviço educativo do 
Museo Thyssen-Bornemisza du-
rante o III Congreso Internacional 
“Los museos en la educación”: 
Repensar los museos (2016).

     Na memória ficou guardada 
uma tarde muito feliz, onde se 
constituiu um grupo de adultos 
que jogou durante um momento 
delimitado no tempo. Esse tempo 
voou por estarmos de forma 
persistente a obter novos sentidos 
para imagens relacionadas com 
museus preparadas por Ferreras, 
e que nos apareciam de forma 

Fig 1.  Jogo “Protogame” na oficina do 
Museo Thyssen-Bornemisza

    Neste jogo seremos criadores 
de sentidos, usaremos a expressão 
plástica e a oralidade para inter-
pretar imagens nas suas múltiplas 
leituras através de relações, entre 
imaginação e realidade. Sem que 
essa realidade seja uma verdade 
definitiva, regressamos às imagens 
a partir de outras narrativas forne-
cidas pelos jogadores. No final está 
garantida uma construção cromá-
tica coletiva que preserva o “tesou-
ro” do jogo, numa metáfora para 
memória futura. Esta oficina-jogo 
proporciona a pausa necessária 
numa pequena fuga do real. 

Palavras chave: Jogo; Imaginação; 
Criatividade; Coletivo.

     In this game we will be creators 
of significances, using expression 
through art and orality to interpret 
images in their multiple associ-
ations between imagination and 
reality. But without that reality 
being definitive, we will be back, 

Se verificarmos que o jogo 
se baseia na manipulação de 
certas imagens, numa certa 
“imaginação” da realidade (ou 
seja, a transformação desta em 
imagens), nossa preocupação 
fundamental será, então, captar 
o valor e o significado dessas 
imagens e dessa “imaginação”. 
Johan Huizinga (2000, p.7)1

ventoinha
oficina jogo com 

descobertas pelo ar

Alexandra Baudouin

1. Os parêntesis e aspas são 
do autor.

2. Mais tarde descobri 
“Dixit” que tenho jogado 
informalmente. Informação 
disponível sobre este jogo 
em:  https://www.inboard-
game.com.br/wp-content/
uploads/Dixit-Livro-de-
Regras-Manual.pdf

Fig 2. Jogo Construção coletiva do 
“Protogame” na oficina do Museo 
Thyssen-Bornemisza.

aleatória. No final obtivemos uma 
fascinante composição cromática 
distribuída pelo chão do museu, 
soma dos pontos obtidos pelos 
jogadores.

     Concebemos a “Ventoinha” a 
partir do jogo inspirador e este 
momento mostra ser adequado 
para partilhar processo e regras.
Esta oficina-jogo está dividida em 
duas partes onde todos participam 
ativamente: 
     i. Tempo para conceber algu-
mas ima gens (desenhos e/ou co-
lagens) que serão utilizadas como 
cartas do jogo;
     ii. Jogar com as cartas produzi-
das na oficina, e outras já previa-
mente criadas.

 Alexandra Baudouin Ventoinha - Oficina jogo com descobertas pelo ar

Fig 3.  As Ventoinhas coloridas
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Pontuação

     A pontuação é dada pela 
atribuição de ventoinhas da cor que 
as equipas escolheram. No final de 
cada ronda, as equipas colocam o 
número de ventoinhas que con-
seguiram ganhar na construção 
coletiva.

     Cada ponto vale uma ventoinha:
     • Se todos acertarem na carta 
do narrador ou se ninguém acertar, 
a equipa do narrador não ganha 
nenhum ponto e todos os outros 
ganham um.
     • Em qualquer outro caso, a 
equipa do narrador e todas as que 
acertarem ganham dois pontos.

Fig  6. Início da construção 
coletiva com os pontos recebidos 
numa ronda.

Fig 4. Cartas com desenhos e 
colagens.

Materiais 
do jogo

1. Cartas com imagens de desenhos 
e colagens sobre cartão produzidas 
na primeira parte da oficina.
2. Papel e caneta para votar;
3.  As “ventoinhas”, peças de cartão 
coloridas utilizadas para pontuação.

Objetivo 
do jogo

     Conseguir descobrir as imagens 
das frases criadas pelos “narra-
dores”, produzir uma construção 
cromática e história coletiva.

Descrição e re-
gras do jogo

     As regras do jogo são impressas 
e devem ficar visíveis para todos os 
participantes. “Ventoinha” pode ser 
jogado em equipa ou individual-
mente. Podem jogar um máximo 
de seis equipas ou seis jogadores e 
cada um escolhe a cor de ventoinha 
a utilizar para votação.
     São distribuídas aleatoriamente 
quatro cartas a cada equipa (ou 
jogador) que as manterá com as 
imagens escondidas.   
  É escolhida uma equipa para dar 
início ao jogo e entre eles nomeiam 
um narrador que elabora uma frase, 
palavra ou som para uma das ima-
gens que têm em mão. As outras 
equipas escolhem uma imagem que 
corresponda à frase, palavra ou som 
apresentados.
     As cartas escolhidas são reu-
nidas, e depois de baralhadas são 
colocadas com as imagens para 
cima. De seguida, à exceção do nar-
rador, todos votam numa imagem. 
Depois de todos votarem, colocam-
se os papeis com a indicação da 
carta votada junto da mesma.

Fig 5. Saco para arrumação das ventoinhas.

 Alexandra Baudouin Ventoinha - Oficina jogo com descobertas pelo ar

     • Todas as equipas (exceto a do 
narrador) ganham um ponto por 
cada voto que a sua carta receba.

     Para fechar o jogo, os par-
ticipantes são convidados a reunir 
todas as narrativas e elaborar uma 
história coletiva.
Este jogo pretende conceber uma 
experiência lúdica como forma de 
compreender a expressão indi-
vidual e a sua contribuição num 
coletivo criativo. Um tempo reser-
vado para a concretização de ações 
articuladas entre criar, associar e 
partilhar.
     Ao jogar, fazemos parte de 
uma comunidade, por um tempo 
fugaz, é certo. Mas permanece na 
memória como experiência lúdica 
e criativa remanescente de uma 
atividade agradável.

Referências:
Huizinga, J. (2000). Homo 
Ludens. São Paulo: Editora Per-
spectiva.

Fig 7. Construção coletiva, 
resultado do jogo.
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sonaridades produzidos pelas suas 
bocas que libertam notas musicais 
contínuas, únicas... os pianos pre-
sentes na maior parte das salas, ou 
os concertos regulares de qualidade 
ímpar, enche-nos de paixão esta área 
de grande sensibilidade, mas deixam 
a arte da criatividade, da expressão 
plástica, passar quase despercebida, 
numa disciplina onde a Educação 
Visual se torna opcional a partir do 
7º ano de escolaridade. Estranha-
mente muitos alunos optam por 
não a escolher no 7º ano, talvez por 
comodidade de horários, uma área 
que igualmente como a música, tem 
o poder transformador de desen-
volver a criatividade e a capacidade 
intelectual, ligada, claro, a técnicas 
diferentes de expressão, mas 
desafiando igualmente os limites da 
amplificação do nosso reportório 
cultural, aprimorando habilidades, 
pensamentos críticos e analíticos, 
libertadores de sentimentos.

Fig 3. Ilustrações de 2 páginas 
duplas: Rita Silva; Ioanna Barros;
Leonor Pereira; Sara Silva; 
Nádia Silva.

Fig 1. Ilustração Harpa: Ema Rebelo

Lecionar Educação Visual no 
Conservatório de Música do Porto, 
numa escola onde predomina 
preferencialmente outra expressão 
de arte, poderá ser uma experiência 
aliciante e em tudo gratificante.
A minha contribuição é ir tentando 
valorizar uma disciplina, crucial 
ao desenvolvimento coletivo e in-
dividual do aluno, desenvolvendo 
áreas como a criatividade, o in-
telectuo, o raciocino, o exercício da 
cidadania, a capacidade de trans-
mitir sentimentos e naturalmente 
o desenvolvimento da imaginação, 
áreas também cruzadas pela 
música. Tento inverter tendências, 
acomodadas a hábitos e ir visíveis 
as artes visuais no espaço, fora da 
sala de aula, integrada a música,
 despertando e educando todos, 
proporcionando momentos de 
reflexão, contemplação e fruição 
numa partilha e exploração de 
sensibilidades.

Palavras-chave
Confinamento/Imprevisto/
Diferenças/Conexões

Numa escola onde a música é a 
maior forma de expressão artís-
tica, que sentimos e vivemos 
intensamente, todos os dias, os 
sons a encher o espaço, o telintar 
das batidas dos dedos dos alunos 
contra as mesas da sala de aula, as 

Admirável 
mundo 
novo

Elsa Saraiva

Diferença

Fig 2. Ilustração Pingos

Temos vindo a assistir, a alguns 
anos, não só em escolas ligadas à 
música, como em todas as outras, 
a diminuição do número de horas 
semanais das disciplinas associa-
das às artes visuais, do currículo 
escolar do 5º ao 9º ano. É com 
preocupação que acompanho esta 
tendência.

Numa tentativa de valorizar 
uma disciplina, importante para 
o desenvolvimento coletivo e 
individual, desenvolvendo áreas 
como a criatividade, o intelectuo, 
o raciocino, o exercício da cidada-
nia, a capacidade de transmitir 
sentimentos e naturalmente o 
desenvolvimento da imaginação, 

Fig 4. Ilustrações de 2 páginas 
duplas: Rita Silva; Ioanna 
Barros; Leonor Pereira; Sara 
Silva; Nádia Silva.

Elsa Saraiva  ”Admirável Mundo Novo”

1. Projeto Editorial de livro 
infantil (em publicação).   
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cabe-nos a nós, professores           
inverter situações e manter bem 
visíveis as artes visuais no espaço 
escolar, estimulando e educando 
alunos, proporcionando momentos 
de reflexão, contemplação e fruição 
a todos que fazem parte da comu-
nidade, numa partilha e exploração 
de emoções. 

Fig 5. Trabalho realizado na formação 
da APECV: Elsa Saraiva

exterior à escola, que desenvolvo 
paralelamente ao ensino, tornam 
a minha estrutura docente sólida, 
ampla, segura e aberta a novos 
desafios.

Em julho de 2019 frequentei uma 
formação na APECV, de Técni-
cas de Impressão Manual, com 
um casal de formadores, a Juliana 
e o Carlos que agradavelmente 
conseguiram cativar-me a colocar 
em prática os seus ensinamentos. 
Entre várias técnicas aprendidas, 
selecionei uma, a técnica de gravar 
com um lápis o interior do pacote 
de leite e depois, passar com um 
rolo a tinta e imprimir em papel, 
com ajuda de uma prensa ou rolo

ligados às artes visuais, nacionais 
e internacionais, ou aproveitar as 
áreas exteriores, como muros para 
fazer intervenções, por exemplo.

Entre muitos projetos que pode-
ria aqui explanar, o trabalho que 
vos apresento neste testemunho, 
é simples, mas por ser passível de 
aplicação por todos em qualquer 
agrupamento, pareceu-me bem 
passar a minha experiência, num 
momento atual onde o digital nos 
acompanha cada vez mais - Um 
Postal de Aplicação para telemóvel, 
ipad e computador. Um potencial, 
conjugado com a música, rico de 
ser explorado. A prática em várias 
escolas onde lecionei, nos mais di-
versos níveis de ensino, a diferentes 
disciplinas ligadas às Artes Visuais, 
especialmente o Ensino Profissional 
e a ligação às empresas da área; a 
minha experiência profissional, 

formação/
dificuldade 
prática

aprender
imprevisto

Tenho como regra, à minha prática 
letiva, não ficar acomodada a 
situações que me pareçam dema-
siado rotineiras, aparentemente 
seria mais fácil, deixar-me estar 
na sala de aula, expondo matérias, 
recolhendo trabalhos e avaliando, 
mas iria contra aos meus desejos 
e sonhos de expor tudo que se faz 
nas salas, indo muito mais além da 
lecionação apenas. Ao mostrar o 
que se pode fazer e ir fazendo, 
revelando e estimulando o gosto 
pela arte, os alunos experienciam 
vivências e vencem medos, 
tornam-se mais fortes, autónomos, 
menos conflituosos, mais respei-
tadores de todos e dos espaços, 
tornam-se mais felizes! E os 
espaços ganham, espelhando esse 
sentimento para fora.

Seguindo este pensamento tento 
sempre criar projetos, repensando 
espaços escolares de interesse, 
comuns e atuais, num território es-
colar vasto, onde a sala de aula não 
deve ser fechada, potencializando 
aprendizagens, entre iniciativas 
editoriais, ligando os diferentes 
ciclos de ensino numa ideia 
partilhada ou a participação em 
projetos exteriores ao agrupamento 
ou ainda, a estimulação dos alunos 
à participação em concursos, 

(tetra-pack). É uma técnica já 
explorada por mim, mas nunca 
aplicada em sala de aula. A turma 
foi um 6o ano, que apenas tem uma 
vez por semana a Educação Visual, 
perdendo a Educação Tecnológica 
para as disciplinas de Música. 
Estes alunos praticamente só têm 
contacto no 5o e 6o ano com esta 
área, por no 7o ano ser opcional. 
Por essa razão tento explorar ao 
máximo todas as matérias curricu-
lares. Estes níveis de ensino, são 
para mim, um desafio, pela 1a vez, 
em mais de 25 anos a lecionar, me 
cabe a responsabilidade de o fazer, 
e sinto-o de forma muito apete-
civel.

A Declaração de Frankfurt ( Frankfurt/Main, 1º 

de novembro de 2019, WAAE 9th Global confer-

ence, WAAE-council and participants.  German 

Federation for Arts Education and Cultural 

Learning; German Cultural Council;  German 

National Commission for UNESCO, 2016 - 

2020 Strategy).

Fig 6. Trabalho realizado na formação 
da APECV: Elsa Saraiva

Fig 7. Trabalho realizado na formação 
da APECV: Elsa Saraiva

Elsa Saraiva  ”Admirável Mundo Novo”

O trabalho em sala de aula cor-
reu muito bem, mesmo estando 
só eu com uma turma grande, não 
existindo pontos de água para 
limpeza na sala e estando nós numa 
sala geral de aula, partilhada com 
todas as outras disciplinas, uma 
realidade que infelizmente se en-
contra em muitos agrupamentos. O 
fundamental e regra base é delegar 
tarefas para manter a organização e 
limpeza o mais responsável possível 
e se houver o respeito por todos e 
pelo espaço, consegue-se colocar 
em prática uma atividade que à 
partida nunca seria passível de ser 
desempenhada.
Tudo corria bem, quando ines-
peradamente, fui vítima de uma 
queda, um pouco antes do Natal 
e que me deixou sem conseguir 
andar, confinada à minha casa. 
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Fig 8. Projeto da aluna | 6ºA 
Marta Rocha 

Fig 9. Projeto da aluna | 6ºA 
Rute sousa.

Numa tentativa de dar vida aos 
trabalhos realizados e também de 
me ocupar, porque a minha cabeça 
continuava a funcionar, tomei a ini-
ciativa de criar um postal de natal 
interativo. Escolhi várias gravuras 
dos alunos e animei 5, com a ajuda 
do programa Photoshop. Enviei 
para a direção escolar e seleciona- 
ram um para representar a escola 
em nome do Diretor. Juntamente 
com a Equipa de Produção, foi 
inserida a música e posteriormente 
colocado na página da Internet da 
escola e enviado via e-mail, para 
todos os docentes e não docentes 
felicitando uma época tão afetiva 
como o Natal.

Nunca me conformei com o fato de 
não me conseguir mexer bem e aca-
bei por continuar outros projetos 
editoriais, articulados com outros 
professores e direção.

adaptação Fig 10. Projeto da aluna | 6ºA 
Margarida Burmester

Assim, ligados, cada vez mais à era 
digital, optei por continuar e seguir 
o caminho, do postal interativo 
com a intenção, não só de expor 
trabalhos de alunos, mas também 
de animar um pouco toda a comu-
nidade educativa, num período 
difícil que abalou todos. O ambi-
ente entre alunos era muito tenso, 
os encarregados de educação, 
pareceram-me ainda mais tensos, 
com alterações ao ritmo de vida 
completamente novas e alguns com 
situações complicadas de vida, os 
professores, muitos, estavam na 
incerteza de tudo, também angus-
tiados, apesar de tentarem manter 
a postura que lhes é tão pedida.

O “aprisionamento de todos”, 
levou o tema da celebração da 
Páscoa, sentida com uma profundi-
dade única. Pedi a cada aluno que
estudasse o desenho geométrico
do óvulo e depois o pintassem de 
forma criativa e livre, com os mate-
riais que tivesse disponíveis.

A experiência do meu confina-
mento pessoal agravou, quando 
retomei o serviço presencial e 
uns dias depois voltava a estar 
confinada por ter sido declarado 
o estado de emergência nacional 
devido à pandemia do COVID 19, 
mas a vivência que tinha tido antes 
e a minha adaptação ao trabalho à 
distância, já estavam praticamente 
postas em prática e foi como dar 
continuação ao que já fazia.

confinamento
abertura

1 

3 

2

O resultado foram muitos ovos 
de muitas cores, desenhos com 
materiais variados. Fui recebendo 
e partilhando ovos, todos os dias, 
durante 2 semanas, quase como 
uma “guerra de ovos”, onde a 
vontade incansável dos alunos de 
criar foi intensa, a necessidade de 
descomprimir através desta forma 
de expressão artística, funcionou 
quase como uma terapia de 
libertação de sentimentos, duma 
espetacularidade de viver e sentir 
que não esquecerei.

Elsa Saraiva  ”Admirável Mundo Novo”
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5

7

4

6

conexões 

As relações entre a música e as ar-
tes plásticas são imensas e podem 
ser estabelecidas com muito inter-
esse e pertinência. Tenho planifi-
cado várias unidades de trabalho e 
ideias esboçadas que vão ao encon-
tro desta dualidade, estabelecendo 
linguagens comuns e tirando par-
tido das potencialidades de cada 
uma, perpetuando relações: do 
silêncio que é necessário ao ouvir o 
som ou a interiorizar uma obra de 
arte; a linha do desenho que cria 
ritmos e sequências, lembrando a 
linha melódica da música; o revelar 
emoções e despontar sensações 
ao espectador1; “os tempos dos 
compassos e as divisões da pintura; 
a métrica da música e a modulação 
da forma e da cor nas artes visu-
ais”2, legados, trabalhados pelo 
conhecido músico e pintor Paul 
Klee. “O seu estilo, individual foi 
influenciado por movimentos artís-
ticos que incluíam expressionismo, 
cubismo e surrealismo, procurou 
a relação destas duas áreas de 
expressão, de forma construtiva”3. 

11

8

9

10

O postal foi criado, selecionando 1 
trabalho, não por ser o melhor, mas 
por opções de cor e simplicidade 
e foi colocado a abrir e a fechar, 
podendo sair dele uma música 
de aconchego. Foi assim, depois 
enviado pelo Diretor aos membros 
da comunidade, num ato de con-
forto e carinho unindo todos num 
sentimento sereno, de tranquili-
dade, numa altura de tanta agitação 
interior.

conclusão

Inter-relacionar as artes plásti-
cas, a várias áreas, entre elas a 
música, através da compreensão 
das suas convergências artísticas, 
na exploração e apelo aos sentidos 
num todo, criando ritmos, saindo 
do lugar comum da sala de aula, e 
expandindo as aprendizagens para 
fora, será uma mais valia na edu-
cação das artes nas nossas escolas, 
para a qual me dedico, pretendo 
continuar a afirmar e estimulo 
todos a aprofundar.

1- Kandinsky, W. (2006). Do Espiritual na Arte (7ª 

ed.). Lisboa: Publicações Dom Quixote

2- Revista da UFMG. Highways and Byways, 1929

3- https://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee

4 -Exemplo: Os artistas franceses digitais Adrien M 

e Claire B. A Arteshouse Galery nos Estados Unidos, 

que expões diversos exemplos de grande interesse 

nesta área
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São vários os artistas que es-
tudaram ou estudam estas relações 
e faço esta referência como um           
exemplo, a reflexão sobre a sua 
obra é pertinente na observação 
e desenvolvimento de mais pen-
samentos que poderão ajudar na 
construção de múltiplas criações, 
capazes de serem dinamizadas por 
docentes, mas poderia aqui elen-
car muitos outros artistas, alguns 
contemporâneos com concepções 
interativas, cruzando a arte à  mul-
timédia, ao som, à música, à dança 
e ao envolvimento do expectador, 
estabelecendo relações de sen-
sações e diálogo que lembram um 
sonho ou o mundo da ilusão4.

