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A Revista Imaginar 63, apresenta-se de novo como plataforma para dar visibilidade à voz dos
professores, essencialmente prática, fala por imagens, para mostrar o que se faz aqui e além nas salas
de aulas ou em instituições sociais. Assumimos a revista, não académica, sem fator de impacto, por
categorizar, porque nos interessa mapear as artes visuais na educação, desde o terreno, a partir do
quotidiano, do programa rotineiro e da repetição de modelos, de estratégias. Talvez para
podermos lançar perguntas, traçar caminhos a partir desses lugares onde usam as artes para construir
aprendizagens de cidadania, de diversidade e de identidades.
Começamos com a publicação dos resultados da análise ao Inquérito Nacional da APECV sobre a
Educação Visual e a Educação Artística no Projeto de Autonomia e Flexibilidade (PAFC), por César
Israel Paulo. Deixamos os resultados em aberto, sabemos que ainda é cedo para saber o impacto das
políticas educativas que, estão a ser implementadas agora pelo Ministério da Educação. Saudamos os
princípios enunciados no Documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
O processo da criação e da inovação tem de ser visto relativamente ao poeta, ao artista, ao artesão, ao cientista, ao desportista, ao técnico – em suma à pessoa
concreta que todos somos. Um perfil de base humanista significa a consideração
de uma sociedade centrada na pessoa e na dignidade humana como valores fundamentais. Daí considerarmos as aprendizagens como centro do processo educativo, a
inclusão como exigência, a contribuição para o desenvolvimento sustentável como
desafio, já que temos de criar condições de adaptabilidade e de estabilidade, visando valorizar o saber. E a compreensão da realidade obriga a uma referência comum
de rigor e atenção às diferenças ( In: Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
No entanto, chamamos à atenção que modificar as culturas das escolas e dos professores requer muito
mais do que Documentos sobre Aprendizagens e Competências. Sabemos que as artes visuais podem
contribuir para uma educação humanista, mas sabemos também que precisamos mais do que nunca de
todas as ferramentas para desenvolver espírito crítico, inconformismo; desobediência e responsabilidade
social, e temos plena consciência que nem todos os professores de artes visuais as desenvolvem.
Neste número quisemos homenagear professores, pedimos que nos enviassem exemplos das suas
práticas e compilámos uma secção dedicada a Relatos de Professoras (de Portugal e da Galiza). O
primeiro, por Zulmira Belo, professora premiada este ano no Concurso Ricardo Reis, traz-nos
imagens de um quotidiano escolar onde se pode integrar o questionamento e a criatividade através da
arte. No segundo caso Mariana Conduto conta-nos como os saberes ancestrais, a artesanal cerâmica
pode motivar alunos de um curso de educação e formação (CEF). O terceiro relato, é de uma
professora da Galiza ; Blanca Gonzaléz Crespán , e com ele vemos como as nossas realidades são parecidas. A árvore e a cerâmica parecem permear os relatos, Augusta Gaspar traz o trabalho feito com os
alunos da Escola Secundária da Ramada em Odivelas : um painel impressionante feito em cerâmica.
Da Escola Básica Grão Vasco, Viseu (2018/19) a Professora Maria Eugénia Almeida traz exercícios da
Educação Visual e a Professora Otília Lopes, do Agrupamento de Escolas de Penacova retoma o tema da
árvore, com os trabalhos de alunos apresentados.
São relatos, não aspiram a nada mais, do que mostrar o que se faz, como se faz nas escolas!
A segunda secção é dedicada a projetos internacionais, e integra a descrição de projeto entre crianças do
ensino básico do Irão e Portugal por Ava Serjouie-Scholz, Leila Farzaneh ( Irão) e Célia Ferreira ( EB1/JI
Mascotelos-Guimarães). A última secção da revista inclui dois artigos de teor mais teórico : O primeiro
por Lorena Arévalo (Universidad de Santiago de Compostela) e Rut Martínez López de Castro
( Universidade de Vigo) relata o projeto realizado em âmbito de formação inicial de professores para
debater questões de género a partir de imagens . E finalmente terminamos com a descrição por Cláudia
Severino das oficinas artísticas na Fundação AFID Diferença.
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Resultadosa da Análise ao Inquérito Nacional da
APECV sobre a Educação Visual e a Educação Artística no - Projeto de Autonomia e Flexibilidade (PAFC)
César Israel Paulo, APECV
A APECV - Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual realizou, no passado
mês de fevereiro, um questionário nacional junto de professores e de escolas, na tentativa de aferir
os impactos da aplicação do PAFC - Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) no que respeita à distribuição das cargas horárias
relativas às disciplinas afetas aos docentes dos grupos 600 e 240. O inquérito proporcionou ainda
diagnosticar alguns dos impactos do PAFC junto das mais diversas comunidades escolares onde
esses docentes exercem funções.
No que respeita aos resultados obtidos, relativos ao número de horas semanais disciplinares
atribuídas aos docentes dos grupos supracitados, confirmou-se a inexistência de grandes variações
face ao momento anterior à aplicação do PAFC. No entanto, é importante realçar que apenas no
próximo ano letivo as turmas piloto deste projeto irão atingir o 9.º ano de escolaridade,
esperando-se, nesse momento, uma maior divergência de carga horária, face à atual.
Tendo em conta que a nova matriz curricular prevê a atribuição de uma maior autonomia às escolas não agrupadas e aos agrupamentos de escolas, os dados recolhidos, pela aplicação do questionário, validaram a criação, por todo o país, de novas disciplinas no âmbito das Artes Visuais ou
que permitem a articulação destas com disciplinas afetas a outros grupos de recrutamento, numa
promoção dos objetivos centrais do PAFC.
Relativamente aos considerados, pelos respondentes, aspetos mais positivos do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular foram, acima de tudo, diagnosticados os seguintes: incremento do
trabalho colaborativo (entre docentes e entre alunos); capacitação de outros grupos de
recrutamento terem uma clara noção da matriz de trabalho de projeto, há vários anos levada a
cabo pelos docentes de Artes Visuais; maior articulação de trabalho em várias áreas disciplinares
do currículo; desenvolvimento de um maior número de projetos práticos e de resolução de
problemas reais existentes nas comunidades; maior partilha de experiências; maior oportunidade
para os docentes implementarem novas práticas no ensino/aprendizagem; promoção de uma
melhor perceção do potencial de alguns conteúdos programáticos disciplinares; melhor
desenvolvimento de competências por parte dos alunos; maior motivação e iniciativa para
desenvolvimento de projetos mobilizadores dos saberes das mais variadas disciplinas; maior capacidade de gestão de projetos entre as escolas e os mais diversos atores educativos e instituições
locais.
No que respeita aos aspetos diagnosticados como mais negativos, na aplicação do PAFC,
destacam-se os seguintes: excesso de reuniões suplementares; falta de tempo para planificação,
implementação e avaliação dos projetos a desenvolver; inexistência de uma carga horária
mínima obrigatória para a disciplina de Educação Visual (3.º ciclo); falta de espaços físicos e de
meios tecnológicos para consecução de alguns projetos; número excessivo de alunos por turma,
inviabilizando um trabalho de maior proximidade com o discente, verdadeiramente essencial no
desenvolvimento de projetos; dificuldade de coordenação de horários entre docentes; carga burocrática excessiva.
A APECV continuará a acompanhar, com proximidade, a aplicação do PAFC nas escolas portuguesas e as transformações daí decorridas, quer do ponto de vista educativo, quer profissional.
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FRAGMENTOS de Dossiers Docentes
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Na Aula de ZULMIRA NATÁLIA BELO