Fig 11. Projetos de alunos:

1-Carolina Costa |6ºB; 
2-Sara Silva |6ºB; 
3-João Vieira|6ºA; 
4-Erika Oliveira|6ºA; 
5-Margarida Burmester|6ºA; 
6-Anamar Pereira|6oA; 
7-Gil Aroso|6ºB; 
8-Ema Rebelo|6ºC; 
9-Gonçalo McDade|6ºA; 
10-Margarida Silva|6ºB; 
11-Diogo Veludo|6ºC.

Fig 12. Postal Páscoa | 6ºB 
Inês Maia
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Estórias sobre 
as celebrações 
da  Semana 
Internacional
de Educação Artística 
de 2012 a 2020

Teresa Torres de Eça

Todos os anos, durante a  Semana Inter-
nacional da Educação Artística (SIEA) 
se  celebram as artes na  educação. Neste 
artigo faz-se um pequeno apanhado so-
bre a  Semana Internacional de Educação 
Artística desde o seu inicio em 2012 até  
2020. Em 2016, a Aliança Mundial para 
Educação Artística (WAAE) escolheu 
para o tema da SIEA:  Educação Artísti-
ca para o Desenvolvimento Sustentável. 
Este tema reconheceu a importância da 
educação artística como contributo para 
a consciencialização local e global sobre 
preocupações culturais, económicas, 
ambientais e humanitárias.  Desde então, 
a  Aliança Mundial pela Educação Artís-
tica defende  o papel que os educadores 
artísticos; professores de arte  e artistas  
podem ter na educação para o desen-
volvimento sustentável em contextos de 
educação formal, informal e não formal. 
Em 2020,  o debate sobre as artes na 
educação aparece nas celebrações com 
uma abertura um pouco diferente, em 
tempo de pandemia  o fazer artístico do 
cidadão comum  assume-se como fator 
para o bem estar mental das pessoas, 
reforçando assim o papel da educação 
artística na sociedade.

Palavras chave:  Semana Internacional 
de Educação Artística; UNESCO; 
InSEA, Aliança Mundial de Educação 
Artística

This article presents a brief overview 
about the UNESCO International week 
of Arts Education, since its beginnings in 
2012 until 2020.The Inter-national Arts 
Education Week aims at increasing the 
international community’s awareness on 
the importance of arts education and at 
reinforcing its co-operation by promoting 
cultural diversity, intercultural dialogue 
and social cohesion. In 2016, The World 
Alliance for Arts Education (WAAE) 
launched the topic of  Arts Education for 
Sustainable Development. With such a  
theme the Alliance recognised the ongo-
ing importance of arts education in con-
tributing to local and global awareness of 
cultural, economic, environmental and 
humanitarian concerns. In 2020 the cel-
ebrations turned to a slightly different 
shift under the pandemic COVID-19, the 
Alliance call  was for  arts education to 
bring more socio-emotional content into 
learning. During the week. the Alliance  
asked art educators to celebrate, learn 
and share practices  through its webpage 
and social networks.  

Keywords:International week of Arts 
Education; UNESCO; InSEA, World Al-
liance for Arts Education

 Associação de 
Professores de 

Expressão e 
Comunicação 

Visual

“A criatividade cria a resiliência 

de que precisamos em tempos 

de crise. Precisamos de cultivá-la  

desde a mais tenra idade para 

liberar a imaginação, despertar a 

curiosidade e desenvolver apreço 

pela riqueza do talento e da di-

versidade humanos. A educação 

é o lugar onde isso começa”.

Audrey Azoulay, Director-

General of UNESCO on the oc-

casion of the International Arts 

Education Week, 2020 (1)

endossada por unanimidade pelos 182 
estados membros da UNESCO conferê-
ncia (Item 5.13, 35 C / Resolução 40: 
Sobre a promoção da educação artís-
tica).
A 23 de maio de 2012, Irina Bokova, 
Diretora Geral da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura (UNESCO), inaugurou  as 
celebrações da  Semana Internacional de 
Educação Artística (SIEA) na sede da 
UNESCO, em Paris com a  participação 
de personalidades chave na  educação 
artística.  Esta celebração de alto nível 
chamou a atenção internacional para o 
papel que a educação artística desem-
penha para  uma agenda global de paz e 
compreensão cultural. A partir daí todos 
os anos se celebrou  a SIEA em vários lu-
gares do mundo, com eventos organiza-
dos  por grandes e pequenas instituições, 
escolas, universidades, organizações e 
associações, etc.

Em 2012,  o grupo de  arte educadores 
e investigadores em educação artística  
ativista C3 realizou para as celebrações  
um inquérito sobre os conceitos chave 
da educação artística na comunidade da 
Sociedade Internacional de educa- cação 
pela Arte (InSEA) onde se pediam 3 pa-
lavras chave sobre a educação artística. 
A partir dessas palavras convidaram o 
artista Xesús Carballido para a realização

Todos os anos, a Semana Internacional 
da Educação Artística homenageia e 
celebra as artes na  educação. Nesta 
semana apela-se para aos principais 
atores   da  educação artística, tais como 
professores, universidades, escolas,  as-
sociações de educação artística, artistas, 
funcionários públicos, pesquisadores 
e autoridades governamentais para 
valorizar esta semana através da apre-
sentação de  práticas,  projetos e pesqui-
sas, destacando o papel que as artes e 
a educação artística desempenham nas  
diversas comunidades.
A Semana Internacional de Educação 
Artística foi proposta à UNESCO em 
2009 pelo Conselho Executivo da Alian-
ça Mundial para Educação Artística- 
WAAE e pelo Serviço Coreano de Edu-
cação Artística e Cultural (KACES).  A 
WAAE é um aliança entre a Associação 
Internacional de Teatro Educação- 
IDEA, Sociedade Internacional de 
Educação pela Arte- InSEA, Sociedade 
Internacional de Educação Musical- 
ISME e World Dance Alliance- WDA. 
Em novembro de  2011, durante a  36ª 
sessão Conferência Geral da UNESCO,  
foi decidido   apoiar a Agenda de Seul: 
Objetivos para o Desenvolvimento das 
Artes Educação2  proclamada a quarta 
semana de maio como Semana Internac-
ional de Educação Artística. A Semana 
Internacional da Educação Artística foi 

Semana 
Internacional
de Educação 
Artística

Teresa Torres Eça  Estórias sobre as celebrações da Semana 
Internacional de Educação Artística de 2012 a 2020
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Fig 1.  Postal da APECV, 2015
design Ângela Saldanha

profissionais e as comunidades a 
empregar as estratégias propostas 
e implementar os itens de ação da 
Agenda de Seul num esforço con-
junto para atingir uma educação 
artística de qualidade no sentido 
de renovar positivamente os siste-
mas educacionais, alcançar obje-
tivos sociais e culturais cruciais 
e, finalmente, beneficiar crianças, 
jovens e alunos de todas as idades
ao longo da vida ”(Preâmbulo 
Agenda de Seul, UNESCO, 2010).

Audrey Azoulay, Diretora-Geral da  
UNESCO escreveu para as cel-
ebrações da SIEA 2020 que hoje, 
as habilidades, valores e comporta-
mentos promovidos pela educação 
artística são mais importantes do 
que nunca,  a sua declaração pode 
ser consultada na página da Inter-
net  da UNESCO- Educação artís-
tica1.  Nessa declaração  Audrey 

educação para o desenvolvimento 
sustentável em contextos de 
educação formal, informal e não 
formal. Em 2020, A UNESCO 
retomou o seu interesse na cel-
ebração da SIEA, talvez devido 
às conclusões do congresso da 
WAAE em Outubro de 2019 em  
Frankfurt3,  ou talvez como recon-
hecimento das artes no contexto  
COVID19,  ao que parece a  pan-
demia aumentou a consciência da 
necessidade de trazer mais conteú-
do sócio emocional e criativo para 
a aprendizagem.

A UNESCO em 2010 instou os 
responsáveis pela educação e 
cultura dos seus Estados Membros, 
a sociedade civil, as organizações

UNESCO - EDUCAÇÃO 
ARTÍSTICA

de 2006,  da UNESCO4 e na 
Agenda de Seul2, parece ganhar 
mais força em 2020.
A UNESCO volta assim a  in-
centivar seus Estados Membros 
a apoiar a educação artística, na 
escola e fora dela tendo em conta 
que a educação artística é a chave 
para treinar gerações capazes de 
reinventar o mundo que nos foi 
deixado. Um discurso que vem 
desde os anos cinquenta, quando 
Herbert Read lançou o debate 
sobre o papel da educação pela 
arte para  formar cidadãos toler-
antes e dinâmicos.  A Educação 
artística é assim  vista como um 
fator de sucesso para  a vitalidade 
das identidades culturais.  E sendo 
assim, em 2020 A UNESCO lança 
o apelo  para  que as sociedades 
reconheçam,  a contribuição da ed-
ucação artística  para a construção 
de um património compartilhado  
enfatizando  vínculos com outras 
culturas.   

Na verdade, ninguém garante que 
os Estados membros da UNESCO 
seguirão tais conselhos, já para não 
falar nos não membros e, nos que 
recentemente saíram das Nações 
Unidas. Mas a voz da UNESCO é 
ainda um fator de peso nas políti-
cas culturais e educacionais, por 
isso acreditamos ser importante 
continuar a celebrar a SIEA em 
conjunto com  UNESCO4.

Na Conferência Internacional da

Azoulay, em nome da UNESCO
reconhece que a  arte, em toda a 
sua diversidade, é uma compo-
nente essencial de uma educação 
abrangente para o pleno desen-
volvimento do indivíduo. Também 
se  reconhece que a aprendizagem 
através das artes e com as artes 
cultiva a inovação e capacidades de 
pensamento crítico.  No entanto 
há que referir aqui  uma grande 
novidade, no discurso da UNE-
SCO,  pois que aparece reforçado o 
conceito de  arte como acelerador 
para a  inclusão social e a tolerân-
cia em sociedades multiculturais 
e conectadas. Esta ideia embora 
minimamente esboçada no Roteiro 
para a Educação Artística

A Declaração de Frankfurt ( Frankfurt/Main, 1º 

de novembro de 2019, WAAE 9th Global confer-

ence, WAAE-council and participants.  German 

Federation for Arts Education and Cultural 

Learning; German Cultural Council;  German 

National Commission for UNESCO, 2016 - 

2020 Strategy).

Fig 2.  Cartaz SIEA para a APECV, 2017
design Ângela Saldanha
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da imagem para um poster e um  
postal que foi traduzido do galego 
para português; castelhano; inglês 
e japonês. O postal foi divulgado 
nessas línguas chegando a muitos 
destinatários, desde passeantes 
e comerciantes de rua (Portugal, 
Brasil); escolas e universidades  
(Portugal; Brasil; Japão; Espanha) 
; professores de artes membros da  
InSEA de vários países no mundo.

No Chile; nas Filipinas; Japão; 
Colombia; Coreia e alguns outros 
países durante a  SIEA  congressos 
e conferências têm lugar, organiza-
das por departamentos do governo 
ligados à cultura e educação e 
universidades. Na Europa muitas 
escolas de vários níveis de ensino; 
faculdades de arte; faculdades de 
educação celebram a SIEA com 
exposições, concertos; seminários, 
etc. Em Portugal, a APECV tem 
celebrado todos os anos a SIEA, 
tendo seminários, etc. Em Portu-
gal, a APECV tem celebrado todos 
os anos a SIEA, tendo lançado a 
proposta de um festival de artes 
anual na quinta da Cruz, realizan-
do o primeiro em 2016, a Câmara 
Municipal de Viseu continuou o 
projeto, que agora se chama Festi-
val Educarte.

Em 2016, a Aliança Mundial para 
Educação Artística (WAAE) 
escolheu para o tema da SIEA:  
Educação Artística para o Desen-
volvimento Sustentável. Este tema 
reconheceu a importância contínua 
da educação artística como con-
tributo para a consciencialização 
local e global sobre preocupações 
culturais, económicas, ambientais 
e humanitárias.  Desde então, a  
Aliança Mundial pela Educação 
Artística defende  o papel que os 
educadores artísticos; professores 
de arte  e artistas  podem ter  na



28 29

IMAGINAR # 65 .  revista da APECV ( dezembro 2020)

para reconhecer e utilizar a edu-
cação artística como um pilar vital 
para promover e nutrir uma cultura 
de sustentabilidade na sociedade, 
onde educadores artísticos trabal-
ham com jovens para desenvolver 
através da prática artística com-
petências que promovem o desen-
volvimento sustentável, conforme 
descrito nos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável.

O documento assume um teor 
ecológico muito forte, pedindo 
aos educadores artísticos e outros 
educadores para formar parcerias 
de colaboração com governos, 
sociedade civil, organizações 
profissionais e comunidades para 
estabelecer planos  de ação locais 
que contribuam para  transformar 
o atual colapso ecológico e os seus 
impactos no meio social, vidas e 
instituições culturais, económi-
cas e espirituais. Em Frankfurt 
foram mencionadas várias vezes as  
performances artísticas ligadas aos 
movimentos de mudança climática 
liderados por crianças e jovens em 
todo o mundo, refletindo-se sobre 
o papel das artes e da educação 
artística como meio para adquirir

WAAE, realizada em outubro de 
2019 em Frankfurt, reuniram-se 
180 especialistas de 47 países, 
apresentando relatórios sobre 
a situação da educação artística 
nos seus países. Reivindicando o 
direito de todos a uma educação 
enriquecedora e humanística, com 
e sobre as artes - dança, teatro, 
música e artes visuais em todas as 
suas diversas formas na educação 
formal, informal e não formal.

Nas conclusões, fortemente 
direcionadas para uma visão da 
educação artística mais integrada 
no contexto  da Agenda de De-
senvolvimento Sustentável para 
2030;  observa-se que as artes têm 
um papel importante na Educação 
para o Desenvolvimento Susten-
tável, tendo em conta que também  
ajudam  as pessoas a desenvolver 
atitudes, habilidades, perspetivas e 
conhecimentos para tomar de-
cisões informadas e agir de acordo 
com elas em benefício de si e dos 
outros, agora e no futuro, com vista 
a ajudar os cidadãos do mundo 
a aprender o caminho para um 
futuro mais sustentável tal como 
é apontado nos objetivos   milé-
nio  na Agenda 2030 da ONU6. As 
conclusões de Frankfurt  instiga-
ram os líderes da educação, líderes 
de políticas e sociedade civil para 
reconhecerem que as artes, na sua 
diversidade e educadores de artes, 
desempenham um papel crítico 
na promoção e transformação da 
humanidade. Recomendações que 
parecem cair em saco roto quando 
vemos que a nível da educação 
formal os governos tendem a cor-
tar as artes no currículo ,tal como 
ocorreu recentemente nas reformas 
educativas em Espanha, Grécia e 
Austrália.  As conclusões apelam  
também  à UNESCO, líderes da so 
ciedade civil e líderes de políticas

Fig 3. Cartaz da SIEA 2020 para a WAAE 
design Raquel Balsa

Fig 4. Festival das Artes em Viseu organizado pela APECV e pela Quinta 
da Cruz/Câmara Municipal de Viseu em 2016

capacidades de  comunicação e 
participação ativa ,  um direito de 
todos para o desenvolvimento de 
um paradigma de solidariedade, 
cooperação e qualidade de vida.

Tal como relata a Diretora-Geral 
da  UNESCO  na sua declaração2,  
neste ano assistimos a  programas 
e atividades de educação artística 
online a partir de museus, escolas 
e organizações solidárias; artistas 
e educadores  que facilitaram as  
conexões entre pessoas e comu-
nidades. Iniciativas  que  susten-
taram  a aprendizagem durante o 
encerramento  físico das escolas; 
das instituições culturais e even-
tos, ver por exemplo  os exemplos 
enviados para a WAAE  ou os

Fig 6. Poster do grupo C3, 2012

2020

Teresa Torres Eça  Estórias sobre as celebrações da Semana 
Internacional de Educação Artística de 2012 a 2020
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exemplos enviados para a WAAE  
ou os casos selecionados pela 
UNESCO  nas suas páginas da 
Internet7 . 8 .

Este ano, a Aliança Mundial para 
Educação Artística e os seus 
membros  juntaram-se  à UN-
ESCO para celebrar a semana 
com a comunidade global de 
educação artística,  reconhecendo 
o importante papel que a edu-
cação artística desempenha na 
vida de crianças e jovens, famílias 
e comunidades durante e após a 
pandemia COVID- 19. Os profes-
sores e educadores foram chama-
dos a colaborar em três linhas de 
ação: Celebrar, Partilhar e  Apren-
der. Celebrar com posts; partilhar 
praticas pedagógicas7..8 e aprender 
em webinarios temáticos9 com 
convidados chave.  Uma cam-
panha sem precedentes  nas  redes 
sociais organizada pela companhia 
americana Creative Generation  
envolveu a participação ativa de 
1382 pessoas de 74 países  nestas 
linhas de ação, estimando-se  que 
mais de  sete milhões de

Fig 5. Cartaz da SIEA 2019 para a InSEA
design Raquel Balsa

pessoas viram mensagens sobre 
educação artística durante essa 
semana.
As respostas de professores de  
Portugal a esta campanha foram 
significativas6. Da Arte Central,  
Marta Ornelas enviou o dos-
sier pedagógico : Artes Visuais 
em tempos de Pandemia,  que 
também foi publicado na página 
de recursos da APECV; do Colé-
gio do Minho duas professoras 
enviaram exemplos de trabalhos 
feitos com os alunos utilizando  
realidade aumentada, a professora 
Augusta Gaspar enviou um  vídeo 
sobre uma instalação feita  com 
os alunos na Escola Secundária da 
Ramada.   

Na APECV, vimos como os  pro-
fessores de artes, de vários níveis 
de ensino durante o estado de 
emergência,  lançaram propostas 
para  quebrar  o sentido isolamen-
to e ajudar os alunos a desen-
volver a autoconsciência, resolver 
conflitos internos e refletir sobre 
situações de trauma e perda.  Mui-
tas vezes os desenhos enviados 
ao professor de educação visual 
ajudaram a  manter  sanidade 
emocional  das crianças, a fazê-las 
sentir-se parte de uma comuni-
dade. Observámos,  no Concurso 
ACT2020,  como os alunos portu-
gueses constroem  discursos sobre 
a sustentabilidade ambiental,  e 
sobretudo como sabem intervir 
criticamente na sociedade tornan-
do-se educadores ambientais com 
os  meios de invenção, planeamen-
to e  comunicação  que a arte pode 
proporcionar. No dia 4 de julho, 
no webinarário ACT2020, em 
férias ou tempo de preparação de 
exames, tivemos a participação de 
professores e alunos para falarem
sobre os trabalhos enviados, nas

palavras de um dos membros do 
júri:

Como pessoas implicadas, 
comprometidas e responsáveis 
acreditamos que a nossa principal 
ação, como professores,  é  manter 
e melhorar a educação artística 
nas escolas. Celebrar a Semana In-
ternacional da Educação Artística 
faz parte desse compromisso.  

Neste contexto o concurso podia nem ter aconte-

cido. Mas aconteceu.

Os alunos, em casa, sozinhos, podiam nem ter 

concorrido. Mas concorreram. Podiam não 

ter vindo ao encontro. Mas tivemos dois conti-

nentes presentes. E foi muito importante para 

todos ouvi-los. Num tempo em que os outros 

estão tão longe de várias formas. O trabalho teve 

uma repercussão. Agir e afirmar as necessidades 

da vida em adversidade representa um esforço 

muito maior. ( RB, 06-07-2020)

Notas

1. Em : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/

pf0000373516.locale=en ( tradução da autora)

2.  Agenda de Seul: http://www.unesco.org/new/filead-

min/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Seoul_Agen-

da_EN.pdf

3. Declaração de Frankfurt :  https://www.waae.online/

uploads/1/2/9/2/129270960/waae-2019-frankfurt-

declaration.pdf

4.http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIME-

DIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_en.pdf

5. https://en.unesco.org/commemorations/artseduca-

tionweek

6. https://www.youtube.com/watch?v=LBZBf EJAoj4&f

eature=youtu.be

7. https://www.waae.online/virtual-space.html

8. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/

pf0000373516.locale=en

9. https://www.waae.online/webinars

ENTRE YOGA 
E ARTES 
PERFORMATIVAS

Hugo Américo Vieira

À procura de formas de 

viver do Yoga enquanto 

proposta metodológica 

teórico-prática nas 

Unidades Curriculares 

de Interpretação I e 

Artes Circenses

Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) Centro de In-

vestigação em Artes e 

Comunicação (CIAC) 

Área Cientifica: Teatro 

e Circo.

Este ensaio aborda a estreita relação 
entre o yoga e as artes performativas, e 
respetivo alargamento do campo criativo 
que tenho vindo a propor, a mim próp-
rio enquanto ator, bailarino e clown, e 
aos meus discentes, enquanto profes-
sor de artes performativas no ensino 
superior, usar técnicas do yoga. Desta 
maneira, muitas vezes reparo que o dis-
tanciamento que vai desta arte que data 
4000 a 3000 a.C. para a performance é 
ínfimo. A raiz disto soa num trabalho 
que destaca fortemente elementos que 
resultam enriquecedores para a pessoa 
enquanto individuo, logo, preciosos para 
o performer. Utilizando dinâmicas da 
respiração com pranayamas na disciplina 
de interpretação e sequências de pos-
turas físicas com asanas na disciplina de 
artes circenses, memorizadas pelo corpo, 
possibilitam uma maior conscienciali-
zação do corpo, do movimento, do gesto 
e da voz. Por sua vez, a experimentação 
do corpo no seu exponencial máximo é 
mais espontâneo.

Palavras-chave: Corpo, respiração, yoga, 
pranayama, asanas

O trabalho que segue resume um pro-
cesso de trabalho desenvolvido por mim, 
enquanto artista performativo e docente 
da Licenciatura de Teatro e Artes Per-
formativas, no ensino superior, junta-
mente com os alunos, no contexto das 
unidades curriculares de Interpretação I 
e Artes Circenses. Esta proposta inseriu- 
se numa articulação transdisciplinar das 
diferentes áreas (yoga/interpretação I e 
yoga/artes circenses), considerando as 
dinâmicas educativas e criativas, dentro 
do panorama contemporâneo das artes 
performativas. Por sua vez, inscreveu-
se numa estratégia pedagógica, capaz 
de proporcionar aos estudantes uma 
formação mais alargada das artes, en-
frentando as aprendizagens de forma 
mais flexível e consistente.

Neste sentido, o yoga com vista a um 
desenvolvimento melhorado dos indi-
víduos enquanto futuros profissionais 
das artes do espetáculo integrou-se em 
ambas as unidades, sempre na parte ini-
cial das aulas, inserido na primeira parte 
do aquecimento, no intuito de habilitar 
a respirar corretamente, de ter uma 
postura consciente, aquietar a mente, 
do desenvolvimento da força, da flexi-
bilidade, do equilíbrio, da agilidade e da 
destreza expressiva do corpo. Partimos 
do princípio que saber respirar correta-
mente e saber estar imóvel durante

Hugo  Américo Vieira  Entre Yoga e Artes Performativas
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“O Yoga é uma arte, uma ciência e uma 
filosofia. Reflete-se na vida do homem 
a todos os níveis, físico, mental e espir-
itual.” (B. K. S. Iyengar, 1977, apud Bell 
& Zolotow, 2018, p. 9)

Como devem calcular, o texto que segue 
pretende simplesmente de forma muito 
sucinta elucidar o leitor de uma possível 
definição do yoga.

No livro da Casa da Alma, Formação de 
Professores em Yoga (2018/2019, p. 3), 
é referido que a palavra yoga deriva do 
sânscrito “YUJ” que significa atar, unir, 
juntar... e assinala o ato de dirigir a at-
enção para alguma coisa com finalidade. 
Significa a união do eu e em seguida 
com todo o universo que nos envolve, 
a verdadeira união da nossa vontade 
com a vontade do absoluto. “A sujeição 
de todos os poderes do corpo, pen-
samento e alma, ao Universo; significa 
a disciplina da inteligência, da mente, 
da emoção e da vontade que o próprio 
Yoga prossupõe; significa um equilíbrio 
interior que nos permite olhar da mesma 
forma todos os aspetos da vida.” O yoga 
abre as portas para o autoconhecimento, 
que por sua vez, prossupõe a realização 
emergente de uma transformação do 
indivíduo a todos os níveis do seu ser, 
desde o nível celular. Segundo o yoga, o 

1.yoga

algum tempo numa determinada postu-
ra, proporciona uma mente calma, que 
por sua vez se torna: ágil, atenta, veloz, 
desperta, suave, sem confusões nem con-
flitos. Assim, estimulamos o inevitável 
estado de alerta e a consciência cines-
tésica, que um ator deve usufruir como 
ferramentas base de todo o processo 
criativo nas artes performativas.

Esta proposta artística e pedagógica que 
operou num grupo de indivíduos do 
mesmo curso contribuiu para a solidi-
ficação de diferentes formas de saber, 
sem ausentar os valiosos ensinamentos 
das unidades curriculares em questão, 
mas sim, de forma a coadunar e comple-
mentar as diferentes áreas que envolvem 
inevitavelmente o corpo enquanto fonte 
comum de conhecimento e expres-
sividade. Desta maneira, pretende-se 
perceber como é que a prática do Yoga 
poderá contribuir para o progresso da 
linguagem performativa contemporânea.

Simultaneamente compete-nos apreciar 
que nos dias que seguem, o interesse 
crescente do yoga e outros tipos de 
artes em que o corpo, o movimento e a 
respiração, são os acessórios principais 
de trabalho, tem vindo a ser mote de 
pesquisa por parte de inúmeros artistas, 
professores e investigadores, na tenta-
tiva de uma maior completude das artes 
performativas em processos artísticos 
e de educação artística, adquirindo e 
facultando assim múltiplos fatores que 
potenciam a relação com a arte. O yoga 
inclusive possibilita uma maior longevi-
dade das suas profissões.

despertar da consciência profunda, vem 
com a prática. Vão-se retirando con-
dicionamentos do corpo e da mente, 
impurezas (kleshas), gostos e aversões, 
apegos que inconscientemente nos 
governam.

Bell & Zolotow (2018) diz que o yoga 
enquanto conjunto de exercícios físicos 
é apenas uma pequena parte de uma 
tradição muito mais vasta que evoluiu 
recentemente ao longo da história. Os 
primeiros yogis caminhavam por uma 
rota estritamente espiritual, tendo como 
objetivo, o alcançar das verdades últimas 
da realidade em que vivemos. De forma 
a alcançar esse objetivo em todo o seu 
esplendor, desenvolveram várias práticas 
incluindo os mantras, o pranayma, os 
kryas, os mudras, os asanas e a medi-
tação, que lhes permitiam concentrar-se 
e libertar a mente de distrações. A con-
centração é a melhor amiga da expansão, 
e uma mente expandida é uma mente 
forte, capaz e serena.

Embora os primeiros yogis fossem da 
religião hindu, as técnicas que desen-
volveram para aquietar a mente, os 
ensinamentos acerca da natureza dos 
fenómenos mentais e das causas da ex-
istência humana, eram tão eficazes, que 
o yoga foi adotado por outras religiões 
como o budismo, o jainismo, o sikhismo, 
e como todos sabemos, hoje em dia, 
qualquer pessoa, com ou sem religião, 
pode praticar yoga.

Para os mais curiosos, os escritos mais 
relevantes do yoga são: os Vedas, as

Upanishads, o Mahabharata, o Bhagavad 
Gita e os Yoga Sutras de Patanjali.

Interpretação é uma disciplina que 
normalmente pertence ao programa 
curricular dos cursos de Teatro, quer 
sejam profissionais ou superiores. 
Como docente desta unidade no ensino 
superior, venho constatando que uma 
grande percentagem dos alunos não sabe 
respirar corretamente, o que por sua 
vez interfere na qualidade da voz e da 
expressão em geral. Desta maneira, para 
além de inúmeras competências que 
pretendo partilhar e desenvolver com 
os meus alunos ao nível do teatro, existe 
a necessidade de lhes disponibilizar 
técnicas de respiração, que logo, influ-
enciarão o seu comportamento vocal, 
físico e energético. É de realçar que para 
atingir uma boa técnica vocal é preciso 
experimentar o corpo e conectarmo-
nos com ele. A postura, a articulação, 
a ressonância e a respiração são indis-
sociáveis. A respiração, determinante 
na construção da voz, é na maioria dos 
indivíduos dominada pela astúcia de 
hábitos inconscientes, que decorrem, 
no sabor das experiências boas e menos 
boas que a vida oferece, destorcendo, 
assim, o que deveria acontecer de forma 
genuína e natural, ficando esquecida, 
mal utilizada. O que poderia contribuir 
em muito para a vida ser mais leve é 
simplesmente ultrapassado pelas vicis-
situdes da vida. Perante esta falta de at-
enção, a respiração é percebida pela zona 
torácica, o que reflete menos oxigénio ao 
sangue. Contudo, quando estamos sob o 
sono profundo, sem nos apercebermos, 

2. A respiração 
e a unidade 
curricular de 
Interpretação 
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3. Pranayama 

respiramos corretamente, tal como um
bebé ou uma criança pequena, pela parte 
baixa da zona intercostal e músculos 
abdominais. Respirar corretamente é a 
base para um corpo equilibrado, sereno, 
nutrido, forte e flexível. Para reeducar o 
corpo a respirar usamos algumas técni-
cas de pranayamas oriundas da grande 
arte do yoga.

3.1. Nadis

Segundo Lysebeth (1978) que por sua 
vez se baseia na anatomia yogica, o nosso 
corpo tem 72000 nadis, que significam 
literalmente “tubos” em sânscrito, nos 
quais circula a energia. Alguns autores 
identificam estes nadis aos nossos nervos 
físicos, enquanto outros afirmam que são 
condutos invisíveis aos nossos sentidos, 
mas no entanto materiais.

A autora alude que no homem comum, 
muitos destes condutos, não são per-
meáveis pelas energias pranicas, e por 
consequente a energia circula mal no 
nosso organismo. Como o prana é na es-
sência o nosso alimento físico e mental, 
o seu desequilíbrio pode provocar danos 
ao nível psicofisiológicos. Garantir que 
as energias pranicas circulem livremente 
por todo o organismo é um dos objetivos 
do yoga. Por isso os yogis falam de uma 
alimentação apropriada e de asanas que 
promovem os nadis abertos, para uma 
vida sã e simples.

3.2. ida e pingala

Lysebeth (1978, p. 96) assegura que 
entre os condutos subtis de todo o nosso 
organismo existem dois que se dis-
tinguem e a que atribuem os nomes deste 
subtítulo. Ida é o condutor de energia 
cuja origem é a narina esquerda, e Pin-
gala é o seu homólogo da direita. A partir 
destes nadis, narinas, estes condutos 
encontram e ladeiam a coluna vertebral. 
Cada narina desempenha o seu papel. 
Não são “intercambiáveis”.

Para a purificação das nadis, o exercício 
base mais eficaz é o nadi shodhana.

Como devem calcular, o texto que segue 
pretende simplesmente de forma muito 
sucinta elucidar o leitor de uma possível 
definição do yoga.

No livro da Casa da Alma, Formação de 
Professores em Yoga (2018/2019, p. 3), 
é referido que a palavra yoga deriva do 
sânscrito “YUJ” que significa atar, unir, 
juntar... e assinala o ato de dirigir a at-
enção para alguma coisa com finalidade. 
Significa a união do eu e em seguida 
com todo o universo que nos envolve, 
a verdadeira união da nossa vontade 
com a vontade do absoluto. “A sujeição 
de todos os poderes do corpo, pen-
samento e alma, ao Universo; significa 
a disciplina da inteligência, da mente, 
da emoção e da vontade que o próprio 
Yoga prossupõe; significa um equilíbrio 
interior que nos permite olhar da mesma 
forma todos os aspetos da vida.” O yoga 
abre as portas para o autoconhecimento, 
que por sua vez, prossupõe a realização 
emergente de uma transformação do 
indivíduo a todos os níveis do seu ser, 
desde o nível celular. Segundo o yoga, o 
despertar da consciência

3.3. quatro fases da 
respiração no yoga

Puraka: inspiração
Kumbhaka: retenção com pulmões 
cheios Rechaka: expiração
Shúnyaka: retenção com pulmões vazios.

3.4. técnicas de 
respiração comple-
tas

Prana Kriya é a combinação equilibrada 
das três fases da respiração fundamen-
tais, a chamada respiração completa ou 
respiração yogika:

1- Respiração baixa ou abdominal – AD-
HAMA
2- Respiração média ou intercostal - 
MADHYAMA
3- Respiração alta ou subclavicular – UT-
TAM

Assim, uma respiração completa pode ser 
efetuada de três maneiras: 

a) Respiração completa A
Inspiração: baixa, média, alta Expiração: 
alta, média, baixa

b) Respiração completa B 
Inspiração: alta, média baixa Expiração: 
baixa, média, alta

c) Respiração completa C 
Inspiração: alta, média, baixa Expiração: 
alta, média, baixa

A Respiração completa que exercitamos 
durante as aulas foi a A, porque promove 
o aumento da capacidade pulmonar, da 
resistência e do tónus geral do organis-
mo, desintoxicação e oxigenação celular, 
rejuvenescimento e tonificação. 

No aspeto psíquico, manifesta-se como 
uma atitude aberta em relação ao mundo, 
expansão total de si, concentração, 
entrega, felicidade. Aumenta também a 
elasticidade da estrutura óssea-muscular, 
dissolve tensões somatizadas na região 
abdominal, nos ombros e pescoço. Nesta 
respiração ao inspirar o abdómen abaúla-
se, havendo assim, uma contração do 
diafragma, o que por sua vez faz com que 
as costelas se dilatem e a parte subclavic-
ular se expande e eleve. É uma tecnologia 
usada para uma fonação especializada. 
Propicia maior pressão aérea, maior 
elasticidade pulmonar e torácica, maior 
domínio nas ações musculares e movi-
mentação de grandes volumes aéreos. O 
ar deve circular através dos seus condutos 
livremente por todo o organismo.

3.5. nadi shodhana 
pranayama

Este foi outro exercício partilhado nas 
aulas de Interpretação I. É um dos pra-
nayamass mais importantes
no yoga na medida em que promove a 
limpeza do corpo subtil – bhúta shuddhi.
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execução:

1) Sentar confortavelmente, com as 
costas retas e as mãos em jñana, vishnu, 
ou nasagra mudrá. Exitem ainda out-
ros mudrás possíveis como o anuloma 
viloma;
2) Esvaziarospulmõescompletamente;
3) Tapar a narina direita (a polpa do 
dedo pressiona suavemente a narina na 
borda inferior do osso nasal, na zona de 
tecido mole); 
4) Inspirar suavemente pela narina 
esquerda;
5) Reter com ar (esta retenção significa 
respirar naturalmente. Não é uma reten-
ção consciente);
6) Tapar a narina esquerda;
7) Expirar pela narina direita;
8) Voltamos a inspirar pela narina 
direita e a “reter” o ar. Com os pulmões 
cheios, trocamos de narina, 
expirando pela esquerda e assim suces-
sivamente.

No início a concentração vai para os 
dedos mas com a experiência
devemos ser capazes de nos focarmos 
no ar que passa pelas narinas. Ar frio 
quando inspiramos e ar quente quando 
expiramos.

O momento mais favorável para praticar 
é de manhã e à noite. Não se deve prati-
car a seguir a uma refeição, esperar pelo 
menos meia hora.

O exercício pode ser prolongado du-
rante o tempo que quiser. Contudo, 
deve evitar a fadiga do braço e o cansaço 
mental. Colocar o braço contra o tórax 
ajuda.
Se sentir calor na cara é sinal que o exer-
cício atingiu um dos seus fins, pois sig-
nifica que estamos a recarregar as nossas 
baterias celulares com prana fresco. Em 
poucas semanas, a prática regular limpa 
as nadis.

Esta técnica revigora o sistema ner-
voso, melhora o plano intelectual 
do indivíduo, ajuda no despertar da 
Kundaliní através do seu efeito sobre 
as nadis.

3.5.1. Proporção en-
tre inspiração e ex-
piração

No início não se preocupe em es-
tabelecer uma proporção, tente só 
suavizar a respiração. Com o tempo 
deve equalizar a duração da inspiração 
e da expiração.

3.5.2. Acrescentar 
ritmos

- 1:1:1:0 Significa: inspirar em 1s, reter 
com ar 1s, expirar em 1s, reter sem ar 
0s - 4:8:4:4 Significa: inspirar em 4s, 
reter com ar 8s, expirar em 4s, reter 
sem ar 4s

3.6. Kumbhaka

Kumbhaka significa retenção com ar 
e trás benefícios enormes. Tanto no 
plano da saúde em geral como do seu 
dinamismo psíquico. As técnicas de 
pranayamas em geral visam todo o 
domínio psicofisiológico. No hatha-
yoga, a retenção da respiração provoca 
no corpo, produção de energia prana, 
seguido de uma melhor repartição em 
todo o organismo. Estimula também a 
respiração interna.

Os yogis são capazes de bloquear a 
respiração durante longos minutos 
(meia hora ou mais) sem efeitos nefas-
tos.
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3.7. Bhastrika

Como o fole de um ferreiro se dilata e 
contrai constantemente, o mesmo faz o 
yogi, inspirando o ar pelas narinas len-
tamente, enchendo o abdómen e depois 
rejeita o ar rapidamente, contraindo o 
abdómen, fazendo o barulho de um fole. 
Lentamente começa-mos a acelerar o 
ritmo. A inspiração acontece natural-
mente, quando o diafragma e o ventre 
se expandem. Na expiração, o diafragma 
eleva-se e a musculatura reta abdominal 
contrai-se vigorosa e rapidamente. O 
abdómen deve ser contraído com força.

A base do bhastrika é a respiração com-
pleta A que falamos anteriormente, mas 
praticada com a cinta abdominal con-
trolada.

As narinas devem estar bem limpas.

No final do exercício devemos fazer uma 
retenção com ar (kumbhaka). Inspirar e 
inclinar a cabeça para trás, colocando a 
língua no palato da boca.

O bhastrika pode ser usado durante 
os asanas (sem a retenção final), assim 
como, no yoga nidra para favorecer um 
relaxamento mais profundo.

3.7.1. Respiração al-
ternada e bhastrika

- Inspirar por Ida (narina esquerda)
- expirar por Pingala (narina direita) 
- reinspirar por Pingala
- expirar por Ida
- reinspirar por Ida 
...

3.7.2. Repercussões 
do bhastrika

Como todos os exercícios de hiperventi-
lação, o bhastrika tem efeitos profundos 
no organismo. O sangue satura-se de 
oxigénio, enquanto são expulsas grandes 
quantidades de CO2 (baixa a taxa nor-
mal de CO2). No entanto, a respiração 
celular foi acelerada por bhastrika, o que 
produz uma revitalização do organismo. 
Assim, a aceleração sanguínea do cérebro 
atua e ativa os centros ressoadores de 
Ajna Chakra e de Sahasrara Chakra. 

Durante a execução desta técnica, há um 
equilíbrio e união entre Prana (energia 
que nutre) e Apana (energia que puri-
fica). A sua união age sobre Kundalini 
(estimulação no ser humano, dos centros 
psíquicos criadores).

Por outro lado, Bhastrika guia as energias 
pranicas através de Sushumna, o con-
duto central. A ascensão destas energias 
encontra-se normalmente bloqueada por 
nós.
A prática de bhastrika permite às en-
ergias suscitadas pelo pranayamas de 
atravessar estes “nós” e atingir os cen-
tros conduzindo ao nível de integração 
individual do cérebro ou antes no seu 
correspondente subtil, o Sahasrara.

3.7.3. Precauções a 
ter na execução do 
bhastrika

Não devem praticar o bhastrika pessoas 
com problemas cardíacos, pois pode 
provocar arritmia, hipertensão arterial, 
glaucoma, gripe ou enxaqueca, durante a 
gravidez e pessoas epiléticas.
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4. A prática 
física das artes 
circenses

- Risco elevado de lesões;
- Desmotivação pessoal e consequente 
baixa autoestima.

Visto que o risco da insatisfação convida 
a falta de confiança e que leva os es-
tudantes/artistas ao extremo da angústia 
e ansiedade, faz-nos repensar técnicas 
e práticas que proporcionem aos nos-
sos estudantes da unidade curricular de 
artes circenses, competências físicas e 
mentais capazes de se coadunarem com 
a arte em questão, com própria vida, 
e que possibilite a atividade das suas 
profissões para toda a vida, tal como o 
yoga presenteia.