Reutilizando Papel

reutilizando Plástico para fazer stencil
Oficina de Artes – Área de Expressões (Curso de animador sociocultural)
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Eco-Escola: Instalação no exterior
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Desenho 10º Ano/11ºAno

Trabalhos no âmbito Eco-Escola
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UM “CASO SÉRIO DE SUCESSO”
Mariana Conduto
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Acreditámos que podíamos inverter a situação e propusemos à direção a abertura deste curso
e embora o agrupamento não tenha no ensino secundário o curso de artes, a diretora achou a
ideia interessante. Tínhamos o público-alvo – jovens com mais de 15 anos, com pelo menos duas
retenções no percurso escolar, que vinham somando insucessos e a nossa enorme crença, que
estes alunos seriam capazes de, através da arte, mudar o seu comportamento e fazer
aprendizagens profícuas, ainda que diferentes daquelas que um percurso académico dito
“normal” lhes poderia proporcionar.
Dois anos volvidos, a nossa crença tornou-se uma realidade. O comportamento destes alunos
mudou completamente e têm um desempenho escolar invejável, participando ativamente nas
aulas, com um nítido entusiasmo e competência.
Um êxito, também ele aferido, através do
manifesto interesse demonstrado pelo
público, nas várias exposições e eventos em
que a turma tem apresentado os seus trabalhos e pelas encomendas que têm vindo a
receber de várias empresas da região.
Preservar uma tradição secular, imprimindo uma ideia muito forte da atualidade aos
objetos cerâmicos que produzem, tem sido
o fio condutor do nosso trabalho, que ilustramos com algumas imagens

O Curso de Educação e Formação (CEF) – Pintura e Decoração Cerâmica a funcionar desde 2017,
na Escola Básica Mário Beirão – Agrupamento Nº2 de Beja, tem sido um “caso sério” de sucesso. Na
verdade, o tipo de púbiico, a quem se destina esta tipologia de ensino, não se revê no currículo dito
“normal”. Trata-se de alunos com problemas comportamentais e de baixa autoestima a quem a escola nada diz e que por via do estigma associado a um CEF, encaram esta saída como um “curso para
burros”, onde nada é exigido, apenas é preciso “respirar” para chegar ao fim com o diploma de 9º ano.

13

IMAGINAR, Revista da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual ( nº 63 julho 2019)

O FUTURO
A Lei de bases do nosso sistema educativo prevê igualdade de oportunidades e educação para
todos e oferece a estes jovens uma tipologia de ensino, que previne o abandono escolar e lhes
proporciona um percurso escolar mais atrativo e facilitador do desenvolvimento de
competências várias em contexto escolar.
A escola foi capaz de se reinventar, para propor um curso que fosse ao encontro do perfil
destes alunos. Mas será que fomos capazes de aproveitar os corredores de liberdade que
existem no âmbito da gestão do elenco modelar e do currículo, nas áreas socio cultural e
científica, de forma a apetrechar estes alunos das ferramentas mínimas para enfrentar um
ensino profissional?
Numa época em que tanto se aposta na flexibilização do currículo, devíamos fazer esta
reflexão.

Estes jovens têm feito um percurso invejável, e cresceram não
só como alunos, mas
principalmente como pessoas,
sendo reconhecido o seu mérito
não só na escola, mas em toda
a comunidade envolvente.

Mas, como “não há bela sem senão”, o futuro destes
alunos está comprometido, apesar de completarem o 9º
ano e ficarem com uma dupla certificação.
Com a conclusão em julho, do curso não há uma saída
para estes alunos, que contemple a continuidade das
aprendizagens na área das artes da cerâmica.
Foi equacionada pela direção a criação de um módulo de
cerâmica, integrado no Curso Profissional de Turismo,
a funcionar no agrupamento, mas na verdade existe um
enorme défice na preparação destes alunos nas componentes Sócio Cultural e Científica e consequentemente o
não enquadramento destes alunos nas exigências de um
Curso Profissional.
Fica assim um sabor amargo, por ver partir estes alunos
repletos de competências na área da cerâmica, com estágios feitos com êxito, aferido pelos vários monitores que
os receberam.
Mariana Conduto
Diretora do Curso de Educação e Formação Pintura e
Decoração Cerâmica
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BLANCA: Dossier Docente
Blanca González Crespán
Blanca González Crespán (Vigo, 1974)
Estudié Bellas Artes en la Universidad de Vigo, licenciándome en el año 1997 y habiendo disfrutado
de una beca Erasmus durante el curso 1994/1995 en Kingston University, Londres. Comienzo mis
estudios de doctorado, que abarcaron el bienio 97-99, obteniendo la Suficiencia Investigadora. El
curso 2000/2001 obtengo una beca Predoctoral para seguir trabajando en el campo de la investigación centrando mi trabajo sobre la artista norteamericana Eva Hesse; ella y su obra fueron d rante
unos años el centro de mi interés investigador.
En el año 2001 saco la plaza de Funcionaria del Cuerpo de Profesores de Ed. Secundaria, por la especialidad de dibujo y ese mismo curso 2001-2002 ganamos el III Premio a la Innovación Educativa
con un proyecto en el que mezclamos entre otras materias arte y matemáticas.