Desta forma, apresentamos de seguida 
um enquadramento sobre os asanas, 
ou seja, a parte mais física do yoga, que 
aplicamos no aquecimento das aulas. Os 
asanas facultam o desenvolvimento mus-
cular, a força, o equilíbrio, a flexibilidade 
e a agilidade. Fatores que fazem parte 
dos objetivos da unidade curricular.

É de realçar que a atividade circense re-
alizada de forma rigorosa trás benefícios 
mas também comporta uma série de des-
vantagens. Entre as caraterísticas menos 
favoráveis encontramos o stress físico 
e psico-emocional a que se encontram 
submetidos os artistas circenses. Mirón 
(2013) no livro de Alto Rendimento 
Deportivo y Yoga, que nós assumimos e 
adaptamos, por sua vez, a uma estreita 
relação das práticas físicas do circo, 
alude para:

- A excessiva responsabilidade pelo com-
primento de metas em tempos determi-
nados;
- Incremento contínuo do esforço para o 
aumento do rendimento;
- Enfrentamento do pânico cénico no 
momento de demonstração ao público;
- Responsabilidade pela satisfação das 
esperanças depositadas neles;
- Exagerada exigência e autoexigência na 
superação de metas cada vez mais próxi-
mas do impossível;
- Submetimento de uma constante com-
paração entre artistas e a opinião geral;
- Limitação na longevidade das suas 
práticas;

O autor acresce que frente a esta 
situação o corpo responde em sentido 
contrário ao esperado, gerando-se uma 
tensão crescente que atrai fatores como:

- Baixo rendimento desportivo e artís-
tico;

mas também flexíveis. Através do asanas 
aprendemos que ás vezes é necessário in-
tensidade e superação e noutras simples-
mente, aceitar, relaxar e ultrapassar.

Lysebeth André (2009) diz que aperfei-
çoar os asanas não significa complicar 
nem fazer formas acrobáticas difíceis. 
Aperfeiçoar, aqui significa faze-lo mais 
verdadeiro, mais eficaz, ou seja, per-
manecer imóvel, algum tempo, sem 
esforço. É essencial que em cada asanas 
a imobilidade seja absoluta para deixar 
atuar sobre o corpo, no corpo. A nossa 
atitude não deve ser ativa, nem passiva, 
mas sim, recetiva. O trabalho de flexibil-
idade é muito mais eficaz se os músculos 
estão “relaxados” do que se se proceder 
com puxões forçados. Contudo a imobi-
lidade deve estender-se também à mente 
e não só ao corpo físico. Uma sessão 
de yoga é um diálogo silencioso com o 
próprio corpo. Entre as diversas técnicas 
para aceder a imobilidade da mente, a 
mais eficaz e simples, consiste em deixar 
que a atividade da mente se absorva pela 
observação e o controlo da respiração, 
que por sua vez, deve ser completa como 
vimos mais atrás no capítulo de pranay-
amas, e inalar e libertar o ar pelo nariz 
em Ujjayi, produzindo um som parecido 
com o barulho do mar, consequência de 
uma ligeira contração da glote. Outro fa-
tor que também devemos ter em atenção 
nos asanas é uma ligeira contração do 
períneo e do abdómen para não fazer 
dano na coluna vertebral, especialmente 
na zona lombar. 

4.1. A prática de 
asanas nas artes 
circenses

É de notar que neste capítulo não nos 
vamos debruçar sobre asanas em es-
pecifico, mas sim, perceber o que são, as 
suas finalidades e como potencia-los no 
nosso organismo.

Asanas são posturas que se devem adotar 
e manter, e têm um carater distinto de 
outros exercícios ocidentais.

Lysebeth André (2009) menciona que 
os asanas atuam em profundidade no 
nosso universo interior, por um lado no 
plano físico (vísceras, glândulas endócri-
nas, cérebro, sistema nervoso voluntario 
e vegetativo), por outro, sobre o plano 
mental, onde proporcionam calma e 
serenidade que não excluem o dina-
mismo nem a alegria. Facultam uma 
flexibilidade inigualável, resistência, 
sem causar fadiga nem enervamento. 
Constituem, antes de mais, um enorme 
poder de concentração. Resumindo, é o 
condicionamento da mente e do corpo, 
para alcançar o nível máximo do tonos 
muscular, saúde mental e vigor orgânico, 
prestando especial atenção aos sistemas 
nervoso e glandular. Podem praticar 
os asanas e o yoga em geral, homens, 
mulheres, crianças, bebés e indivíduos 
de todas as idades. Produz bem-estar em 
todo o conjunto do organismo humano 
e a sua finalidade é pôr em harmonia e 
equilíbrio o corpo, a mente e o espirito. 
Visa em todo o seu esplendor despertar 
a consciência, revelando a sua natureza 
mais profunda, a sua essência. Os asanas 
preparam-nos para enfrentar o dia-a-dia. 
Com cada asanas podemos aprender 
quando e como devemos ser firmes, 

Hugo  Américo Vieira  Entre Yoga e Artes Performativas



40 41

IMAGINAR # 65 .  revista da APECV ( dezembro 2020)

Um segundo conselho é o tempo de im-
obilidade em cada asanas. Normalmente 
o indicado no hatha yoga são cinco 
respirações completas em cada asanas. 
Contudo, Lysebeth André (2009) par-
tilha que o aperfeiçoamento dos asanas 
implica um trabalho destinado a aumen-
tar o tempo de permanência de cada 
postura até que o corpo iniba todos os 
movimentos corporais. A seguir o corpo 
deve desejar mover-se naturalmente.
A autora informa por último, a ausência
de esforço. Isto significa que enquanto 
for necessário um esforço para realizar e 
permanecer nos asanas, não se domina. 
A ausência de esforço prossupõe tam-
bém o corpo e a mente e está direta-
mente ligado ao relaxamento durante 
cada postura. Uma vez instalados na fase 
estática da postura, o praticante deve 
estar atento e relaxar todos os múscu-
los que tem consciência e deixar que se 
alonguem de forma passiva.

Quando o individuo que pratica asanas 
se encontra imóvel, sem esforço, e a sua 
mente está concentrada na respiração, 
manifesta-se a sensação de euforia. Esta 
euforia indica que se atingiu o estado 
de fusão total em que se eliminou o 
elemento perturbador que constitui uma 
atividade física, intelectual e emocional 
desordenada. Esta feliz harmonia 
engloba, por sua vez, o psiquismo e o 
soma (corpo) e é a chave de uma saúde 
perfeita e a base da serenidade profunda.
Contudo, não queremos excluir as práti-
cas circenses. Pelo contrário, a sugestão 
é, relaciona-las para que se proporcione 
aos estudantes e artistas uma forma 
equilibrada de as praticar.

4.1.1. Vantagens do 
yoga (asanas) na uni-
dade curricular de 
artes circenses:

- Aumento da flexibilidade
- Alcance moderado do tonos muscular
- Melhoria na concentração
- Correção de desequilíbrios corporais, 
facultando maior equilíbrio
- Alívio de dores cronicas
- Mais clareza mental
- Maior harmonia do corpo, da mente e 
do espirito
- Aumento do despertar da consciência 
quer ao nível existencial, quer no risco 
de lesões
- Autossuperação
- Autoconfiança
- Perseverança ao nível da intensidade 
dos exercícios
- Maior aceitação das competências físi-
cas e limitações - Aprender a relaxar
- Mais longevidade na vida artística
- Autossatisfação

Emergindo do conhecimento que é su-
posto partilhar nas unidades curriculares 
de Interpretação I e Artes Circenses, é 
de realçar, através de uma observação 
participativa nas aulas, que a partir de 
práticas concretas que trabalham a es-
sência humana, como no caso do yoga, 
os indivíduos entendem, aprendem, 
memorizam, praticam e aplicam os 
saberes de uma forma mais natural, leve 
e flexível. As condições (saber respirar e 
ter boa performance física) inerentes às 
artes performativas em geral, tornam-se 
numa condição natural do inconsciente, 
porque partem do princípio que são 
competências natas que não estão desas-
sociadas da própria vida. Salientamos 
que o que pretendemos não é retirar 
os valores e as práticas esmensurados 
do teatro e do circo, que vêm desde os 
nossos antepassados e que continuam a 
evoluir, mas sim, propor uma comple-
mentaridade com uma arte também ela 
milenar, de forma a tirar partido máximo 
das competências artísticas e ao mesmo 
tempo torná-las mais leves e eficazes na 
educação.

Conclusão
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Fig 1. Avó. Fotomontagem. 
Fonte: foto de @dorinigro 
(2018).

SEREI/A

Dori Nigro 

Em 30 de setembro de 1994 falecia 
minha avó materna, Elizabete 
Tenório de Melo, depois de dias 
internada no hospital do câncer de 
Recife (PE). Eu, Dori Nigro, era 
criança e acabava de completar seis 
anos. Guardo na memória a última 
imagem de minha avó, como peda-
gogia ancestral que me faz lembrar 
lições de resistência e reparação.

Soube através de conversas in-
formais e entrevistas concedidas 
a mim por minha mãe, primas e 
vizinhas, que minha avó era adepta 
do Candomblé, e filha de Iemanjá, 

Co-autoras(es)

A João

Amannda Mattos

Heidy Luz

Matheus Jadejishi

Mauricio Igor

Maurício Santana

Paulo Pinto 

Thiago Almeida

Vinicius Armstrong

SEREI/AVÓ

Fig 2. Imagens captadas de reportagens na 
internet sobre casos de racismo nas univer-
sidades públicas portuguesas. Fonte: site 
noticiasaominuto.com & globo.com (2020).

presente, almejando um futuro 
diferente. Nos propomos ser as 
vozes das Serei/As exploradas, 
perseguidas, invadidas, negadas, 
silenciadas... que insistem entoar 
cantos de resistências e resiliências. 
Ao sair da minha individualidade e 
abraçar a coletividade renasço em 
comunidade a(r)tivista, pensante
e provocadora, capaz de modificar-
me e a si mesma, e àquelas pessoas 
a quem direcionamos nossas ações, 
e aos espaços públicos.
Como parte integrante desse pro-
jeto entrevistei artistas que colabo-
raram. Os vídeos das entrevistas e 
ações estão na plataforma youtube, 
o link consta nas referências do 
ensaio.

O porto de encontro alinhavou-se 
numa das instituições públicas de 
ensino mais tradicionais de Portu-
gal, a Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto (FBAUP).  
Demos corpo às sereias, refletindo 
sobre o ser pessoa mestiça, negra, 
imigrante, LGBTQI... num país de 
brancos/brandos costumes.

No país, os casos de racismo e as-
sédio dão-se principalmente nas 
instituições públicas de ensino, e 
ainda assim não há investigação e 
punição. Assim, passa-se um apa-
gador no quadro social, varrendo 
para debaixo do tapete a velha/
nova poeira colonial. Nas imagens 
acima, vemos ocorrências de desre-
speito contra a comunidade negra e 
imigrante no país. Na imagem 2, es-
tudantes reescrevem frases racistas 
e xenófobas escritas nas carteiras e 
banheiros da Universidade de Co-
imbra. A imagem 3 é do Instituto 
Universitário de Lisboa (ISCTE), 

SEREI/A RESISTÊNCIA

Dori Nigro  Serei/a

A ação performativa Serei/A com-
bina indumentárias “tipicamente” 
femininas em corpos biologica-
mente masculinos. Saias e vestidos 
com corte popularmente conheci-
dos na moda como modelo sereia 
abraçam outros corpos. 
Essa performance faz parte de um 
projeto teórico-prático inserido na
pesquisa de tese que desenvolvo no 
Doutoramento em Arte Contem-
porânea, no Colégio das Artes da 
Universidade de Coimbra, Portu-
gal. São ações ora realizadas para 
uma audiência ao vivo, ora esboça-
das para registro imagético.

Antes, eu sozinho avivava a per-
formance, mas no contexto da 
pesquisa do doutoramento decidi 
expandir(-me), convidando outros 
corpos amigos para ativá-la comigo 
numa prática colaborativa de hori-
zontalidades, cuidados e diálogos 
constantes. Assim, criamos o cole-
tivo Sereiando, a partir da vivência 
de pessoas negras em Portugal. 
Sereiando é um estado de inconfor-
midade que implica um movimen-
to constante de ação-reflexão-re/
ação sobre o existir em mestiçagem 
e negritude em terra estranha.

Serei/A é a metáfora que utiliza-
mos para pensar nossa negritude 
em Portugal e no mundo, hom-
enageando nossas ancestralidades, 
evocando o passado, refletindo o

além de católica. Sabia bem viver a
fé das metades. Cultuava santas e 
santos. E dançava sua sereia, como 
ela chamava a mãe do mar, em um 
terreiro de culto aos Orixás que 
não mais existe, em Olinda (PE). 
Fazia simpatias, rezas, trabalhos e 
oferendas às crenças. Era encan-
tada pelo mar, mas tinha medo de 
que algum dia a grande sereia a 
levasse.

As sereias são seres míticos hí-
bridos, expressam as metades da 
existência humana. São arquétipos 
que habitam nosso imaginário. 
Apoio-me nesse mito como her-
ança de minha avó para performar 
minhas complexidades e deixar-me 
levar pelo seu canto e águas. “O 
mito é uma narrativa. É um dis-
curso, uma fala. É uma forma de as 
sociedades espelharem suas contra-
dições, exprimirem seus paradoxos, 
dúvidas e inquietações, as situações 
de ser e estar no mundo ou as 
relações sociais” (ROCHA, 1994, 
p. 175).  

A João (Brasil) Vive no Porto. É traba-
lhadora independente e multiartista.
Amannda Mattos (Brasil) Licenciada em 
Música. Trabalha musicalidade do Recôn-
cavo baiano e dos ritmos de matriz afri-
cana, como a umbanda, o ijexá e o afoxé.
Dori Nigro (Brasil) Vive no Porto. É per-
former e arte educador e doutorando em 
Arte contemporânea.
Heidy Mara Fortes da Luz (Cabo Verde). 
Vive e trabalha no Porto. É técnica em 
Gestão e graduanda em Marketing. 
Matheus Jadejishi (Brasil) Licenciando 
em Educação Artística (Artes Plásticas). 
Artista e Pesquisador (Pintura, Linguagem 
Gráfica, Histórias em Quadrinhos, Icono-
grafia).
Mauricio Igor (Brasil) Artista visual e arte 
educador. Trabalha temas focados nas 
identidades, como miscigenação, sexuali-
dade e o cotidiano amazônico. 
Maurício Santana de Melo (Brasil) Gradu-
ando em Medicina. Integrante de movi-
mentos sociais por uma educação e saúde 
voltada às necessidades populares, gratuita, 
universal e de qualidade.
Paulo Pinto (Brasil) É performer, poeta, 
arte educador, arte terapeuta, psicólogo e 
professor. Pós doutorando em Arte Con-
temporânea.
Thiago Cordeiro Almeida (Brasil) Gradu-
ando em Ciências Sociais. Pesquisa temas 
voltados às relações étnico-raciais e mobi-
lidade urbana.
Vinícius Armstrong (Brasil) Vive e traba-
lha no Porto. É estudante de letras, stylist e 
professor de línguas.
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contextos sociais diversos, tendo 
uma indumentária tipificada femi-
nina como provocação.

na qual vê-se um boneco preto com 
a inscrição “Bate-me!”, acompan-
hado de taco de basebol indicando 
aquilo que o corpo discente/do-
cente deveria fazer para aliviar o 
stress. Episódios recentes acon-
teceram também na FBAUP. 

Mauricio Igor, uma das Serei/
As, desenvolveu como aluno da 
FBAUP o projeto Ouro (2020), 
recolhendo relatos de estudantes 
sobre acontecimentos de racismo e 
assédio dentro e fora da academia, 
expondo o vírus do racismo duma
sociedade adormecida que nega 
e se apega ao mito do bom colo-
nizador. Portugal não inscreve 
na sua história a brutalidade da 
colonização, vivendo sob o manto 
sagrado da ingenuidade, inocência 
e ignorância , enquanto igrejas 
repletas de ouro roubado rezam as 
almas dos colonizados.

A relação entre Portugal e Bra-
sil é marcada por conflitos desde 
quando as histórias dos dois países 
foram interligadas. No passado, as 
Travessias-Invasões estabeleceram 
uma relação de poder entre cultura, 
corpos e tradições perante outras. 
Os papéis foram então defini-
dos Colonizadores-Colonizados 
(IGOR, 2020).

Segundo reportagem da jornalista 
Joana Gorjão, jornal publico.pt , 
Portugal é apontado com um dos 
países mais racistas da Europa. Os 
dados são do European Social Sur-
vey. O estudo focou em dois tipos 
de racismo: o biológico e cultural. 
O país está no topo do gráfico com 
52,9% das pessoas entrevistadas 
acreditando que há raça inferior e 
54,1% de que há culturas melhores 
que outras. O estudou inquiriu 40 
mil pessoas em 20 países. 

Enquanto pessoas com corpos bi-
ológicos majoritariamente mascu-
linos, compreendemos nosso lugar 
de privilégio, como homens numa 
sociedade patriarcal... Porém, 
não nos reconhecemos no padrão 
de masculinidade normativo do 
homem-branco-hétero. 

Isso nos empurra para o esqueci-
mento de plurais manifestações 
de masculinidades em homens 
não-brancos. Em Serei/A as-
sumimos o risco de viver fora da 
caixa, desfilando nossas angústias, 
incapacidades e vulnerabilidades 
num mundo que se impõe branco-
hétero. Serei/A invoca a represent-
atividade de corpos negros em

SEREi/A Livre

Fig 4. 5 e 6. Imagens do livro Ouro. 
Fonte: @dorinigro (2020).

Resposta direta à falta de infor-
mação acerca do assassinato de seu 
filho, Stuart Angel. Em 2019, no 
São Paulo Fashion Week, o estilista 
Isaac Silva levou para passarela 
corpos fora da norma que desfila-
ram suas diversidades em cores, 
tamanhos e credos. Rara aparição 
reparadora.

Porém, ainda existem códigos de 
vestimentas no imaginário social 
que causam dores às pessoas que 
possuem os corpos livres das con-
venções. Dores que perpassam dos 
momentos de exploração das infân-
cias, às descobertas juvenis, até as 
reinvenções no universo adulto. O 
mundo é um lugar perigoso para 
pessoas fora dos padrões sociais.

Recentemente um assunto tornou-
se midiático, o cantor rapper Bad 
Bunny entrou no programa The 
Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon usando uma saia e uma 
camiseta com a escrita “Mataron a 
Alexa (não é um homem de saia)”, 
debaixo de um sobretudo. Alexa 
era uma mulher trans sem-teto 
que foi assassinada em Porto Rico 
horas depois de usar o banheiro 
feminino num McDonald’s. Em 
Lisboa (Portugal), Rafael Esteves 
Martins, assessor da deputada Joa-
cine Katar Moreira, foi hostilizado 
por entrar de saia no parlamento. A 
deputada também não foi poupada 
da perseguição. Desde o dia que 
tomou posse, Joacine vem sof-
rendo injúrias raciais dentro e fora 
do parlamento. As redes sociais 
viraram palco de agressividades 
e covardias contra uma das três 
primeiras mulheres negras a ser 
eleita democraticamente deputada 
da Assembleia da República. 

Dori Nigro  Serei/a

Tomando como exemplo a moda, 
em Portugal, dois eventos se desta-
cam: o Moda Lisboa e o Portugal 
Fashion. Contamos nos dedos de 
uma mão a presença de pessoas 
não-brancas no casting de modelos. 
O mesmo observamos na equipe 
de estilistas, dominada por pessoas 
brancas do sexo masculino. A moda 
é reflexo de um problema maior 
que evitamos olhar. É uma plata-
forma que precisa despertar para 
questões políticas e sociais.

Num passado não distante da 
história, a moda brasileira foi mote 
de denúncia. Zuzu Angel, nos anos 
70, criou peças para um desfile 
importante em Nova York, que teve 
como inspiração uma coleção com 
imagens contra a ditadura militar.

1. LIMA, Raquel.  Ingenuidade, Inocência, 

Ignorância. BOCA e Animal Sentimental, 

Lisboa, 2019.

HENRIQUES, Joana Gorjão. Portugal é 

um dos países Europa que mais manifes-

tam racismo. Publico.pt. Lisboa, 2017. 

Disponível em: <https://bit.ly/racismoeu- 

ropa>
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Aqui é necessário recordar Gis-
berta Salce, mulher trans brutal-
mente assassinada em Portugal, 
em 2006. 14 anos depois o crime 
ainda é tratado como acidente. Sua 
memória ecoa na voz da militância 
LGBTQI, e reavivada em expres-
sividades artísticas várias.