En el año 2006 se cruzará por casualidad el teatro en mi carrera profesional:
ejerceré el cargo de Vicedirectora en la
ESAD (Escola Superior de Arte Dramática) de Galicia durante dos cursos. Fascinada por ese nuevo mundo decido
cambiar la dirección de mi trabajo investigador, centrándolo a partir de ese
momento en las vanguardias históricas y
su relación con el mundo de la escena.
Colaboro también con la desaparecida
revista EL PLANETA (Valencia) entre los
años 2000 y 2001.
En el 2007 participo en la escritura del
libro “125 anos de teatro galego. No
aniversario da estrea de A fonte do xuramento. Galicia 1882-2007” de Manuel F.
Vieites (coord.).
Desde 2010 estoy involucrada en el
proyecto de Secciones Bilingües, impartiendo desde entonces la materia de Ed.
Plástica de 1º de ESO (12 años) en inglés.
En el mes de noviembre de 2015 realizo la
defensa de mi tesis, “Márgenes, huidas y
retornos. La plástica escénica
en la vanguardias históricas”, obteniendo la calif cación de Sobresaliente Cum
Laude.
Ilustro el libro “A raíña das tortas”, escrito
por Álex Mene, publicado en 2018 en la
colección Verdemar de la editorial Alvarellos (ISBN: 978-84-16460-37-3).

ALGUNAS LÍNEAS GENERALES
DE TRABAJO
• Vinculación de la práctica artística en el aula y
la historia del arte.
• Relación del arte con otras disciplinas: arte y
geometría, arte y naturaleza, arte y literatura,
arte y feminismo,…
• Arte y teatro.
• La práctica artística como medio de conocimiento y
autoconocimiento.
• El arte como herramienta de integración.
• La creatividad en el aula.
•…
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Las Meninas de Velázquez
Algunos de los trabajos que mostramos a continuación fueron realizados en el IES de Mos, en
colaboración con mi compañera de departamento María Luisa Matías Domínguez.

DULCES DRAGONES

¡¡CABEZUDOS!!
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O Proxecto Dragal e a Fraternidade do dragón
AUTORRETRATOS:COMO NOS VEMOS
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Teatro, Caperucita Roja y…
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ARTE Y NATURALEZA

Van Gogh, Gauguin, Picasso, Matisse…

VERTIXE SONORA
Ramón e Ramona

Revolting Rhymes by Roald Dahl…
playing with textures
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proyecto “Don Quijote, Sancho y las vanguardias europeas”

El bosque interior
El bosque más animado de Mos
O monte é a nosa vida 2012

22

IMAGINAR, Revista da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual ( nº 63 julho 2019)

Hermosa geometría
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A Árvore
Augusta Gaspar
Escola Secundária da Ramada - Odivelas

Trabalho colaborativo durante os anos
letivos de 2017-18 e 2018-19 com alunos
dos diversos ciclos de ensino, professores e
funcionários da escola Escola Secundária
da Ramada - Odivelas, realizado no âmbito
do Clube de Artes e Ofícios, contou com a
colaboração dos alunos de Artes Visuais
em especial na disciplina de Materiais e
Tecnologias.

Augusta Gaspar: Curso de Artes
dos Tecidos e Artes de Fogo
da Escola de Artes Decorativas António Arroio -Curso de
Design de Equipamento Geral,
especialização Gráfica do IADELicenciatura Produção VisualIADE - 2006. Mestrado em Educação Artística - FBAUL.
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“Árvores criativas”
Otília Lopes

Agrupamento de escolas de Penacova.
O tema:Árvores Criativas, foi trabalhado nas aulas de Educação Visual, no âmbito da temática/conteúdos:
ELEMENTOS VISUAIS NA COMUNICAÇÃO
- Ponto
- Linha
- Plano
- Cor
- Texturas variadas
Objectivo geral: Dominar os conceitos de plano, ritmo, espaço, estrutura, luz-cor, enquadramento, entre outros - em
diferentes contextos e modalidades expressivas.
Estes trabalhos foram realizados pelos alunos do 7ºano de
escolaridade, com idades compreendidas entre os 11 e 13
anos, do Agrupamento de escolas de Penacova.
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Na Aula de Eugénia ...

Maria Eugénia Almeida
Trabalhos realizados por alguns dos alunos do 9ºA, Escola Básica da Escola Básica Grão
Vasco, Viseu (2018/19)
Os alunos tentaram criar figuras reversíveis, através da criação de caleidociclos.Desenvolveram e
representaram ilusões óticas em composições plásticas.

Planificações de volumes, ilustração de composições com efeitos de ilusão ótica.
Quanto à arte contemporânea os alunos aplicaram conceitos de obra de arte abstrata em criações plásticas
bidimensionais.