Com a performance Serei/A ati-
vamos corpos excluídos, falando 
do lugar de apagamento histórico/
cultural de corpos livres, mortos 
pela brutalidade social/policial em 
Portugal, e no Brasil (país que mais 
mata gente da comunidade negra e 
LGBTQI no mundo).

Fig 7. Fotografia do primeiro encontro so-
bre a performance Serei/A, na Faculdade 
de Belas Artes do Porto (2019). Fonte: 
Paulo Pinto

SEREi/a partilha

fascismo cotidiano que tem se con-
cretizado em Portugal, no Brasil 
e no mundo. Mobilizamos coleti-
vamente nosso canto em prol de 
uma luta antifascista, antirracista, 
antimachista... contra todas as 
formas de autoritarismo que (nos) 
persegue e (nos) mata (#seferem-
inhaexistênciasereiaresistência).

Fig 8. Fotografia do primeiro encontro so-
bre a performance Serei/A, na Faculdade 
de Belas Artes do Porto (2019). Fonte: 
Paulo Pinto

Fig 9. Fotografias do ensaio para 
Serei/A, na sala estúdio da Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do 
Porto (2019). Fonte: @dorinigro

2.  HENRIQUES, Joana Gorjão.  
Portugal é um dos países Europa que 
mais manifestam racismo . Publico.
pt. Lisboa, 2017. Disponível em: 
< https://bit.ly/racismoeuropa >

Fig 10 e 11. Fotografias do ensaio para 
Serei/A, na sala estúdio da Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do 
Porto (2019). Fonte: @dorinigro

Fig 12  e 13. Fotografias do ensaio para 
Serei/A, na sala estúdio da Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do 
Porto (2019). Fonte: @dorinigro

Dori Nigro  Serei/a

Os vestidos da Serei/A são objetos 
mediadores das ações performati-
vas. Algumas indumentárias foram 
adquiridas em lojas de segunda 
mão e costumizadas, outras cos-
turadas por estilistas, como: Paulo 
Pinto, Cinthia Marino e Manoela 
Silva. As placas são vozes que 
levantamos para pensar pedagogias 
que abarquem olhares sobre a/s 
história/s, como metodologia de 
reparação. Como é ser pessoa negra 
em Portugal, no mundo? Como a 
pessoa negra é vista hoje? Quais os 
mares, cantos que as pessoas ne-
gras atravessam/cantam cotidiana-
mente? Sabemos que as respostas 
às perguntas estão ligadas a algum 
passado/presente/futuro que pre-
cisa ser enfrentado, combatido.

A mitologia da sereia é a metá-
fora que utilizamos para falar 
desse lugar que é nosso enquanto 
sequestrada/o, explorada/o, 
violentada/o, silenciada/o. Serei/A 
é um manifesto contra o discurso 
de ódio, racismo, machismo e 
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Serei/A Liberdade
3. Águas, eu me curvo a vossa 
frente. Mãe África voltou. Que, 
em nosso despertar, encontre-
mos mulheres (LIGIERO, p. 10, 
1998).

O Negro passou a ter alma, de 
acordo com a Igreja Católica, 
somente a partir do ano de 1741, 
quando a bula papal Immensa 
Pastorum, do Papa Bento XIV, 
atestava que os negros, apesar de 
infiéis, poderiam ser convertidos 
como todas as outras raças. De-
vemos esclarecer, porém, que a 
esta aceitação da alma do negro 
significava a imposição de espir-
itualidade atrelada aos conceitos 
do Cristianismo, uma alma branca. 
Jamais a Igreja poderia suspeitar 
quão original era a concepção de 
alma trazida pelos escravos negros, 
a sua imbatível fé, a profundidade 
de seus mitos e a complexidade de 
seus ritos. (LIGIÉRO, p. 20, 1998)    

Fig  15. Fotografias da performance 
Serei/A (2019). Fonte: Vilarinyo 
Productions. Fig  17. Fotografias da performance 

Serei/A (2019). Fonte: Vilarinyo 
Productions.

Fig  16. Fotografias da performance 
Serei/A (2019). Fonte: Vilarinyo 
Productions.

Mas as sereias têm uma arma mais 
terrível que seu canto: seu silêncio. 
Embora não haja sucedido, seria, 
contudo, pensável que alguém 
se salvasse de seu canto, mas por 
certo não de seu silêncio. Ao 
sentimento de havê-las vencido 
com a própria força, à exaltação 
avassaladora consequente, nada 
de terreno pode resistir (KAFKA, 
p.103, 2008).    

Fig 18. Serei/A (2019.) 
Fonte: @dorinigro

Fig 19. Fotografias da performance 
Serei/A (2019). Fonte: Vilarinyo 
Productions.

Dori Nigro  Serei/a

Odo yá
mojuba omi
yatunde
nji aya ni ka ji
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A reparação refere-se assim à nego-
ciação do reconhecimento. Nego-
ceia-se a realidade. Trata-se do ato 
de reparar os danos causados pelo 
racismo mudando estruturas, agen-
das, espaços, posições, dinâmicas, 
relações subjetivas, vocabulário, 
ou seja, abdicando de privilégios 
(KILOMBA, p. 44, 2019).     

Faz parte igualmente do pensar 
certo a rejeição mais decidida a 
qualquer forma de discriminação. 
A prática preconceituosa de raça, 
de classe, de gênero ofende a 
substantividade do ser humano e 
nega radicalmente a democracia. 
Quão longe dela achamos quando 
vivemos a impunidade dos que 
matam meninos nas ruas, dos 
que assassinam camponeses que 
lutam por seus direitos, dos que 
discriminam os negros, dos que 
inferiorizam as mulheres. Quão 
ausentes da democracia se acham 
os que queimam igrejas de negros 
porque, certamente, os negros não 
têm alma. Negros não rezam. Com 
sua negritude, os negros sujam a 
branquitude das orações (FREIRE, 
p. 36,1996). 

Fig 20. Fotografia da performance Serei/A 
(2019). Fonte: Vilarinyo Productions.

(...) uma nota de perplexidade: 
Como é possível que, até hoje, 
nunca tenha existido um Museu da 
Escravatura em Portugal? E coloco 
ainda mais umas perguntas: Por 
que não nos é ensinado na escola 
que existiu em Angola e Moçam-
bique um apartheid alimentado 
por Portugal? Por que insistimos 
num olhar benevolente sobre um 
Portugal, que não hesitou em 
promover o trabalho escravo até 
1974? Vamos perpetuar a nar-
rativa de um colonizador que não 
discriminava, porque se miscig-
enou com as populações locais, 
quando sabemos que as obrigava a 
despirem-se de sua identidade afri-
cana, a mudar seu nome, a alisar o 
cabelo ou a obliterar a sua língua? 
Até quando vamos contribuir para 
uma mentalidade acrítica sobre um 
dos fenômenos mais violentos da 
nossa história? (HENRIQUES, p. 
15, 2016).

Não posso avançar,
não podemos avançar,
sem passado.
Sem olhar criticamente para a
nossa História.
(RODRIGUES, 2017).
 

Fig 21. Cabide da Serei/A (2019).
Fonte: @dorinigro.

Fig 22 e 23. Serei/A Resistência, Ex-
istência (2019). “Quem mandou matar 

Dori Nigro  Serei/a

Fig 20. Fotografias da performance 
Serei/A (2019). Fonte: Vilarinyo 
Productions.
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Serei/A prática discordante das 
ordens e códigos estabelecidos,
Serei/A quebra das normativi-

dades,
Serei/A dança dissidente,

Serei/A insubmissão em corpo, 
canto e encanto,

Serei/A pedagogia do conflito 
para quem dorme na ingenuidade, 

inocência e ignorância,
Serei/A inquietação de quem 

nunca foi incomodado,
Serei/A música da mitologia silen-

ciada,
Serei/A voz dos meus (ancestrais) 

que foram impedidos de falar,
Serei/A expressão das experiências 
de um corpo que carrega suas lutas 

e vitórias,
Serei/A dor dos corpos raptados, 

violentados, assassinados,
Serei/A inscrição do corpo negro 

na história,
Serei/A narrativa da história ocul-

tada,
Serei/A percepção de olhar o 

passado, examinar o presente e 
construir futuros,

Serei/A ira, fruta de toda luta 
ancestral,

Serei/A reparação de um passado 
presente,

Serei/A dose de combate contra 
qualquer branquitude perversa,

Serei/A consciência da negritude 
em uma sociedade cinzenta,
Serei/A restauração do “caos 

branco” que dá ordem a todas as 
vidas,

Serei/A reação contra o sistema es-
trutural e aqueles que o fortalecem,
Serei/A denúncia que reivindica e 

anuncia a revolução,
Serei/A visão que faz enxergar-me 

em outras Serei/As,
Serei/A proximidade afetiva mes

Serei/A
MANIFESTADA

mo que a distância física impere,
Serei/A pluralidade, a diversidade,

Serei/A dedicação,
Serei/A busca e a descoberta, a 

líder aprendiz,
Serei/A tolerância, a compreensão,
Serei/A chegada, a ida e a partida,

/A paz e a justiça que luta,
Serei/A misteriosa e a transpar-

ente,
Serei/A junção de todas as meta-

des, a laranja completa,
Serei/A sinergia, a energia da mi-

noria revolucionária,
Serei/A existência que se (a)firma 

mesmo em terrenos arenosos,
Serei/A arte que pulsa, emerge e 

vivifica,
Serei/A mão que ajuda a levantar 

outras Serei/As,
Serei/A calmaria para as Serei/As 
com a saúde mental massacrada,
Serei/A beleza genuína e exuber-

bante, ainda que tentem convencer 
do contrário,

Serei/A presença em todos os 
lugares,

Serei/A luz que desperta o pen-
samento crítico da humanidade,

Serei/A força, proteção das encru-
zilhadas,

Serei/A fala que escuta, mas não 
cala, que ensina e brada,

Serei/A guerreira de Exú à Oxalá,
Serei/A bruxa menina, mulher, 

anciã,
Serei/A professora dos ensinamen-

tos da minha nação,
Serei/A capoeira, ginga que ensina,
Serei/A reconstrução do caminho 

que nos aproxima,
Serei/Amor, doses diárias para 

superar a segregação, abraçando 
todas as gentes,

Serei/A vida, Serei/A...
(Coletivo Sereiando )

Serei/A Voz das 
Travessias, dos 
Cantos dos Mares

4. Construção partilhada no 
Coletivo de Criação Artística 
Sereiando (A João, Amannda 
Mattos, Dori Nigro, Heidy Luz, 
Mauricio Igor, Matheus Jadejishi, 
Maurício Santana, Paulo Pinto, 
Thiago Almeida, Vinicius 
Armstrong).

Fig 24. Fotografia da performance 
Serei/A (2019). Fonte: Paulo Pinto.

Dori Nigro  Serei/a

Quem sou eu?     
Como eu me vejo?

Como os outros me vêm?  

Para onde quero ir?
Como é ser pessoa negra?
Quais as minhas metades?

Qual meu canto?  
Qual Serei/A sou?

Que mares atravessei?

Quem sabe de mim sou eu.
(O Canto das Serei/As, https://

bit.ly/sereiando)
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Fig 1. Fi, Fique [uma caixa 
de brinquedos no meio da rua]

Em 2019, um dos grupos de teatro 
da Associação de Paralisia Cerebral 
de Coimbra - o Projecto Estúdio, 
inaugura um rentável negócio 
que convida os consumidores a 
experimentar um elixir invisível e 
investe numa rentável pergunta em 
miniatura: trouxe o faz de conta 
consigo hoje?

Palavras-chave: faz de conta, elixir, 
inutilismo, arte, caixa de brinque-
dos.

Have you brought your make be-
lieve with you, today?

Abstract: In 2019, Projecto Estú-
dio, one of the theatre groups at the 
Associação de Paralisia Cerebral the 
Coimbra, set up a highly profitable 
business which asks consumers to 
experiment an invisible elixir and it 
also invest in a miniature question: 
have they brought their make be-
lieve with them, today?
Key words: make believe, elixir, 
uselessness, art, toy box.

Agradecimentos: Associação de 
Paralisia Cerebral de Coimbra e 
Graça Pereira Thomas

Trouxe o faz de conta consigo 
hoje?

Importa-se de confirmar se o 
trouxe consigo, hoje?

Pode verificar no bolso do seu 
casaco? Na sola dos sapatos? Na 
menina que traz nos seus olhos?

Lamento mas é provável que ainda 
não tenha dado conta do desapare-
cimento do faz de conta na sua 
vida mas com a ajuda de profissio-
nais especializados terá as  respos-
tas perguntas de que precisa!

O Projecto Estúdio, um dos grupos 
de teatro da Associação de Paralisia 
Cerebral de Coimbra, depois da 
tentativa bem-sucedida em 2018, 
de resgatar poemas dos objectos 
mais singelos, improvisa uma caixa 

TROUXE
O FAZ DE
CONTA HOJE?
uma pergunta para todos os dias

Adriana Campos

de brinquedos e coloca-a no meio
da rua. A essa caixa acrescenta 
uma ordem que cativa, inquieta: 
FIQUE.

Com esta caixa de brinquedos e 
com esta ordem, os lojistas espe-
cializados convidam o transeunte a 
sentar-se e a demorar-se. Rapida-
mente se comprova que o convi-
dado não traz o faz de conta nos 
bolsos quando apenas parece iden-
tificar à sua frente, uma cómoda, 
uma mesinha de cabeceira ou uma 
caixa de madeira com gavetas. Por 
isso, prontificam-se a oferecer aju-
da: da primeira gaveta, retiram um 
álbum de família que desenrolam 
como uma história de cordel. A 
preto e a branco, contam a história 
deste elixir fantástico que a família 
Fi transformou numa verdadeira 
herança para a humanidade!

Fig  5. Família Fi [uma herança para a 
humanidade]

Fig 4. Família Fi [uma história de família]

Fig 6. Laboratório Fi [um rentável 
produto]

Fig 2. Kit Portátil de Fi

Como uma caixa de brinquedos 
ganha outra dimensão se lhe 
atribuirmos um preço, os espeFIal-
istas apresentam-na como uma loja 
ambulante de vender um produto 
altamente rentável, de marca 
registada, estudado e adaptado às 
exigências de mercado e capaz de 
apresentar resultados imediatos 
na sua vida. Por isso, da segunda 
gaveta, fazem sair um laboratório
em miniatura, muito aprumado, 
com os utensílios bem alinhados, 
uma espécie de gabinete de

Fig 3. Kit Portátil de Fi [marca 
registada]

Adriana Campos   Trouxe o faz de conta hoje?  
 uma pergunta para todos os dias
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Fig 10. Inufilistas Improváveis [a 
polícia também não resistiu]

curiosidades mas com objectos 
brancos, definidos, rectos, como 
manda a contemporaneidade de 
um qualquer laboratório: todos os 
objectos estão fixos, à excepção de 
um que desafia quem dá de caras 
com ele.

Os espeFIalistas convidam o 
cliente a colocar umas gotas 
desse elixir extraordinário, capaz 
de causar borboletas na barriga. 
Esclarecem também que basta um 
Fi por dia para activar a sua curi-
osidade de qualquer um, refrescar 
as perguntas que existem dentro 
e nalguns casos, convidá-lo a ir ao 
teatro? 

A pergunta inicial regressa (depois 
de experimentar umas gotas de Fi): 
o que vê à sua frente? E da última 
gaveta, a mais perra de todas, salta

Como se comprova, apesar de ser cien-
tificamente pouco provável, o Projecto 
Estúdio tem gasto os últimos anos, a 
inventar fórmulas e antídotos que, em 
vez de respostas, repetem perguntas. 
Investe por isso, num negócio que 
existe desde o princípio dos tempos 
e que define a própria humanidade: 
brincar. Os resultados estão à vista 
de todos, tanto é que a partir de uma 
caixa de brinquedos, mesmo à distân-
cia, mesmo a partir de casa, em plena 
quarentena, foi possível continuar esse 
exercício desconcertado (imagem 9 
e 10) e convidar cada um, a inventar 
um KIT PORTÁTIL DE FI para que o 
faz de conta se mantenha sempre por 
perto!

Faça o seu também! Seja inuFIlista!

InuFIlista é um efeito prolongado 
causado pela acção do faz de conta na 
sua vida. Em caso de persistência dos 
sintomas e de permanência de borbo-
letas na barriga consulte o laboratório 
Projecto Estúdio da APCC.

Fig 9. Inufilistas Improváveis
[o Primeiro Ministro António Costa comprova 
a (in)utilidade deste elixir, em conjunto com a 
Senhora Ministra]

Fig 7.  Fi [um elixir 
extraordinário]

Fig 8.  Caixa Preta

à vista uma caixa preta (como 
num palco em miniatura), com 
uma gambiarra de luzes suspensas, 
prédios, casas, torres e uma publi-
cidade gigante num dos topos dos 
edifícios: FI. A completar a ima-
gem, surgem várias personagens 
reais e irreais.

Neste momento, vêem-se de facto, 
pessoas com borboletas na bar-
riga, elixires transparentes parecem 
cheirar a limão e irrompem sorrisos 
sem palavras. Ouvem-se espantos, 
comentários descomprometidos 
e histórias inesperadas; as pessoas 
fingem acreditar na história que 
se conta, aparentam comprovar 
a eficácia desse elixir milagroso e 
imaginam um palco em miniatura.

Não são mensuráveis os resultados 
desta experiência e por isso não 
pode medir-se a sua (in)utili-
dade mas claramente, é possível 
perceber-se que fingir ou fazer de 
conta podem ser a substância da 
nossa vida; mesmo com os mais 
improváveis inuFilistas!

 A notícia surge como catástrofe 
do outro lado do mundo e rapida-
mente chega a Portugal. 

As escolas fecham … ficamos 
confinados à nossa casa … nas 
redes sociais não se fala de outra 
coisa, na televisão, nos jornais, 
nas revistas, os nossos amigos, os 
nosso pais, a nossa família… e num 
fim-de-semana tivemos de alterar 
rotinas, formas de trabalhar, de 
ensinar… somos obrigados a ar-
ranjar estratégias e adotar o ensino 
à distância.

Começou-se as aulas a partir de 
plataformas, os alunos tiveram de 
se adaptar, … têm todos computa-
dor? Internet?

 As aulas síncronas surgem através 
do ZOOM … quando nos veem 
através do ecrã surgem as pergun-
tas. Até quando? Como faço? Tanta 
informação? Como me organizo?...

Enfim, tanta dúvida, tanta questão, 

Fig 1. Bruno Alves - @brunolopes_art

Escola Secundária da Ponte 
de Sor
Alunos do Curso de Artes 
Visuais 10ºE 
2019/2020

Uma
ilustração
por dia

Bom dia_em tempos de
pandemia

Lurdes Deodato

tanta desorientação, tanto medo … 
afinal, todos tínhamos as mesmas 
dúvidas, todos tínhamos as mes-
mas questões, todos nos sentíamos 
desorientados, todos tínhamos 
medo… o que estava a acontecer?

Olhando para aqueles adolescentes 
frágeis e apavorados com tanta 
pergunta e eu sem resposta alguma, 
tentei responder de forma a fazê-
los sentir protegidos e respondi 
“TUDO SE RESOLVE”. 

Era importante distraí-los, fazê-los 
descontrair, relaxar e aí surgiu o 
trabalho “UMA ILUSTRAÇÃO 
POR DIA “ numa folha A4 tinham 
de usar a frase “BOM DIA”, colocar 
a data e desenhar o que quisessem, 
o que sentissem, o que tivessem 
sonhado, o que os incomodava, o 
que os fazia pensar, o que os fazia 
felizes, o que… 

Fig 2. André Rabaço – @drewwsdesign

Lurdes Deodato  Uma Ilustração por dia 
Bom dia em tempos de pandemia
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Covid19. 
livro ilustrado
formato acordeão

Fig 4. André Rabaço – @drewwsdesign

Fig 3.  Laura Vital –@draw.vx2

Surgiu a ideia de fazer um livro
ilustrado onde pudessem “de-
positar” a informação que cada um 
recebeu e como a arrumou.

COVID19. LIVRO ILUSTRA-
DO_FORMATO ACORDEÃO, 
é o primeiro trabalho que vamos 
desenvolver este período. O livro 
será composto por sete páginas, 
cada página irá ilustrar as seguintes 
questões:

. O que é?

. Onde e como surgiu?

. Qual o impacto no Mundo?

. Qual o impacto no teu país?

. Qual o impacto na tua área de 
residência?
. Qual o impacto na tua casa?
. Quem ilustrou?

Lurdes Deodato  Uma Ilustração por dia 
Bom dia em tempos de pandemia

Fig 5.  Ana Clara – @_art.by.clara

Fig 6.  LauraVital –@draw.vx2

Fig 7. Matilde Silvestre – @_mat.art_

Fig 8. Rebeca Abalada – @_rebecaah_

Fig 9. Margarida Lopes 
– @margarida._.lopes

Fig 10. Bruna Castro – @art_brunaaa

Fig 11. Jéssica garrido - @_jessica_costa_

Foram de férias e nunca pen-
saram regressar nas mesmas con-
dições …. aulas síncronas, aulas 
assíncronas, ensino à distância, 
ensino remoto, plataformas, 
estudo em casa … computador, 
telemóvel, tablet, internet, … 
nova literacia, nova realidade, 
novos hábitos, …. Tudo por 
causa do malvado vírus.

Na televisão disseram que no 
pais..., nas redes sociais li que 
… a minha tia disse-me que…, 
enfim tanta informação. E como 
estava tudo isto arrumado nas 
cabeças dos nossos alunos?
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Fig 1. Beatriz Pimenta 

Quando em 12 de março de 2020, 
fomos surpreendidos pela decisão 
do Governo na suspensão das ativi-
dades letivas nos estabelecimentos 
de ensino do país, algo inédito para 
todos, houve logo que pensar numa 
estratégia de manter os alunos liga-
dos, atenuando também o eventual 
“medo” que acarretaria para alguns 
mais vulneráveis socialmente.

A possibilidade de os ocupar e si-
multaneamente suscitar a exterio-
rização dos seus receis, angústias, 
dúvidas, graficamente, levou à pro-
posta da realização de um Diário 
Gráfico, acessível aos seus recur-
sos, para alguns, mais carenciados, 
quase nenhuns, (até porque os seus 
materiais haviam ficado na capa in-
dividual, na escola).

A comunicação inicial foi efetuada 
apenas pelo email da turma, mas 
ainda assim, muitos alunos não 
dispunham nem de computador 
ou outro dispositivo e/ou ligação à 
net, pelo que não foram muitos os 
que responderam. 

Fig 3. Sara 

Fig 2. Alícia 

Fig 4. Withney

O desafio consistiu num “Diário 
Gráfico da quarentena” com regis-
tos escritos, desenhados, pintados 
e ou colagens, sobre o que pensa-
vam, sentiam, faziam, em tempo 
de Covid19, utilizando uma folha 
A3 dobrada em oito partes (frente 
e verso). Depois fotografariam e 
enviariam por email.

Maria João Pereira   Diário Gráfico da Quarentena - 9ºAno  EV

diário 
gráfico da 
quarentena 
9ºano ev

Maria João Pereira
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No âmbito da temática do Agru-
pamento de Escolas de Abrigada, 
Literacias, e tendo por base as 
aprendizagens essenciais para as 
artes visuais nos seus três domínios 
“Apropriação e Reflexão, Interpre-
tação e Comunicação, Experimen-
tação e Criação”, o Complemento 
à Educação Artística teve sempre 
como objetivo o enriquecimento 
da literacia artística dos alunos, 
estimulando o desenvolvimento da 
sensibilidade estética e artística. 

A obra de Amadeo de Souza 
Cardoso (1887-1918) serviu de 
inspiração para este projeto de 
articulação entre as disciplinas de 
Educação Tecnológica e o Com-
plemento à Educação Artística. 
Morreu de gripe espanhola (vírus 
da gripe A, H1N1), durante um 
surto pandémico semelhante ao 
que estamos a viver. Assim se 
iniciou a contextualização da obra 
do artista. Foi iniciado um diálogo 
com a obra do artista, através da 
observação, análise e compreensão 
da simbologia da linguagem utili-
zada, com os alunos a identificarem 
e analisarem o vocabulário visual 

específico utilizado pelo artista. 
Numa atividade lúdica, os alunos 
foram convidados a observar e a 
descrever o que viam nas obras, ao 
nível da narrativa visual, elemen-
tos da linguagem visual e técnicas 
existentes para posteriormente 
indicarem as semelhanças e difer-
enças entre as obras apresentadas, 
argumentando sempre de uma 
maneira crítica as suas escolhas. 
Todo este processo teve como ob-
jetivo a compreensão, apreensão 
e apropriação dos princípios da 
linguagem utilizada por Amadeo 
para que os alunos, a partir das 
suas vivências e do que com-
preenderam, a apliquem noutros 
contextos plásticos. 

Posteriormente, com base na 
abordagem feita anteriormente à 
obra de Amadeo de Souza Car-
doso, os alunos do 5ºA e 5ºC 
foram desafiados a recorrer à 
memória dos locais que sempre 
conheceram, desenhar o mapa 
da sua freguesia ou da sua rua, 
indicando os pontos que consid-
eraram mais interessantes e, final-
mente, escolher um monumento 

Fig 1. Catarina Pedro, 5ºA, 
Mapa Abrigada_v1

pelas
nossas
Ruas...

Rosário Narciso e 
Selda Moreira

Fig 2. Eduardo, 5ºA, Mapa_v1

teriais e suportes que tivessem 
disponíveis em casa (resolução de 
problemas) através da utilização 
das cores e das técnicas de Ama-
deo de Souza Cardoso, impri-
mindo o seu cunho pessoal e a sua 
expressividade, desenvolvendo o 
seu próprio estilo de representação 
gráfica e comunicando através 
de esquemas e símbolos. Criar 
soluções para a resolução de prob-
lemas no processo de produção 
artística. Para os alunos, este pro-
jeto foi muito enriquecedor. 
As aprendizagens essenciais foram 
abordadas com o recurso à obra 
de Amadeo de Souza Cardoso de 
uma forma lúdica, uma aplicação 
prática da flexibilidade curricular.

ou edifício que caraterizasse a sua
localidade (Património local). Esta 
articulação surge no âmbito do 
projeto de Autonomia e Flexibi-
lidade Curricular das turmas do 
5ºano.

Na disciplina de Educação Tec-
nológica e no Complemento à 
Educação Artística procurou-se 
valorizar as vivências, experiências 
de cada aluno e os conhecimentos 
adquiridos, levando-os a desen-
volver estratégias para a con-
strução das relações entre o olhar, 
ver e o fazer. Tentou-se incutir nos 
alunos a importância de conceber 
soluções para a criação de novas 
imagens a partir de diferentes ma

Fig 3. Eduardo, 5ºA, Técnica 
mista_v1

Fig 4. Maria, 5ºC, Capela S. Lourenáo 
Cabanas de Chão_02

Fig 6. Maria Santos, 5ºA,
Técnica mista_v1

Rosário Narciso e Selma Moreira  Pelas nossas ruas ...

Fig 5. Maria, 5ºC, Mapa 
Cabanas do Chão_01

Turmas de 5º ano (A e C)
Agrupamento de Escolas de 
Abrigada
Data de realização/implemen-
tação: 18 de março a 21 de abril 
de 2020
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Num terceiro período dominado pela 
ameaça de um vírus muito, muito 
pequeno, nas aulas de Oficina de 
Expressão Plástica (no âmbito do 
Centro de Apoio à Aprendizagem, da 
Escola Secundária Viriato, em Viseu), 
tentou-se que o mesmo ficasse longe 
de nós, não nos perturbasse muito 
e que fossemos maiores do que ele 
(numas quantas coisas, pelo menos, 
para além do tamanho!). Ocupámo-
-nos com o que nos facilitasse esses 
objetivos e fomos aproveitando para 
experimentar coisas novas. 

Uma das propostas feitas aos alunos 
foi a de desenharem com elementos, 
essencialmente, naturais. Partindo 
da observação de obras de artistas da 
chamada Land Art (três dias depois 
da morte de Christo!) e passando pelo 
conceito de instalação, o desafio foi 
lançado e agarrado com entusiasmo. 
Olhou-se com atenção para o que 
estava à mão, usou-se o chão como 
suporte e relacionaram-se as recolhas 
em combinações, figurativas ou não, 
com novos significados.
 
Os alunos, ou melhor, as alunas mos-
traram ter gostado desta atividade. A 
professora também! Claro que tudo 
isto teve de acontecer à distância.

Desenhar com
paus, pedras
folhas
E outras coisas mais

Paula Soares

Fig 1.  Jéni Rouxinol

Fig 2. Beatriz Almeida

Fig 3.  Jéni Rouxinol Fig 4.  Jéni Rouxinol

Fig 5. Tatiana Figueiredo

Paula Soares   Desenhar com Paus, Pedras, Folhas e outras coisas mais
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O tema do 32º En-
contro da APECV 
(Associação de 
Professores de 
Expressão e Co-
municação Visual) 
foi o TEMPO, onde 
através de confer-
ências, debates e 
exposições on-line 
se refletiu sobre o 
conceito do tempo 
a partir das artes 
na educação das 
crianças, dos jovens 
e dos adultos ao 
longo da vida.

REFLEXÕES
SOBRE...

Célia Ferreira

Vejamos algumas expetativas relatadas 
pelos participantes ao inscreverem-se no 
encontro:

“Inscrevi-me no Encontro porque achei 
o tema pertinente, mais ainda em Tempo 
de pandemia. À partida, as minhas ex-
petativas sobre a ação eram altas, porque 
sei que a APECV traz sempre temas e 
discussões muito interessantes, para os 
encontros que organiza.”

“A minha palavra favorita é o TEMPO.”

“O tema era muito desafiador na atuali-
dade, e prestava-se a uma infinidade de 
abordagens.”

“Novas abordagens, experiências e 
reflexões sobre o tema da educação, arte 
e tempo.”

“Las expectativas siempre son altas 
ya que los Encontros organizados por 
APECV siempre son de un interés 
importante. En concreto, la temática de 
este año y los títulos de las propuestas 
presentadas auguraban un encuentro de 
una calidad magnífica.”

“Curiosidade é a palavra que melhor 
definia a participação no 32 Encontro. 
Apesar de ser sócia da associação há 
muitos anos, por viver e trabalhar na 
freguesia de Alcabideche, o excesso de 
trabalho ou outras atividades não per-
mitiram assistir aos encontros.”

aS EXPECTATIVAS 
INICIAIS, DOS PAR-
TICIPANTES, SOBRE 
O ENCONTRO/AÇÃO 

Célia Ferreira  Reflexões sobre ...

O encontro anual, presencial, é um 
marco muito importante para a asso-
ciação. São momentos de encontros e 
reencontros, sorrisos, abraços, partilhas 
e reflexões sobre as questões artísticas na 
educação e ao longo da vida.
Neste tempo de COVID-19 não foi pos-
sível essa presença física, no entanto não 
foi motivo para deixarmos de debater, 
refletir e partilhar estratégias, didáticas e 
ideias sobre as artes visuais e ver ex-
periências que podem ser trabalhadas a 
partir da modalidade on-line. Estiveram 
presentes 72 participantes, foram feitas 2 
exposições com fotografias dos par-
ticipantes, uma ação colaborativa, duas 
performances e 27 comunicações. Con-
tamos com professores de vários níveis 
de ensino e investigadores de Portugal, 
Brasil e Espanha. As línguas utilizadas 
foram o Português e o Espanhol. O  
Encontro foi acreditado como formação 
específica para professores dos grupos 
240, 600 e 530 (25 horas). 

Pela leitura dos comentários sobre as 
expetativas do encontro podemos perce-
ber que o tema “Perspetivas do Tempo 
na Arte e na Educação” fez despoletar 
muitas inscrições, tivemos os partici-
pantes assíduos e os novos participantes 
e sócios distantes no terreno e que a mo-
dalidade on-line facilitou a sua inscrição.

“Todas y todos sabemos que un En-
cuentro, como su propio nombre indica, 
implica el contacto directo. Mirarse a los 
ojos. Compartir en la trastienda. Temía 
que se perdieran muchas cosas en la 
versión virtual, pero aunque obviamente 
nunca vaya a ser lo mismo, lo cierto es 
que ha sido una experiencia maravil-
losa, y he sentido, como todos y todas 
creo, la cercanía de los/as colegas de 
todas partes. En Encontro ya planteaba, 
por su temática, unas reflexiones muy 
interesante, pero tras la vivencia puedo 
afirmar que esas reflexiones han sido 
ricamente enriquecidas por todas las 
experiencias compartidas en estos dos 
días.”

“Um dos motivos que esteve na base da 
minha inscrição na ação, foi o facto de 
inicialmente estar prevista para decorrer 
em Guimarães, localidade onde resido, 
e também o facto de se debruçar sobre a 
temática do “”Tempo””, nas suas múltip-
las implicações no campo Artístico e na 
vida em geral.”

“Interessava-me particularmente, ter 
uma noção mais abrangente e diversifi-
cada do modo como se pode abordar a 
questão do Tempo, e as suas implicações 
nos trabalhos que realizo/desenvolvo 
com os alunos, no âmbito da sala de 
aula.”

“Outro objetivo que surgiu com a 
evolução do contexto atual, prende-se 
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com a curiosidade em saber como como 
se poderiam abordar questões artísticas, 
através da plataforma ”Zoom”.

“Poder refletir sobre de que forma o 
tempo se tem manifestado nas diversas 
formas de expressão artísticas e educa-
tivas.”

”Inscrevi-me nesta ação porque achei o 
tema bastante interessante, “Perspeti-
vas do Tempo na Arte e na Educação”. 
Sou professora de Artes Visuais do 
ensino básico e secundário e a “arte no 
tempo”; “tempo na educação”; “arte na 
educação”; “perspetivas do tempo tanto 
na arte e na educação”, foram conceitos 
que rapidamente me vieram à cabeça 
quando olhei, pela primeira vez, este 
tema do 32º Congresso da APECV. Teve 
também um peso enorme o facto de 
ser um congresso organizado por esta 
associação que já há bastante tempo 
queria fazer parte, mas as vicissitudes da 
vida nem sempre nos deixam fazer o que 
queremos e quando queremos, o mais 
importante é não desistir e aproveitar a 
primeira oportunidade que temos para 
fazer o que planeamos mesmo sendo um 
plano longínquo.”

“As minhas expectativas sobre o con-
ceito do tempo a partir das artes na 
educação das crianças; dos  jovens e dos 
adultos ao longo da vida, foi como seria 
a sua abordagem e como o abordavam os 
comunicadores do encontro, este tema 
tão sublime e nos acompanha sempre.”

“Pretendia inscrever-me nesta ação, 
uma vez que este ano iria decorrer em 
Guimarães, onde vivo e que por razões 
familiares, seria mesmo um achado.”

“As minhas expectativas eram de intera-
gir com outros personagens que atuam 
nas Artes Visuais, para ampliação de 
meus conhecimentos, a partir de novas 
visões, para conhecer estudos, projetos 
nessa área. Entender o título do 32º 
Encontro da APECV, em formas de 
expressões e comunicações visuais e 
entender o porque nas Artes o tempo 
não existe.”

“Quando me inscrevo nas vossas for-
mações, as expectativas são sempre posi-
tivas. Tive consciência que ia ser difícil 
conseguir participar nas sessões de 
debate, argumentando, partilhando ex-
periências, mas não podia “perder mais 
Tempo” a esconder-me, com inseguran-
ças e receios. O interesse em retornar.”

“As minhas expectativas eram muito 
grandes com uma ansiedade enorme 
pelo formato online. O tema global 
“Tempo”, um conceito que pode ser tão 
lato.”

OS CONTEÚDOS 
FORAM
INTERESSANTES? 

Célia Ferreira  Reflexões sobre ...

dia a dia e a um tempo de paragem, de 
pensamento e/ou até de medo do que 
está para vir.”

“Muito! Conteúdos atuais, que refletem 
os contextos vivenciados no momento.”

“Considerei que houve uma variedade 
de conteúdos abordados no decorrer dos 
dois dias do encontro, com perspetivas 
reflexivas muito diversificadas acerca 
do ensino artistico. O fato da partilha 
integrar experiencias de colegas de 
outros países foi uma tónica também ela 
bastante enriquecedora.”

“Sí, muy interesantes en su conjunto. 
En general me gustaron mucho todas 
las intervenciones que vi y escuché, 
que fueron la mayoría, aunque por mis 
inclinaciones e intereses investigadores 
me gustaron especialmente aquellos 
que trataban el juego, la recuperación 
de espacios, el aprendizaje a través de la 
experiencia, la inclusión social, etc.

Personalmente he aprendido nuevas 
ideas y posibilidades, y han surgido 
reflexiones y conclusiones muy intere-
santes.

“Implícito ao tempo, o modo como dele 
dispomos... na comunicação, na acção, 
na responsabilidade de deixar aberto um 
caminho para o futuro... para o sonho.”

“Os conteúdos abordados foram
muito interessantes, gostei particular-
mente da apresentação do Comissário 
do PNA, Paulo Pires do vale, com a sua 

A opinião dos participantes sobre os 
conteúdos apresentados e debatidos 
durante o encontro:
 
“O tempo acabou por ganhar novos 
significados e novas metáforas.”

“Os conteúdos foram não só interes-
santes como diversificados tudo muito 
interventivo, dinâmico e (in)esperado, 
pelo modo como o tema foi apropriado 
pelos diferentes intervenientes: o tempo 
congelado em imagens, fotografias; a 
arte no tempo; o tempo na arte; a falta 
de tempo; o tempo a mais; o tempo 
diferente; o tempo da pandemia, do con-
finamento; o tempo na e da educação...
tantas formas de pensar/falar do tempo.”

“Muito interessante as reflexões, con-
teúdos, temáticas sobre um conceito 
tão efémero, são sempre um acrescento 
que foram apresentadas pelos oradores 
e participantes. A partilha, a experiên-
cia. O tempo observado e explicado por 
muitos artistas, pensadores e poetas. 
Os debates, tudo foi importante e pela 
internacionalidade das mesas.”

“Muy interesantes. Propuestas diversas 
sobre una misma cuestión que ofre-
cen distintas perspectivas de la idea de 
tiempo.”

“Considerei os conteúdos bastantes in-
teressantes. A temática do TEMPO aca-
bou por exprimir a reflexão a que todos 
estamos sujeitos nos dias que correm, 
em contraposto ao tempo de correria do
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“O tempo como tema, nunca tinha sido 
para mim objeto de estudo ou de for-
mação e deste modo, alargou as minhas 
áreas de interesse.”

“Sim todos conteúdos foram muito 
interessantes, principalmente, as apre-
sentações de estudos e projetos práticos, 
bem como a arte vista nesse momento 
de pandemia da COVID-19 e sendo eu 
do Brasil, ter acesso ao pensamento de 
propagação das Artes, por participantes 
brasileiros, de Portugal e Espanha. Isso 
me fez refletir que Arte não tem nacion-
alidade, e como ela contribui na for-
mação humanizada do Ser Humano, na 
transformação por meio da sensibilidade 
artística.”

“Os conteúdos para além de interes-
santes, foram fundamentais, para se 
desenrolar uma conversa, um debate 
transversal, muitos rios que desaguam 
no mar imenso.”

Todos os conteúdos mostraram-se muito 
interessantes e pertinentes, ainda mais 
no atual estado do confinamento vivido 
por todo o mundo.

apresentação “Quando tempo é uma cri-
ança que brinca”, que fez uma leitura do 
tempo articulando diferentes ciên cias 
universais a arte, a filosofia, a história 
e a ciência. Ele mostrou-nos o tempo 
através de citações  filosóficas, pen-
samentos e obras de arte.

“A citação de Rainer Maria Rilke, Cartas 
a um jovem: “”Esta vida não pode ser 
medida no tempo, o tempo não se divide 
em anos, e dez anos não são nada. Ser 
artista é não calcular e não contar, é 
amadurecer como a árvore, que não 
apressa a seiva e que enfrenta tranquila 
as tempestades da Primavera sem recear 
que o Verão não chegue. O verão che-
gará. Mas virá apenas para quem souber 
esperar pacientemente, como se à sua 
frente se estendesse, silenciosa e imensa, 
a eternidade”” faz-nos quão importante 
é tempo que desperdiçamos, que passa 
sem lhe darmos a devida importância, 
sem o sentirmos como ele merece, é um 
paragrafo com muito sentido sobre os 
valores da vida e o valor que lhe deve-
mos dar.”

Apontei pequenas frases como “A obra 
permite a questão”, “A relação com a 
obra de arte é sempre efémera, a atitude, 
o que fica em nós”, “O tempo que é ex-
perimentado com a obra de arte deve ser 
partilhado com todos, é uma partilha“ 
e “O curador e o Professor são aproxi-
mados pela partilha que os entusiasma “ 
que dizem muito da nossa profissão.