Os alunos refletiram sobre o papel do património. Identificaram o património e identidade nacional, e, local,
entendendo-os numa perspetiva global e multicultural (tipos de património: cultural, artístico, natural,
móvel, imóvel, material, imaterial, etc). Assim, apresentaram alguns tipos de património local, através da
realização de um “postal”.
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PROJETOS de AQUI e de ALÉM
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Projetos de arte comunitária além-fronteiras
Projecto artístico entre crianças do ensino básico do Irão e Portugal
Dr. Ava Serjouie-Scholz, Leila Farzaneh, Célia Ferreira,
EB1/JI Mascotelos-Guimarães

Os projetos de arte comunitária funcionam como uma ponte entre os membros da comunidade, da
sociedade, do lar, da escola e até de diferentes países e culturas. Eles ajudam a melhorar o conhecimento
cultural e artístico dos cidadãos, bem como a proporcionar um novo ambiente de aprendizagem. Através
dos projetos de arte comunitária, os residentes comuns têm a oportunidade de participar do desenvolvimento artístico da sua cidade, prédio ou escola. Proporciona uma oportunidade para eles aprenderem a
pensar e a agir de maneira criativa.
Os projetos artísticos comunitários também proporcionam aos cidadãos a criação de algo para a sua comunidade, para o seu ambiente, para a sua cidade. Promove-os ao estado de um artista. Eles tornam-se
parte do processo de criatividade. Uma comunidade ou uma sociedade que dá aos seus membros a possibilidade de fazer parte de tais projetos, dá aos seus cidadãos um sentimento de pertença, um sentimento de ser visto e aceite por quem e pelo que eles são.
Power (2012), afirma que “as artes comunitárias, especialmente para a juventude, desempenham um
papel valioso e importante na transição das sociedades. Os três principais temas que recorreram ao
trabalho de campo e à pesquisa são: os projetos artísticos podem ajudar a construir a autoconfiança e
a identidade positiva, as artes podem ser usadas como uma ferramenta não ameaçadora para abordar
questões difíceis e, finalmente, as artes podem unificar uma comunidade; pode reunir muitas pessoas
diferentes para um objetivo ou propósito comum. As artes permitem que as comunidades cooperem,
aprendam sobre os outros, tomem consciência, assumam responsabilidade e propriedade e, acima de
tudo, comuniquem umas com as outras.”
Devido à grande influência dos projetos de arte
comunitária, acredito que projetos comunitários também possam ser usados em um espectro maior por causa do seu papel influente em
comunidades multiculturais e como uma ponte
entre diferentes países. No nosso mundo, que
está a desintegrar-se a cada dia devido às diferenças, à falta de compreensão, respeito e tolerância, a arte pode ser usada como uma linguagem
comum para nos unir.
Através de projetos de arte comunitária intercultural e internacional, poderíamos trazer pessoas
de diferentes raças, idiomas, religião, etnia, cor
da pele, diferenças sociais ou financeiras, etc.
para aprender, a pensar, a criar e a trabalhar juntos. Um projeto comum que traz pessoas para
trabalhar por um objetivo comum.
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Diversidade uma parte inseparável da vida
Vamos fechar os nossos olhos e tentar imaginar viver em
um mundo com apenas um tipo de folhas, todas as folhas
estão em uma forma, um tom de verde e elas são todas
do mesmo tamanho, não maiores ou menores, nenhuma
das folhas é de qualquer maneira diferente da outra. Um
passeio por um parque ou bosque onde estamos cercados
por apenas um tipo de árvore com uma espécie de folhas, seja uma bolota ou uma macieira. Um planeta onde
existe apenas um tipo de flor, e apenas em forma e cor
idênticas e apenas um tipo de ave, com apenas um tipo de
animal, uma terra plana ou uma paisagem montanhosa,
a escolha é sua, mas você só pode ter uma delas. Por mais
difícil que pareça imaginar tal mundo, já que estamos
acostumados com a diversidade no nosso planeta, é disso
que trata o racismo. Racismo, pensamento superior que
nos leva a acreditar que apenas uma raça é superior, que
apenas uma raça, com uma cor de pele, uma religião, uma
cultura, uma língua etc. é superior acima de tudo e tem
o direito de existir. Então, muitas vezes temos testemunhado na história como pessoas inocentes foram vítimas
de assassinatos em massa, genocídios apenas por serem
diferentes. A mentalidade racista não tem tolerância ou
aceitação pela diversidade.
O nosso mundo é um magnífico lugar bonito por causa
da sua diversidade. A riqueza dos diferentes tipos de folhas, as suas cores e a sua função, é tão magnífica quanto
diferentes raças de seres humanos, com as suas diferentes
cores de pele, língua, religião e cultura. A diversidade é o
que torna o mundo fascinante e estimulante, e nos estimula a aprender mais sobre isso.
Em vez de nos inspirarmos em toda a diversidade ao
nosso redor e abrir os nossos olhos e corações para tudo o
que ela oferece, durante séculos impusemos sofrimento e
injustiça a outros que são diferentes. É um pecado imperdoável ser diferente, ser uma minoria mesmo no Século
XXI. Keating (2007), em seu livro Teaching for transformation, escreve: “as pessoas geralmente assumem que as
diferenças fisiológicas, como a cor da pele, textura do cabelo e características faciais entre as várias raças, indicam
diferenças biológicas e/ou culturais biológicas subjacentes
diferenças que implicam divisões “naturais” permanentes
entre grupos distintos de pessoas. Fomos treinados para
classificar e avaliar a nós mesmos e àqueles que encontramos de acordo com essas aparências raciais: olhamos
para o corpo de uma pessoa, classificamo-la, inserimo-la
numa categoria, fazemos generalizações e baseamos as
nossas interações nessas suposições de raça ”(p. 5).