“A experiência artística é importante 
para a evolução do professor de arte.”

Sobre a modali-
dade on-line 
versus 
presencial 

As reflexões sobre a modalidade per-
cebe-se que apesar do on-line pode ser 
um meio para refletir sobre as questões 
da arte mas a proximidade faz falta para 
sentir e experienciar sensações.

“O ser humano tem a capacidade de se 
adaptar e, do meu ponto de vista, desde 
que sejam bons oradores, a plataforma 
seja ela digita ou não, não interfere 
na experiência. Dessa forma a plata-
forma em si foi adequada e serviu o seu 
propósito.”

“Sim, até para aprender a lidar com essa 
nova modalidade.”

“Foi... é a que utilizo no dia a dia com 
os meus alunos. Tive muita dificuldade 
com o áudio e tive alguns problemas 
com a internet. Estou a responder ao 
questionário no telemóvel com os dados 
móveis.”
 
“Sem dúvida, atendendo às demandas 
desse contexto. 

“Sim, as falhas foram pequenas e irrel-
evantes. Só faltou o toque e a proximi-
dade.

“Nunca había usado zoom. Me pareció 
bastante adecuada para tal propósito, 
creo que cubría las necesidades básicas 
del congreso: comunicar y mostrar. Y 
fue divertida también por momentos. 
No conozco apenas otras plataformas 
similares, pero desde luego esta me pare-
ció bastante buena.”

“Sim, não podendo ser de outra forma 
por causa do Covid 19, mas senti falta 
dos abraços, das conversas na pausa para 
o café, os percursos pela cidade e no 
convívio num jantar que era o costume, 
enfim a teia humana do sentir.”

“Perfecta, expresar, ideas sentimientos, 
opiniones de manera clara.el arte nos 
encadena, la tecnologías nos brinda el 
eslabón que cada una de nosotras somos.
yo me uno y, apecv siempre serán de las 
mías, juntos pensamos con decoro la 
belleza encadenada.el tiempo, arte de 
contar.”

“Na minha opinião, e contrariamente ao 
que supunha inicialmente, a plataforma 
“”Zoom””, adequa-se perfeitamente a 
esta tipologia de eventos, sentindo-se, 
contudo, que aqui e acolá, poderão ser 
introduzidas algumas melhorias no fun-
cionamento da mesma.”

“Louvo e admiro o esforço por parte 
da equipa da APECV ao proporcionar 
em tão curto espaço de tempo, em que 
todos ainda estamos um pouco à deriva 
perante uma panóplia de plataformas de 
comunicação, um espaço de encon tro 
que decorreu manifestamente bem.”

“Não foi fácil de certeza, mas acreditem 
o risco compensou.”

“Reconheço ainda, o esforço dos ora-
dores ao adaptarem-se a um universo 
impensável até à bem pouco tempo.”

Célia Ferreira  Reflexões sobre ...
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“Não escondo o cansaço dos últimos 
momentos, acreditando que só a dinâmi-
ca implementada me fez resistir até ao 
fim. “

“Tudo é um novo em termos de adap-
tação tecnológica, mas todos os partici-
pantes, de uma forma geral, foram
obrigados a familiarizarem-se com as 
novas plataformas e a aprender, prat-
icamente sozinhos, a trabalhar em 
videoconferência, devido ao tempo 
COVID-19. Em relação ao congresso, 
a plataforma funcionou muito bem e 
considerei a tecnologia muito adequada, 
parabéns.”

“A plataforma não apresentou nenhum 
tipo de problema, mesmo nessa dis-
tância em que me encontrei, do outro 
lado do Oceano Atlântico, foi perfeito, 
possibilitando o entendimento de todas 
sessões e apresentações dos partici-
pantes.”

“Para além da plataforma ter sido a 
adequada, em TEMPO de pandemia, foi 
fundamental para que o 
32º congresso Nacional da APECV se 
concretizasse. Uma mais valia para todos 
os presentes.”

as actividades 
foram criativas?

“A arte é inclusiva e com ela, o nosso 
tempo é disponibilizado para as práticas 
do ver, do olhar, do investigar, do fazer e 
do fruir.”

“Reconheço que senti falta das oficinas 
presenciais onde a troca de conhecimen-
to e sorrisos me fazem apreender novas 
maneiras de fazer e/ou adaptar à minha 
realidade a informação.”

“Destaco as apresentações: da Adriana 
Campos, com o seu FI, foi uma lufada 
de ar fresco, muito bom ser considerada 
inufilista; do Paulo Pires pela forma 
eloquente e simples de apresentar “”O 
tempo é uma criança que brinca”” vou 
guardar o verbo CRIANÇAR e da Al-
exandra Baudouin com a sua oficina do 
jogo.”

“As exposições e performances foram 
interessantes, gostei muito de participar 
em duas delas e conseguiram dar um 
calor e uma reviravolta mais Humana e 
participativa.”

“As atividades desenvolveram-se de 
forma bastante criativa, dentro das 
limitações que a comunicação on-line 
impõe. Durante as apresentações fomos 
levados a refletir sobre os assuntos apre-
sentados, levando-nos à aquisição de 
conhecimentos de acordo com as difer-
entes temáticas. Desenvolveu-se também 
um ambiente de cooperação e saudável 
convívio entre os participantes.”

“As atividades realizadas foram de facto 
muito criativas, sentindo-se que as 
potencialidades expressivas das técnicas 
e das tecnologias abordadas, raramente 
se sobrepuseram, antes se articularam de 
modo complementar.”

e ter experienciado a performance que 
estava programada.”

“Paradoxalmente as mais teorizadoras, 
explanadoras de conceitos marcada-
mente evasivos e sem contornos discipli-
narmente rigorosos, mais me cativaram. 
Talvez pela capacidade e qualidade 
oratória dos intervenientes.”

“Adorei a forma como as sessões e os 
palestrantes abordaram e explanaram o 
tema. Apesar de serem todas no formato 
muito idêntico tendo em conta que esta-
mos on-line, enfiados em quadradinhos, 
a forma como todos enfatizaram a sua 
apresentação tornou-as todas difer-
entes.”

“Apesar de não se poderem realizar as 
atividades práticas, as apresentações 
feitas pelas diferentes intervenientes 
foram tão motivadoras, empolgadas e 
criativas que seria fácil imaginarmo-nos 
na interação proposta.”

“Considerei as atividades muito criati-
vas, como um agitar das nossas cabeças. 
Turbilhão de ideia, técnicas e de viven-
cias, através dos tempos como: acordar, 
admirar, fazer, pensar, repensar, refletir, 
sentir, desejar, questionar e ordenar/
ornar/organizar, por onde vou eu con-
tinuar…. “

“Foram muito criativas  e muito diver-
sificadas porque para além de termos 
começado com um discurso interes-
santíssimo sobre o tempo em geral e 
mais especificamente sobre o “aiön”, o 
tempo do artista - o tempo de criançar 
ou brincar, que é uma coisa muito séria 
que as crianças fazem- tomámos contac-
to com o modo como colegas de Portu-
gal , Espanha e Brasil pensam o ensino 
da Arte, Houve partilha de trabalhos da 
formação de Ana Sousa, a cerâmica de 
Celeida Tostes com o seu “Gesto Arcai-
co”, o ensino revolucionário de Betâmeo 
de Almeida, a reflexão profunda sore as 
diversas dimensões do tempo de Fátima 
Lambert, a escola-vertigem de Leonardo 
Charréu, o estudo sobre a praça pública 
de Alicia Martinês Herrera, os conteú-
dos transversais a outras disciplinas do 
Teatro apresentado por Tiago Porteiro e 
também o Teatro no âmbito do Ensino 
Especial que Adriana Campos faz, a 
preocupação com o património, as can-
ções que nos ficaram no ouvido de Laura 
Moreno, a educação infantil e a educação 
especial, o autismo, o uso do telemóvel 
no ensino, as preocupações com o am-
biente e ainda o pensamento tranquilo 
sobre a vida e a poesia do bordar, de 
Maria de la Paz Mudarra. Por fim, ainda 
a partilha de todas as fotografias dos par-
ticipantes. Foi pena que não pudessemos 
ter participado na oficia “ventoinha” 

Célia Ferreira  Reflexões sobre ...
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os debates 
foram 
pertinentes?

“Os temas abordados para reflexão e 
as atividades nacionais e internacion-
ais dadas a conhecer, mostraram-nos o 
que cada um pode fazer, para tornar o 
nosso mundo mais rico, mais profundo e 
mais evoluído, bastando a sensibilidade 
estética.”

“As atividades foram extremamente cria-
tivas sobretudo quando pensamos que 
tiveram que ser adaptadas para um novo 
registo não presencial.”

“Houve diversas atividades proposta que 
nos ficou a tristeza de não a puder con-
cretizar em situação presencial, poderá 
haver um tempo futuro que nos permita 
experienciar algumas, como o caso da 
“”Ventoinha: Oficina jogo”” apresentado 
por Alexandra Baudouin.”

“Sempre que há debate há luz e foi o que 
aconteceu. Se havia qualquer dúvida 
ficou esclarecida.”

 “Os debates permitem observar outros 
olhares, quando ouvimos uma apresen-
tação ficamos com a “nossa ideia”. Nos 
debates percebemos pontos de vista de 
outras pessoas e esclarecem por vezes 
dúvidas que nem sabia que tinha. São 
fundamentais para o aprofundamento do 
tema.”

“O tema “Tempo”, tem sido objeto de 
reflexão por parte de filósofos, profis-
sionais ligados à ciência, à arte, entre 
outros desde sempre, ora, nos dias que 
vivemos hoje, dado o contexto imposto, 
é bastante pertinente esta reflexão par-
tilhada, este levantamento e questiona-
mento sobre situações problema, sobre o 
modo como o tempo está a ser vivido.”

Sim, foram porque houve várias apresen-
tações de realidades de pelo menos três 
países Portugal, Espanha e Brasil e isso 
enriqueceu os debates com diferentes 
pontos de vista e até facultando infor-
mação adicional como livros que me 
pareceram muito interessantes.

“Os debates foram muito pertinentes, 
lançando desafios para um novo pensar 
sobre o tempo e a educação artística, no 
caminho de uma Escola melhor.”

“As várias intervenções dos oradores e 
moderadores, foram marcantes, esclare-

“Quem parte deixa sempre uma parte...
algo do que construiu. O Jesus no final 
disse: somos como um rio é sempre o 
mesmo rio mas estamos sempre a correr,  
a mudar. Porque não nos identificamos 
ou porque nos identificamos vamos 
sempre acrescentando e transformando 
a informação nos nossos gestos na nossa 
atuação enquanto docentes.

“Identifiquei-me com as palavras da Ana 
Sousa quando refere que aprendemos a 
ser professor muito antes de nos aper-
cebermos que nunca mais vamos sair 
da escola, vamos-nos construindo pela 
observação do outro. E como já referi 
o verbo criançar é definitivamente uma 
influência positiva para o jogo e a forma 
descontraída que tento utilizar para pas-
sar conhecimento aos meus alunos.”

“Sim, a visão de que posso unir a lit-
eratura e as artes visuais em campo de 
trabalho, me veio muitas inspirações 
para novos trabalhos, foi uma quebra de 
paradigmas e de fronteiras”

“he conocido propuestas que se desar-
rollan en Portugal que también estamos 
desarrollando en España, aunque con 
diferentes colectivos , como el propuesto 
por Maria Elisa Caetano”

“Sim, permitem questionar o trabalho 
que tenho desenvolvido ao longo dos 
últimos 20 anos e a equacionar novas 
abordagens.”

“Personalmente ha sido maravilloso. He 
disfrutado, aprendido, reído y compar-
tido mucho. He entrado en contacto con 
grandes profesionales e investigadores/
as, además de personas maravillosas. A 
nivel profesional, siempre vienen bien 
los certificados, ya se sabe, pero sobre 
todo me ha animado a seguir investi-
gando al ver la infinidad de posibilidades 
que brinda la rama artística.”

cedoras e enriquecedoras, para nos 
aperceber-mos o quanto a arte, a edu-
cação artística, é uma porta aberta para 
as dúvidas, interpretação, contemplação, 
observação, audição, investigação, ima-
gens, palavras, pedagogias para aqueles 
que se interessam por ensinar, saber, 
associar, partilhar e debater o que é uni-
versal….a cultura, o conhecimento…”

esta ação 
trouxe-lhe 
alguma mais 
valia pessoal e 
profissional?

“Pessoalmente foi enriquecedor!”

“Sim, muito interessante e pertinentes 
temas para uma boa cidadania com cria-
tividade e enriquecimento pessoal.”

“Sí, este encuentro enriquece mi mirada 
como investigador y como docente.”

“Si, me hizo abrirme mentalmente a 
otras perspectivas.”

“Muitas falas puderam me abrir um uni-
verso maior sobre como é a dinâmica do 
ensino das artes em outras culturas.”

“Profissionalmente, foi importante saber 
que outros se questionam sobre os mes-
mos problemas, refletem sobre práticas 
pedagógicas ou outras e que o tempo é o 
que queremos que seja e o que fazemos 
com ele.”

“Naturalmente que sempre se apreende 
algo com os outros, com as partilha. É 
uma janela, ou uma “ventoinha” que 
ajuda a espalhar ideias, a mexer, a Moti-
var.”

Célia Ferreira  Reflexões sobre ...
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mim, uma renovada vontade de 
produzir “coisas”, de produzir 
“arte”, de ”pensar e refletir e até ler 
e escrever””, que são aspetos que 
apesar de não considerar es-
tarem ainda perdidos na “”monoto-
nia”” e na “rotina” do meu dia a 
dia, vão passando para segundo 
plano, para poder dar resposta e 
satisfazer os caprichos da massifi-
cação e da burocracia, que pouco 
a pouco, a todos, nos vão ”envolv-
endo”” e ”consumindo”.

“Sim, é sempre enriquecedor ouvir 
bons comunicadores, nas partilha 
das suas experiências e saberes, e 
dada a situação que atravessamos, 
considero ter sido uma janela ab-
erta ao conhecimento e principal-
mente à entrada de ar, que oxigena 
e renova ideias.”

“Trouxe uma reflexão sobre o 
tempo em todas as suas dimensões, 
ideias novas para desenvolver no 
grupo e com os alunos e conheci-
mento de artistas como Celeida 
Tostes ou Edith Derdik, cujo 
trabalho lembra, numa escala mais 
pequena, o trabalho da artista 
japonesa Chiaru Shiota. Também 
foi importante toda a recolha de 
bibliografia. É um aspeto muito en-
riquecedor, pois sou investigadora 
do CIEBA e costumo participar no 
Congresso Matéria Prima, da 

“EL TEMA de Teresa .””El tiem-
po”” ha echo que mi primer poema 
narrativo abarque un proceso crea-
tivo que  está relacionado con mis 
recuerdos de eventos pasados ,una 
pregunta compleja que son parte 
de mis resultados en conexión 
con las artes menores tradiciones 
populares que tienen que ver con 
Célia y el bordado. Poesías narrati-
vas que forman la tercera parte de 
la línea de investigación que estoy 
realizando.

La mente funciona mejor cuando 
está abierta,descubrimos cosas y 
reparamos cosas que se  cruzan en 
mi camino y, que vienen a mí y,yo 
les llego a ellas.”

“Sim, porque revelou algum tempo 
de candura na arte que ficou, na 
arte que fica e naquela que ainda 
passa, nos dias de hoje.”-

“Profissionalmente, prontificou-
me na gestão de melhorar a forma 
lógica e coerente dos pensamentos 
autónomos e sobretudo a capaci-
dade de os comunicar relacionan-
do-os com os vários intervenientes 
inerentes ao processo educativo. 
Curiosamente, propor, no tempo 
de execução, o sentido do impre-
visto sensorial e artístico de modo 
a que, a alma e o intelecto isolem o 
tempo e o fecundem num mo-
mento só.“

“Sem alguma espécie de dúvida 
que tal ocorreu. Na realidade quer 
pessoal quer profissionalmente, 
saí bem mais rico desta ação, que 
quando entrei.”

De facto a mesma despertou em

Esta ação permitiu 
ampliar os CONHECI-
MENTOS no âmbito 
da sua temática? 

“Sim, aprender/conhecer/partilhar é 
viver no futuro hoje.”
“Partilha incrível de todos, para to-
dos....”
“Permitiu uma reflexão sobre a concep-
ção do tempo o que fazemos com ele ou 
sem ele.”
Permitiu reflectir sobre o TEMPO, 
neste tempo ... e nos tempos que estão 
para vir.
“Sí, por supuesto. Me ha aportado ideas 
y conceptos muy interesantes para mi 
investigación y mis conocimientos en 
general.”
“A veces me siento como si fuera un pa-
jarillo que esta en su rama  y,siente que 
se puede puede doblar por el aire ,pero 
aún siento que puedo volar.Por lo tanto 
me gustaría continuar avanzando en la 
línea de patrimonio artístico en cuentos 
artísticos y la poesía narrativa y el video 
arte.”

“Considero muito valiosa toda a abord-
agem de como nos foi apresentado o 
tema “O Tempo”.

“Na realidade abordagens houve, que 
foram por caminhos que nunca tinha 
percorrido, de forma tão deliberada pelo 
menos. Residiu nesses caminhos, já por 
outros calcorreados, a novidade e a bele-
za desta experiência. É interessante o 
alargar de horizontes, baseado em saber 
feito e comprovado, não em si mesmo, 
mas nas novas possibilidades de trabal-
ho, que abre e potencia por sua vez. “

Faculdade de Belas Artes.”

“Este encontro deu-me um espaço, 
vou-lhe chamar um momento para 
reflexão, um tempo de paragem perante 
conteúdos/assuntos que de outro modo 
ficavam adiados para outros tempos.”

“A ação ampliou de verdade os meus 
conhecimentos. O tempo tornou-se num
vocábulo precioso pela variedade de sit-
uações em que se integra. As atividades 
exemplificadas, permitiram-nos vanglo-
riar o que de bom se faz nas expressões.”

“Este encontro trouxe-me muitas mais 
valias quer a nível pessoal quer a nível 
profissional, cada uma das apresentações 
fez-me refletir e pensar na pessoa que 
sou e que a todo o “tempo” temos a 
possibilidade de mudar. Como referiu 
Paulo Vale “Nenhum de nós se relaciona 
com o mundo sozinho” e por isso penso 
que a participação nestas ações nos 
enriquecem muito onde aprendemos 
sempre nem que seja uma pequenina 
coisa.”
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Qual o impacto 
desta ação na 
sua atividade 
docente?

“Mais umas janelas abertas mirando o 
horizonte..., ferramentas para mais cria-
tividade e imaginação.”

“Alta. Ya que son temáticas sobre las que 
hay que incidir en todo tipo de personas, 
desde niños a adultos para interiorizar 
la idea de tiempo como premisa funda-
mental de la construcción identitaria y 
humana”

“O facto de saber, de forma mais ampla, 
que somos mais a pensar assim, o tempo 
das artes, a importância destas no cresci-
mento e harmonia do ser humano, o in-
felizmente estarmos reduzidos no tempo 
mas, o não desistir por ser evidente a 
importância e a relevãncia do ensino 
artístico em todas as suas valências.”

“Sentir-me mais confiante quanto ao 
“despartilhamento” dos tempos e dos 
cumprimentos rígidos dos programas.”

O futuro o dirá....

“Refletir acerca da ainda maior im-
portância do papel da educação artística 
no contexto da mudança estrutural a que 
esta pandemia nos abrigou a viver.”

“Fiquei com muitas ideias que quero por 
em prática rapidamente.”

“O tema “o tempo”, foi particularmente 
interessante, uma vez que tem sido 
uma preocupação minha, numa busca 
de compreensão pela falta de tempo. 
Fez-me assim refletir melhor sobre a 
importância do tempo na educação e na 
vida. Relembro o que a professora Te-
resa Torres Eça referiu “o tempo é uma 
dimensão essencial do nosso trabalho”. 
O tempo, enquanto docente; o tempo de 
envolvimento dos alunos nas aprendi-
zagens; o tempo que cada um de nós 
ocupa com as atividades letivas; o tempo 
que necessitamos para sentir, criar, e 
pensar as coisas, em nós e nos outros; 
o tempo das questões e das reflexões, 
entre tantos tempos que nos envolvem...
não esquecendo, o tempo atual, que 
pelas circunstâncias, parece reafirmar, 
que a Educação Artística avança serena-
mente, para criar novos laços, envolver 
novas áreas e ser percursora de novas 
aprendizagens.”