Detalhe na Mesquita Sheikhlotfollahi em Isfahan

Detalhe da parede da Igreja do Carmo no Porto

Projetos de arte comunitária
Nos últimos anos, organizei vá
rios projetos de arte comunitária entre
o Irão, a Alemanha e Portugal, às vezes
internacionalmente e, às vezes, em âmbito
nacional. Mais uma vez, e novamente eu
tento conectar o Irão e outros países juntos através da arte, porque muitas vezes
o povo iraniano tem sido mal compreendido no mundo por causa das ações e
políticas do governo iraniano.
Através destes projetos de arte comunitária, pretendo tornar possível para
diferentes pessoas, de diferentes países e
origens, aprender umas sobre as outras,
aprender a arte e técnica, expressar-se criativamente e trocar uma obra de arte, bem
como aprender a viver mais próximos uns
dos outros como seres humanos.
Através do processo de criatividade, as
pessoas também vêm para mostrar e
expressar parte da sua personalidade, os
seus pensamentos, medos, esperanças,
sonhos. Através do seu trabalho, eles
chegam um passo mais perto de se verem
como seres humanos, aceitando-se uns
aos outros e até aprendendo a respeitar e
amar uns aos outros.
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O Irão e Portugal têm uma rica história e cultura
no uso de azulejos pintados à mão e mosaicos.
Isso inspirou-me a organizar um projeto de arte
comunitária entre crianças em idade escolar no
Irão e em Portugal. A primeira coisa depois de
escrever um plano de projeto e proposta foi encontrar artistas ou professores interessados em
participar deste projeto. Célia Ferreira de Portugal e Leila Farzaneh (Artista) do Irão manifestaram interesse em trabalhar com crianças nos
seus países desenvolvendo o seu projeto.
O objetivo era ensinar as crianças sobre as artes,
culturas, idioma, situação geográfica do outro
país e inspirar as crianças a trabalhar em uma
obra de arte para doar para as outras crianças.
Assim, por exemplo, as crianças iranianas enquanto aprendem sobre Portugal, a sua história,
cultura, comida e pessoas também tiveram a
oportunidade de criar e pintar uma imagem
num azulejo, aprendendo sobre Cerâmica e
azulejos (Vidrados). As crianças dos dois países
trabalharam juntas para criar obras de arte para
enviar como mensagem de paz às crianças do
outro país.
Dr. Ava Serjouie-Scholz,
Crianças no Irão aprendendo sobre Portugal

Aula no Irão
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Este projeto artístico de arte comunitária foime proposto pela Drª Ava Serjouie-Scholz do
Irão. Aceitei o desafio e necessariamente tive de
fazer o desafio a outras professoras que lecionassem a alunos com idades entre os oito e dez
anos de idade
Através da coordenadora da Escola EB1/JI de
Mascotelos, Professora Dulce Silva, foi possível trabalhar com duas turmas dessa escola,
nomeadamente os alunos do 3º ano, com a
Professora Helena Costa e os alunos do 4º ano
com a Professora Paula Rios.
Na escola apresentei aos alunos este desafio
que foi aceite com grande entusiasmo.
O projeto teve três etapas:
1. Apresentação do projeto e da cultura,
breve apresentação, do Irão aos alunos;
2. Desenho em suporte de papel para a elaboração dos azulejos.
3. Pintura de azulejos vidrados para serem
enviados para o Irão.

30

IMAGINAR, Revista da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual ( nº 63 julho 2019)

Na primeira etapa foi visualizado um vídeo sobre o Irão onde puderam conhecer a sua capital
Teerão, história e cultura.
Na segunda parte foi pedido aos alunos que desenhassem sobre o que achavam que seria “O
sonho de um Mundo Melhor”, a sua representação vista pelos olhos das crianças. Na impossibilidade de colocar todos os desenhos deixo dois exemplos.

Liliana, 8 anos

William, 10 anos

Na terceira parte os alunos tiveram a possibilidade de aprender as técnicas de passagem do
desenho para os azulejos e sua pintura.

Alunos a pintar os azulejos

Azulejos prontos a ir para o forno

Resultado final de todos os azulejos
para enviar para o Irão
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Foi um projeto muito interessante, os alunos
gostaram muito e escreveram uma mensagem
em inglês, com a ajuda da professora de inglês,
para enviar aos alunos do Irão:
“…I’m glad to do this work to show you. I
hope peace comes to your country and that
you are very happy”, william, 10 anos.
“…I want you to know that i’m proud to be
parto f this project. My wishes are that all the
world live in pace”, Rodrigo, 8 anos.
“…I’m 8 years old and i’m glad to do this work
to you”, Rodrigo
“…I enjoy working on this project. I hope the
world turns a better place.”, Nuno Rodrigo, 9
anos
“…If I was in your country I would make it
better for all kids study and togeter with me
make a better place”, João Paulo, 8 anos.
“…Don’t be affraid, fight for the peace in your
country. God bless you!”, Joana, 8 anos

Estes trabalhos têm sentido e significado ao
nível da aprendizagem curricular e académica
e também ao nível do desenvolvimento dos
princípios e valores, nomeadamente estéticos
e artísticos.
Os painéis onde representamos o nosso país
foram criados, há 6/7 anos, com a colaboração de uma professora de Expressão Visual
e Tecnológica, Olga Ferreira, sobre o tema
‘Ideias para o Futuro de Portugal’.
A pintura dos azulejos colocados em forma
de pirâmide foram pintados, no ano letivo
2016/2017, por alunos de uma escola do Irão,
numa atividade de intercâmbio realizada com
os alunos dos 3º e 4º anos da nossa escola,
apoiada pela APECV - Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual - e
orientada por um elemento dos seus órgãos
diretivos, professora Célia Ferreira e pelas
professoras Helena Costa e Paula Rios

Painel elaborado com os azulejos recebidos do Irão
“A nossa escola está linda!🌟
A nossa escola tenta ser também um espaço de
partilha, intercâmbio e arte... Os nossos pequenos
artistas empenham-se e o resultado é espetacular!
Os trabalhos expostos, na parede exterior da escola,
têm como objetivos embelezar o espaço escolar e
também valorizar o trabalho e empenho de todos
nos projetos que desenvolvemos.
Nada é feito por acaso!
Os alunos envolvidos neste projeto foram desafiados
a dar/pintar as suas ideias para ‘ O Sonho de um
Mundo Melhor’. Os azulejos pintados pelos nossos
alunos foram enviados para a escola parceira do
Irão, que por sua vez, nos enviou os seus trabalhos.
Estes espetaculares azulejos chegaram à nossa escola
em junho de 2018. Estão todos de Parabéns e a nossa escola está mais, muito mais, rica!”, Dulce Silva
(texto retirado da página do facebook,publicado em
11 de novembro 2018)
Este foi sem dúvida um projecto que envolveu muita gente
e que sem a colaboração de
todos, e de cada um, não teria
sido possível concretizar este
trabalho de partilha que uniu
dois países, dois continentes.
Célia Ferreira, membro dos
corpos directivos da APECV.
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EAT ART. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Arévalo, Lorena, Universidad de Santiago de Compostela
Martínez López de Castro, Rut, Universidad de Vigo

RESUMEN
El presente artículo recoge las sensaciones y situaciones de aprendizaje vividas durante
la implementación del proyecto educativo Eat Art, desarrollado en el marco de la asignatura Educación artística y Creatividad en el Grado de Educación Primaria e Infantil
de la Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo. Dicho
proyecto propuso una investigación basada en las artes que trató de hacer reflexionar
críticamente sobre la feminidad y su relación con la comida. En este proyecto se recurre
a la interpretación crítica de las obras de arte y a la creación artística como claves para
indagar caminos alternativos y críticos con las relaciones de género.
Palabras clave: relación feminidad-comida, investigación basada en las artes, aprendizaje
colaborativo.
This article gathers the sensations and learning situations experienced during the implementation of the educational project Eat Art, developed within the framework of the
subject Artistic Education and Creativity in the Degree of Primary and Child Education
of the Faculty of Education and Sports Sciences of the University of Vigo. This project
proposed an investigation based on the arts that tried to reflect critically on femininity
and its relationship with food. In this project, interpretation and artistic creation are
used as keys to investigate alternative and critical paths with gender relations.
Keywords: femininity-food relationship, art research, collaborative learning.

1. INTRODUCCIÓN: UN VIAJE HACIA LO ARTÍSTICO
El hilo conductor del proyecto Eat Art no es otro que la relación de la comida con la feminidad, una investigación en torno a las representaciones visuales para su comprensión crítica y su realización práctica.
El presente proyecto se realizó durante el curso 2016-17 con las/os estudiantes de las materias de Taller
de creatividad y de Educación artística del Grado de Educación Primaria e Infantil. El propósito era la
construcción de un espacio educativo que contribuyese a crear experiencias sustantivas de aprendizaje
(Hernández, 2000) más allá de una concepción memorística y disciplinaria de las asignaturas.
De acuerdo con esto, la iniciativa surge como un viaje cuya trayectoria se va construyendo en comunión
con las/os estudiantes. En este sentido, la práctica pedagógica no buscó fijar un destino concreto, sino
animar y preparar a las/os estudiantes para que éstas/os realizaran sus propios trayectos, aportando conocimientos, fomentando la capacidad crítica y facilitando las herramientas artísticas necesarias. Para ello, el
proyecto pone la atención en el encuentro, en las experiencias de conocer, de auto-reflexión y de compartir
subjetividades y saberes (Hernández, 2011) sobre nosotras/os mismas/os y sobre el género.
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Los objetivos que se propusieron fueron los siguientes:
o Reflexionar críticamente sobre la feminidad y su relación con la comida desde el
género del bodegón y la cultura visual.
o Analizar las imágenes como mediadoras de discursos y como generadoras de efectos de direccionalidad sobre las identidades.
o Realizar proyectos artísticos colaborativos en torno a la relación género-comida
que creen espacios de acción pedagógica y de transformación social.
o Proponer las artes como una vía de conocimiento y de posibilidades educativas a
través del collage, fotografía, vídeo, performance, narrativa, pintura, instalación…
o Conceptualizar la creatividad desde un modelo de educación para la creatividad
transformadora, colaborativa, distribuida e innovadora.
La perspectiva de la cultura visual y feminista, desde un enfoque construccionista, brinda nuevas formas de aprender basadas en la indagación e interpretación mediante el análisis crítico de las imágenes
y la producción artística. Estas perspectivas llevaron a replantear las relaciones pedagógicas hacia el
establecimiento de un diálogo experiencial entre los estudiantes y las docentes, proponiendo un nuevo
rol docente como facilitador de experiencias sustantivas del aprendizaje de los estudiantes (Hernández,
2000: 42).
Con todo ello, a lo largo de este artículo se señalan las claves de este viaje vital que se inicia con interrogantes personales y que, lejos de generar conclusiones, ha procurado abrir caminos de sentido para los
estudiantes.
En el artículo se narra en primer lugar, la perspectiva teórica del proyecto. En segundo lugar, se analiza
el proceso de desarrollo y las estrategias metodológicas. Finalmente, se ofrecen unas breves conclusiones sobre esta práctica de educación en arte.
2. MARCO TEÓRICO
2.1 El concepto de género
El concepto “género” incide en la diferenciación entre “masculino” y “femenino” en términos sociológicos. Así, mientras los términos mujer y hombre (sexo) hacen referencia a aspectos biológicos, a
diferencias fisiológicas, el término género (masculino y femenino) se refiere a propiedades o caracteres
atribuidos por la sociedad: el sexo es genético, el género es cultural (Llanes, 2010: 31-74). Como indica
Varela (2008), el psicoanalista de la identidad sexual Robert J. Stoller empleó el concepto “género” (en
este contexto) por primera vez con los siguientes términos:
Los diccionarios subrayan principalmente la connotación biológica
de la palabra sexo (...), sexo masculino o femenino, y los componentes biológicos que diferencian al macho de la hembra; el adjetivo
sexual se relacionará, pues, con la anatomía y la fisiología. Ahora
bien, esta definición no abarca ciertos aspectos esenciales de la
conducta –a saber, los afectos, los pensamientos y las fantasías- que,
aún hallándose ligados al sexo, no dependen de factores biológicos. Utilizaremos el término género para designar algunos de tales
fenómenos psicológicos: así como cabe hablar de sexo masculino o
femenino, también se puede aludir a la masculinidad y la feminidad
sin hacer referencia alguna a la anatomía o a la fisiología. Así pues, si
bien el sexo y el género se encuentran vinculados entre sí de modo
inextricable en la mente popular (...) su desarrollo puede tomar vías
independientes.
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Pasar de un eje (el de sexo) al otro (el del género) desplazó el foco de atención de ambos colectivos como