“O tema fez-me pensar melhor na 
relação que temos com o tempo e 
questionar como poderemos conseguir 
lidar com esta notória “”aceleração”” do 
mesmo.”

“Com toda a certeza que ampliei os 
meus conhecimentos e ficou o “bichin-
ho” para muitas leituras futuras no “tem-
po”, principalmente na área de mitologia 
grega que percebi que sei muito pouco 
sobre este assunto e que nos pode ajudar 
a refletir e a relacionar várias temáticas.”

escrevi. “Neste tempo presente, como 
professora de Educação Visual, luto 
contra o tempo Krónos, castrador da 
criatividade, do convívio presencial, 
das reflexões conjuntas, de momento, 
confinadas a 30 janelas em 40 minutos 
em vídeo conferência.  Eu, promovo o 
tempo Aiôn, para que os meus alunos 
aproveitem o tempo Kairos.”

OS CONTEÚDOS 
FORAM
INTERESSANTES? 

Importante porque puedo aplicarlo a 
mi tarea docente, desde la educación 
artística, experiencias y acciones afines a 
nuestra práctica docente.

“O de partilhar, ouvir reflectir e partici-
par. O impacto é o sair do isolamente e 
do nosso metro quadrado, mesmo que 
seja virtual.” 

“Estes momentos permitem reflexões, 
induções, dúvidas que mais tarde “flo-
rescem” em novas ideias.”

“O imapcto é a longo prazo pero hai 
ideas e reflexións das que toméi boa nota 
para implementar no curso vindeiro ou 
para ter en conta á hora de abrir de-
bate a nivel persoal cuestioando a miña 
práctica profesional e colectivo como 
detonantes para iniciar proxectos. 

“Que na “multiplicidade” do presente, 
seja dado lugar à “consistência” (referida 
por Calvino). Que a Educação Artística 
continue a ser valorizada, numa Escola 
que acredito estar a iniciar uma mudan-
ça, que desejo consciente, para o século 
XXI.”

“Enquanto decorriam as sessões e os 
debates, numa troca de experiências 
pedagógicas, pessoais e culturais, o meu 
disco rígido enchia…e eu rapidamente

Célia Ferreira  Reflexões sobre ...
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“Quero agradecer a toda a equipa da 
APECV e a todos os comunicadores. Até 
breve.”

“Congratulo a organização por não ter 
desistido da realização do Encontro. 
Apesar de distante, é de louvar a resiliên-
cia na concretização de tempos de pen-
sar juntos, de partilha de experiências e 
dos saberes individuais numa comuni-
dade. Pensamentos positivos, apesar dos 
tempos que estamos a viver. Ouvir cole-
gas de profissão de outros países, outros 
graús de ensino e com outras perspetivas 
permite sempre uma aprendizagem e en-
riquecimento pessoal. A todos nos une 
a vontade de fazer mais e tentar sempre 
fazer melhor. E conseguimos cantar 
juntos! Viva!! Até breve.”

“Como sempre SOMOS 

“Deixo aqui algumas frases/palavras que 
decidi não referenciar, ouvidas aqui e 
acolá no encontro, e que são a meu ver 
paradigmáticas, de alguma da essência 
dos aspetos abordados. (...) os profes-
sores devem-se sentir artistas (...), (...) 
comprimir o tempo com recordações, 
para que não passe (...), (...) quando o 
tempo é uma criança que brinca (...), 
(...) o tempo é sem medida...é para 
ser perdido (...), (...) temos de encon-
trar tempo dentro do tempo (...) (...) 
reinado de criança (...), (...) o espanto é 
o início da arte (...), (...) a relação com a 
obra de arte é efémera (...), (...) o im-

Comentários

portante é o que fica entre nós (...), (...) 
algo que se constrói ao longo da vida 
(...), (...) a prática do dia a dia é que nos 
ensina a ser  professores (...), (...) um 
amor tão profundo que foi capaz de mu-
dar uma comunidade (...), (...) devolver 
o sentido natural das coisas (...), (...) 
oportunidade para repensar o tempo 
(...), (...) só a arte é didática (...), (...) 
a arte não explica - implica (...), (...) o 
tempo é uma construção nossa, para nos 
ajudar, não para nos limitar (...)”

“A arte não exclui ninguém e o espanto é 
o inicio da Arte ! E continuamos a batal-
har que a Educação Artística é possível, 
mesmo em períodos difíceis e diferentes 
que estamos a passar no tempo COVID 
19. Como é o teu , nosso tempo agora 
no momento presente ?”

“Não pensava assistir a todas as sessões, 
quando me inscrevi no Encontro, e aca-
bei por estar sempre presente, porque 
todas me “prenderam” dado o interesse 
que tinham.”

“Considero ter sido o 32º Encontro 
APECV um sucesso, mas apesar disso, 
reconheço que o Encontro Presencial 
exerce sobre os participantes, outros 
estímulos de aprendizagem e partilha 
que não se conseguem pelo sistema 
on-line. Proponho, contudo, que em 
futuros encontros, se conjugue as duas 
modalidades numa perspectiva de maior 
enriquecimento. “

“Foram dois dias intensos de muitos 
ganhos para a construção de saber em 
Artes, um aprimoramento das concep-
ções já adquiridas, e fazendo perceber 
que as Artes não apresentam limites de 
criatividade e agradeço poder ser convi-
dada para os próximos encontros.”

“Nenhum homem pode 
atravessar um rio duas 
vezes porque nem o 
homem nem o rio são os 
mesmos...também o tem-
po não é o mesmo!”
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Fig 3. APECV - Tens o Poder de Mudar. 
3º prémio ensionpo sec e prof-Recovered

Dando um pequeno enquadramen-
to ACT2020 desafiou e continua a 
desafiar cada aluno a refletir sobre 
as questões ambientais e a propor 
uma ação participativa com foco na 
seguinte questão: como a arte e/ou 
o design podem ajudar a desen-
volver competências participati-
vas? Assim, e nesta situação mais 
específica focado nas artes visuais, 
este concurso visou a capacidade 
participativa em diferentes mo-
dalidades não só das artes plásticas 
(pintura; escultura; instalação; 
performance; impressão; cerâmica; 
outras), audiovisuais (fotogra-
fia; vídeo; etc.) mas, também do 
design (gráfico; equipamento; inte-
riores; e, multimédia). Esta opção 
da APECV retoma a importância 
da presença do design enquanto 
disciplina e ferramenta expressiva 
e comunicativa que já não tinha um 

ACT2020: 
TENS O PODER 
DE MUDAR

Rui Alexandre 

Em 2019 a APECV (Associação 
de Professores de Expressão e 
Comunicação Visual) lançou o 
concurso ACT2020: tens o poder 
de mudar que curiosamente viria 
a culminar num período muito 
específico de 2020 enquadrado 
na pandemia (COVID-19) e, que 
ainda vivemos! Como é também 
de conhecimento geral esta 
situação global gerou um estado 
de confinamento/emergência 
nacional onde a educação rapi-
damente transitou para moldes 
à distância com todos interveni-
entes educativos numa relação 
virtual. A Educação Artística 
não foi também exceção mas, 
mesmo neste enquadramento 
complexo, constatou-se neste 
concurso uma adesão e partici-
pação de 45 alunos dos diferen-
tes níveis de ensino (categorias) 
compreendidos entre o ensino 
básico, secundário/profissional 
e superior de várias instituições 
não só Portugal como também 
do Brasil.

Fig 1. Mateus Castanho, Odemira, 
Portugal (1º Prémio EB)
Vamos desplastificar

espaço dedicado desde 2013 com 
o Prémio APECV jovem Designer 
(Patrocinado pela Faber-Castell) 
e, com a respetiva conferencia 
desenvolvida em torno do ensino 
de design, realizada na Fil e enqua-
drada na Lisboa Design 2013 em 
outubro desse mesmo ano. Assim, 
e com esta iniciativa, estamos então 
de volta com dedicação abrangente 
e total a todas as áreas que conside-
ramos serem essenciais à missão 
e objetivos da Associação!

Concluindo, quer nós como 
promotores do concurso quer 
os diferentes elementos do júri e 
representantes das instituições en-
volvidas (APECV; Quinta da Cruz; 
Ordem dos Arquitetos; e, ASPEA) 
consideramos que o número de 
participantes desta primeira edição 
não é muito expressivo mas, que

dado enquadramento social da  
situação pandémica, é muito 
relevante para uma primeira 
edição onde todas as categorias 
e modalidades tiveram partici-
pação de alunos que se encon-
travam “enclausurados”. ACT 
pretende retomar com novas 
edições que visem questionar, 
refletir e AGIR neste mundo 
que nos rodeia e desafia!

Fig 2. Alunos dos 7.º e 9.º anos do 
CED Jacob Rodrigues, Lisboa, 
Portugal ( 2º Prémio Ensino Básico)

Fig 4. Carolina Paiva 
3º Prémio Ensino Superior

Fig  6. Pedro Roque 
1º Prémio Ensino Secundario e Profissional

Fig  5. Inês Ferreira
Menção Honrosa Profissional

                   Rui Alexandre  Act2020:Tens o Poder de Mudar
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“Técnicas artísticas experimen-
tais para produção artística con-
temporânea” é um dos cursos 
dinamizados pela Arte Central 
em parceria com a APECV e com 
o Centro de Formação Almada 
Negreiros. É acreditado na compo-
nente específica para os grupos de 
recrutamento 240 e 600. Este curso 
conta já com 4 edições, tendo 
esta última decorrido em Julho de 
2020, modelo virtual, por força das 
condicionantes do tempo que vive-
mos. Tal como na terceira edição, 
também teve a parceria da Casa 
das Histórias Paula Rego, onde o 
grupo foi em visita guiada total-
mente online e em direto, através 
de uma plataforma de videocon-
ferência. Contámos com o apoio e 
a disponibilidade da Coordenadora 
do Serviço Educativo do Bairro 
dos Museus (Fundação D. Luís I, 
Cascais), Catarina Aleluia, que nos 
guiou pela exposição “Desenhar,
Encenar, Pintar”, aludindo ao 
percurso criativo e de produção 
artística de Paula Rego. O percurso 
da exposição inicia-se pela repre-
sentação através do desenho, com 
o qual a artista constrói um 
território figurativo muito particu-
lar e espontâneo, repleto de históri-
as pessoais. O percurso segue por 
um caminho conceptual no qual a 
artista encena as histórias que quer 
contar, criando cenários de objetos 
e personagens que contracenam 

mutuamente. Nesta exposição foi 
possível ver também uma obra de 
exibição inédita em Portugal, de 
2019, de título “Orgulho/Pride 
(da série Sete Pecados Mortais)”, 
culminando um trabalho de cri-
ação de figuras do universo fantás-
tico e pessoal de Paula Rego.

Partindo dos conteúdos da visita 
e usando algumas imagens de tra-
balhos da artista - e tendo também 
em conta a componente teórica do 
curso, que versou  expressão artís-
tica e a arte contemporânea como 
áreas transversais à produção de 
conhecimento -, cada formando 
desenvolveu individualmente 
uma narrativa visual baseada em 
histórias pessoais contextualizadas 
de acordo com uma introspeção 
registada através do desenho ou 
de outras linguagens artísticas. 
Animais, objetos e cenários foram 
adaptados à realidade individual, 
experimentando técnicas e mate-
riais diversificados. No final deste 
exercício, foi importante a partilha 
e a reflexão sobre os processos 
criativos e os seus resultados.

Fig 1. Luísa Ferro

Desafios da 
formação 
online para 
docentes

Marta Ornelas

Fig 2. Irene Pereira

Posteriormente, os formandos 
foram divididos em grupos, em 
salas simultâneas de videoconfer-
ência para criarem um objeto artís-
tico (com os materiais possíveis) 
baseado nas narrativas individuais 
criadas, utilizando a geração de 
consensos a partir dos conceitos-
chave dos trabalhos individuais. 
Tal como no primeiro exercício, 
também neste houve uma impor-
tante partilha e reflexão sobre os 
processos criativos e os resultados 
conseguidos.

A realização dos trabalhos práticos, 
quer individuais, quer de grupo, 
mas sobretudo os de grupo, foi um 
desafio nesta formação. É impor-
tante testarmos estratégias e fer-
ramentas novas nestes contextos, 
porque os resultados podem ser

surpreendentes. Neste caso, foram, 
pela positiva, e, além disso, os 
formandos continuaram a demon-
strar, à semelhança das edições 
presenciais do curso, uma moti-
vação entusiasta para a realização 
destes trabalhos. Os formandos 
apreciaram o facto de este mod-
elo de formação online permitir a 
participação de pessoas que vivem 
geograficamente distantes umas das 
outras, o que dizem ter enriquecido 
as experiências do trabalho colabo-
rativo. Além disso, os formandos 
residentes em regiões mais dis-
tantes dos grandes centros urbanos, 
valorizaram o acesso a este tipo de 
formação específica que normal-
mente não existe nas zonas onde 
moram. Houve participantes de 
Oleiros, Peniche, Amadora, Régua, 
Barreiro, Sintra, Vila de Rei, Lis-
boa, Alenquer, Ourique, Covilhã, 
Castro Verde, Setúbal, Rio Tinto, 
Coimbra e Beja, representando 
uma diversidade geográfica muito 
difícil de conseguir num modelo 
presencial.

Fig 3. Carla Cabral

Marta Ornelas  Desafios da formação online para docentes
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“Mar, essa força voraz, cheia de 
encantos deslumbrantes, num 
olhar através de um translúcido 
frasco de bolha, artesanal, das 
antigas farmácias ou boticas. 
O nosso mar, que guarda vidas 
incontáveis, reflete a luminosi-
dade de um céu azul esmeralda 
e toca a aveludada areia da praia. 
Um reflexo de um passado, letras 
desenhadas, de uma caligrafia cui-
dada, aprendida na escola através 
do desenho manuscrito. Esprei-
tamos e… uma menina, entre as 
ondas envolventes, segura uma 
corda, insegura, com receio de ser 
arrastada pela noite e a penumbra 
que a assola. Ela lança amarras à

A intimidade que, de alguma 
forma, se cria com este mod-
elo virtual, permite que, após a 
quebra de algumas barreiras de 
entrosamento entre os membros 
do grupo de trabalho, seja pos-
sível entrar nas casas de cada um, 
portanto, nas vivências de cada 
um, assim como deixar que outros 
entrem nas nossas vivências, 
constituindo também um modo 
de relação propício ao trabalho 
colaborativo. Como resultado, 
aqui fica o registo de várias cri-
ações individuais e de dois objetos 
artísticos criados por dois grupos 
de trabalho que prazerosamente 
responderam a este desafio.

“O equilíbrio das formas é des-
velado pelos objetos e pela sua 
disposição. Como uma família, 
no coração dos bonecos está o 
amor, a família, o afeto, as raízes.. 
Uma moldura canaliza a nossa 
atenção para um determinado 
apontamento. A provocação, 
tão característica de Paula Rego, 
também está presente no boneco 
em cima do descanso do telefone, 
à semelhança da obra “Orgulho” 
na qual a rainha de França, Marie 
Antoinette, é representada com o 
seu marido Luís XVI, que está nu 
e acaricia orgulhosamente os seus 
órgãos genitais. Esta peça tam-
bém pode simbolizar a comuni-
cação através do telefone, sendo 
o cordão que une o telefone ao 
auscultador, o ponto de ligação, 
de afeto, as raízes de uma família/
grupo de amigos, do amor entre 
as diversas figuras. Esta represen-
tação deixa em aberto toda uma 
forma de leitura, dando liberdade 
ao espetador para que tire as suas 
ilações, ideias, simbolismos e 
elabore a sua própria história.” 

Fig 4. Encontro de equilíbrios. 2020. 
Anabela Ribeiro, Luísa Ferro, Paulo 
Xavier, Pedro Silva

Terra, outrora, o lar de centenas 
de abetardas nas infinitas planícies 
alentejanas, onde o azul imaterial 
abraça a terra quente, ardente, 
sólida e fortificada. Um retrato 
cénico, inspirado na obra da Paula 
Rego, que pretende alertar as no-
vas gerações da perda de recursos 
entre a Terra e o Mar, causados 
pelas más decisões que compro-
metem, brutalmente, a sua 
esperança de liberdade de um 
ecossistema equilibrado.”

Fig 6. Rita Nunes

Fig 5. José Relvas

Fig 7. Mar, nos quer!. 2020. 
Cristina Calado, Maria Irene 
Pereira, Rita Nunes, Sofia 
Henrique

Marta Ornelas  Desafios da formação online para docentes
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Fig 1. Postal 02_Riscar para aparecer
Design Raquel Balsa

Em maio deste ano, em Portu-
gal, face à pandemia, as escolas 
fecharam e foi declarado o estado 
de emergência em abril. Foi neste 
contexto que a APECV  e o CCV 
(CineClube de Viseu) desenvol- 
veram o projeto Postais. Pensados 
para serem enviados por correio 
ou entregues em mão, professores 
poderiam, assim, selecionar ativi-
dades que fossem ao encontro dos 
interesses dos seus alunos, aceder 
aos ficheiros disponibilizados para 
cada postal, imprimi-los e fazê-los 
chegar às mãos de cada um. 

Postal 
perspetivas 
em tempos 
de mudança

Raquel Balsa

1-Estamos sempre expostos a 
desafios trazidos por mudanças 
sociais.

1.1- Contacto analógico em tem-
pos de distanciamento físico. 

A materialidade assume uma 
importância afetiva de ancora-
gem em períodos de isolamento 
— época em que os estímulos 
sensoriais são menos diversos e a 
virtualização dos dias contribui 
para uma fragmentação e de-
sorientação — valorizando este 
medium fantástico que é o corpo, 
através dele temos a percepção das 
coisas; comunicamos e exprimi-
mos o que nos vai na mente.

O projeto centra-se, objetiva-
mente, na procura das soluções 
simples e eficazes para atingirmos 
todos sem deixar ninguém para 
trás. Grande parte das crianças 
e jovens portugueses não tem 
acesso aos meios de comunicação 
à distância onde podem procurar 
recursos para a aprendizagem.

Ao longo das semanas foi sendo 
criado um banco de Postais para 
responder a esta necessidade 
educativa para pais, educadores e 
professores que querem facilitar 
ambientes de aprendizagem lúdi-
cos a partir do fazer artístico.
Este projeto pretende explorar

Fig 2. Postal 04_Caderno das viagens
inventadas
Design Raquel Balsa

meios para descobrir a pessoa; os 
outros; os espaços; os  lugares e as 
relações entre eles. O método de 
criação dos recursos postais, parte 
de propostas de atividades através 
de meios de expressão e comuni-
cação visual, entre outros. Cons-
trói-se como uma receita de 
cozinha, com a lista de materiais: 
descrição de processos e algumas 
pistas  de descoberta, como por 
exemplo referências a obras de 
arte; cinema; livros; etc.

Debruçamo-nos sobre exercícios 
através do fazer artístico que:

- Desenvolve a imaginação, des-
poleta a fantasia e a criatividade, 
por exemplo com escrita criativa; 
ilustração; banda desenhada; 
animação; pintura, modelagem, 
construções; etc.

- Desenvolve a observação de 
objectos e de espaços através de 
registos visuais como por exemplo 
um diário para anotar o que se 
vê e o que se sente com palavras, 
desenhos e colagens, pinturas, etc.

1.2-A valorização da ex-
ploração.

Fig 3. Postal 04_Caderno das 
viagens inventadas
Design Raquel Balsa

Raquel Balsa   Postal - perspetivas em tempos de mudança

Neste momento contamos já com 
seis postais:

01 - Artes - Caderno das coisas 
que encontramos
02 - Artes - Riscar para aparecer
03 - Artes - Caderno das coisas 
coladas
04 - Artes - Caderno das viagens 
inventadas
05 - Kinetikós - Folioscópio
06 - Kinetikós - Flipbook

Como base dos primeiros postais 
temos o caderno de explorador, 
um meio onde podemos registar
observações, pensamentos e ideias 
a partir do conceito do coleciona-
dor. Intersectam-se neles ferra-
mentas de desenho e de descober-
ta lúdica que assumem este corpo 
numa nova área do projeto, os 
Postais Kinetikós, brinquedos 
ópticos que nos transportam para 
a história do pré-cinema.  

Postal - contactos e contributos
O projeto desenvolve-se segundo 
uma abordagem participativa e 
está aberto a contributos, suges-
tões, transmutações. Enviem uma 
atividade em postal que gostassem 
de ver publicada e outras suges-
tões para recursos@apecv.pt

Aceda ao arquivo em:
www.apecv.pt/artes-visuais-
aprendizagem-postal
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