sexo a una compleja red de relaciones sociales, políticas y económicas entre hombres y mujeres. La identificación del género como un aspecto cultural (y por lo tanto, arbitrario y modificable), motivaron una
serie de reflexiones (primero) y reivindicaciones (después) que buscaban una ruptura de raíz en estas
relaciones de poder.
En palabras de Barbé i Serra, Carro y Vidal (2014: 28) “las subculturas [masculina y femenina] o los
géneros son dos cosmovisiones, dos grandes maneras de vivenciar y percibir el mundo que se atribuyen
a las personas en función de lo que la ciencia y el discurso médico ha llamado sexo biológico”. Basándose
en la premisa de que lo masculino y lo femenino constituían, lejos de complementariedades, dos culturas
distintas (que en ocasiones resultaban, además, rivales), nacen, en los mismos años 60, los movimientos
feministas radicales (el concepto de género supone el eje fundamental, casi fundacional, de los movimientos feministas modernos). Ya Simone de Beauvoir (1999: 99), hablaba de “lo que la humanidad ha hecho
con la hembra humana”, en clara alusión al carácter sociológico, impositivo y antinatural del rol de género. Si bien este rol ha afectado a lo largo de los siglos tanto a hombres como a mujeres, la lucha contra
la obligación o coacción psicológica en nombre del género ha partido, de un modo más manifiesto, del
colectivo femenino.
Sin embargo, aunque tal vez de una forma no tan pública o notoria, la lucha del propio colectivo masculino contra la represión de determinadas actitudes consideradas inadecuadas, frente al fomento de determinadas actitudes consideradas ideales, es también una realidad. También el hombre reivindica el derecho a ejercer ese libre albedrío con el que se asocian actividades, actitudes, preferencias o maneras que el
proceso de socialización le ha negado, y a rechazar aquellas que ha venido desempeñando a lo largo de los
años pese a sentirlas ajenas a su idiosincrasia personal.
En este contexto, cabe preguntarse si es posible hablar propiamente de una identidad de género. Cabría
hacerlo en la misma medida en la que es posible hablar de identidad de etnia, identidad histórica o
identidad política. Y es que “la cuestión de la identidad se fue imponiendo a medida que aumentaba la
divergencia con una subjetividad que se quería autónoma en los procesos de la individualización de las
sociedades modernas y contemporáneas. La identidad se deduce, antes que nada, de una subjetividad que
actúa con vistas a producir un sentido que ya no es dado por el lugar social ocupado”
(Kaufmann, 2015: 25). El saberse miembro de un grupo, siempre que esta identificación sea voluntaria,
conlleva la aceptación de las características definitorias del mismo (si no todas, sí buena parte de ellas).
La pertenencia a un colectivo, la propia identificación y la afinidad con el resto de sus miembros, implica
necesariamente un condicionamiento de las personas adscritas, de una u otra manera, al mismo, pero
también debe permitir la aportación de características propias, susceptibles de enriquecer al colectivo,
que en ningún caso debe ser restrictivo, inmovilista o censor. La identidad de género, entendida como la
conciencia de pertenencia a una de las posibles categorías de género, no debe ser, por tanto, inamovible,
cerrada o excluyente.
Resulta interesante reflexionar, bajo esta premisa, acerca del término “ambigüedad” (referido siempre
a aspectos tan superficiales de la identificación de género como la vestimenta, la conducta social o la
orientación sexual), tan empleado a lo largo de la historia, y especialmente desde finales de los años 60
y principios de los 70, para referirse a todas esas actitudes (atribuibles tanto a hombres como a mujeres)
que cuestionan las cualidades propias del rol que a cada uno/a “le ha tocado desempeñar”. Estas pequeñas
insurrecciones, tildadas habitualmente de “provocadoras” o “excéntricas”, se han asociado tradicionalmente con una indefinición sexual que no necesariamente debe responder a la realidad. Es en este punto
donde se encuentra la base del debate sobre la identidad de género.
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En esta línea, la filósofa Judith Butler enunció a principios de los años 90 su teoría performativa del
sexo y la sexualidad (2001), con la que incide en la construcción del género como categorías (femenino/masculino), identificando los roles de género con constructos sociales, no naturales o biológicos, y
por lo tanto, modificables. Butler indaga acerca de las repercusiones de lo que da en llamar “discurso
de la normalidad” y “discurso de la moralidad”, que se podría resumir en el rechazo hacia determinadas conductas o identidades sexuales o de género por parte de quien podría ser susceptible de adoptarlas, por miedo a las represalias y los traumas que se pueden derivar de la adopción de las mismas.
Lo que la filósofa propone al respecto es un proceso de desnaturalización del género (lo cual resulta
posible debido al carácter cultural, no natural, del mismo) por medio de la búsqueda de nuevos significados (“opciones”) que escapen a la dualidad masculino-femenino, a través de una crisis de categorías
que empiece por dudar de lo establecido, con la finalidad de ampliar el marco de posibilidades.
Las aportaciones de Butler abrieron nuevas vías de experimentación en lo tocante a la representación
visual del género. La idea de que tanto masculinidad como feminidad constituyen construcciones
sociales que se mantienen y transmiten no sólo a nivel psicológico, sino también a nivel “estilístico”
(peinado, maquillaje, vestimenta, actitud...) amplió las posibilidades de exteriorización de la propia
identidad de género (incluyendo, claro está, el género fluido) de modo notable, al tiempo que contribuyó a la legitimización de las mismas, modificando su percepción social. Hoy, la transexualidad, la
intersexualidad o el travestismo, crean y mantienen sus propios códigos de identificación, reconocibles
por el imaginario colectivo. La identidad de género ha dejado de ser un “posicionamiento” binario
(Butler & Lourties, 1998: 296-314) para convertirse en un crisol de opciones en el que toda opción
tiene cabida.
En lo tocante a la formación, legitimación y posterior debate sobre la identidad de género, la producción artística ha jugado un importante papel.

2.2 La comida y el género
La comida es un tema de gran inspiración artística cuyas primeras manifestaciones son las naturalezas muertas y los bodegones como representación del gusto burgués y placer gustativo. En las primeras vanguardias, Cézanne abrirá un nuevo camino alejándose del modelo como referente. A partir
de entonces, como apunta también Replinger, “el espectador […] se situará no frente a la naturaleza
sino dentro de ella al borrarse los límites […] entre las cosas y los cuerpos” (Oliva, 2013: 159). En
el S.XX, con Salvador Dalí, Andy Warhol, Claes Oldenburg o Sandy Skugland, la comida se abre a
nuevas visiones como materia y gusto.
Elisabeth Hartung (Oliva, 2013: 158) distingue tres ejes temáticos de la presencia de la comida en el
arte en el siglo XX: la comida como tema artístico, la comida como material para la creación artística y la/el artista como cocinera/o o anfitrión/a.
Las cuestiones de género estuvieron asociadas tradicionalmente en el mundo del arte al acto alimenticio y la comida. La mujer se enfrenta a los estereotipos de la ideología patriarcal que la relacionan
con la representación del apetito, lo corporal, la belleza y sus roles como madre y esposa.
La filosofía occidental ayudó a construir estas vinculaciones simbólicas a través de un orden
jerárquico de los sentidos donde se desprecia el valor cognitivo del gusto.
En este orden a la mujer le corresponden los sentidos considerados inferiores -gusto, tacto y olfatorelacionados con el apetito, la imperfección, la fragilidad y la subordinación. Y al hombre le corresponden los sentidos superiores -vista y oído- cuyo valor evidencia la importancia de lo intelectual,
más allá de lo estrictamente sensorial.

37

IMAGINAR, Revista da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual ( nº 63 julho 2019)

38

En el arte, la mujer ha sido representada como vendedora de fruta, madre, esposa, como objeto devorable dentro de los bodegones o como cocinera convertida en objeto carnal. Las representaciones que
relacionan a la mujer con la comida son numerosos en la historia del arte. El cuerpo femenino convertido en objeto o bocado se reinventó en el surrealismo. La obra Festín caníbal (1959) de Meret Oppenheim fue una de las manifestaciones de canibalismo participativo entre público y artista. Oppenheim
ofrece un banquete de alimentos servido sobre el cuerpo desnudo de una mujer como acto simbólico de
consumo.
En este contexto, surgen mujeres artistas críticas con este tipo de visiones androcéntricas que reducen el
cuerpo de mujer a un objeto y al deseo o apetito sexual. Nacen diferentes propuestas de diversos formatos -pintura, instalación, escultura, fotografía o performance- donde la comida y el acto alimentario van
a ser escenarios de transgresión de los estereotipos culturales en torno a las mujeres.
Los trabajos de Marina Abramovic, Pilar Albarracín, Sara Lucas, Elke Krystufek, Patty Chang, etc. renuncian a la visión patriarcal para situar el acto de comer o de alimentarse para disfrutar, aliviar tensiones o como un camino de auto-reflexión. Por otra parte, surgirán propuestas artísticas críticas sobre
la cultura de la delgadez, el control del peso, los trastornos alimentarios, el excesivo cuidado corporal, y
en contra de la insatisfacción corporal por parte del sexo femenino.
En torno a estas temáticas, las propuestas artísticas de las mujeres pretenden subvertir el «estado del
cuerpo» a través del arte (Oliva, 2013: 305). Estas propuestas parten de una visión actualizada revisando
el arte corporal de los años sesenta y setenta. Renuevan ciertos planteamientos sobre el cuerpo, la identidad o la belleza desde postulados feministas, denunciando el sistema de control político y económico
por parte del poder patriarcal.
DESARROLLO DEL PROYECTO Y METODOLOGÍA
En este proyecto de trabajo se propone una investigación educativa basada en las artes visuales, como
una metodología artística que recurre prioritariamente a las artes como un proceso de indagación a
través de la interpretación, análisis y creación artística. Se parte de la consideración de la actividad
artística como una herramienta con intención investigadora y psicológica, en el sentido de que se
construyen y proyectan representaciones sobre la realidad. El desafío es reflexionar y buscar otras maneras de mirar y crear experiencias, ya que el arte nos permite acceder a aquello que es difícil comprender a través sólo de las palabras o números. Por esto, se eligió realizar un tipo de trabajo de orientación
cualitativa que utilizará lo visual y lo artístico como referencias de innovación para favorecer nuevas
miradas y reposicionamientos de las/os estudiantes sobre el género.
El proyecto pretende que los estudiantes encuentren su lugar y su sentido en un proceso colaborativo
de aprendizaje. De ahí que la propuesta se conciba de forma abierta, lo que permite a las/os estudiantes
crear sus propios recorridos de aprendizaje a través de la participación. Esto nos lleva a una visión educativa como la planteada por Efland, Freedman y Stuhr (2003):
Cuando el conocimiento es representado como un collage, o una red
o entramado interconectado, la investigación es menos propensa a
proceder de modo jerárquico, siguiendo la lógica tradicional. Adquiere,
en cambio, la forma de un relato, o mejor aún, de una multiplicidad de
pequeños relatos
Esta vía de trabajo potencia la diversidad de relatos artísticos, los relatos infrecuentes y resistentes, que
permiten el aprendizaje colectivo (aprender las/os unas/os de las/os otras/os), de forma colaborativa.
Esto otorga un nuevo sentido a las categorías de “estudiantes” y “docente”. La docente se convierte en
arquitecta de experiencias o guía del conocimiento, y los estudiantes en activadores pedagógicos, pues
participan activamente en su propio aprendizaje y potencian el aprendizaje del grupo.
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3.1. Un, dos, tres… Ya!
El punto de partida del proyecto lo constituyen una serie de preguntas iniciales que funcionan como hilo
conductor, y que sirven para dar respuesta a diferentes puntos de vista del objeto de estudio: la relación
entre comida y feminidad representada a través del arte.
El proyecto pretende ahondar en:
• Cómo el arte y las/os artistas construyen el modo en el que la
mujer ha de ser vista y representada.
• Cómo reflexionar críticamente, estableciendo puentes entre la
teoría y la práctica artística.
•Qué conocimientos, aprendizajes y compromisos se comparten
durante el desarrollo del proyecto.
• Cómo conseguir un cambio de conciencia individual y colectiva
para la mejora de las relaciones humanas.
Estas preguntas propician un recorrido a través de las representaciones visuales para indagar acerca de la construcción de los discursos
sobre la feminidad, con el fin de producir un cambio de conciencia
individual y colectiva.
Se emplean dos vías de aprendizaje: mediante el análisis e
interpretación de obras de arte e imágenes, y mediante la creación de
objetos visuales por parte del alumnado. El análisis e interpretación
del discurso sobre las imágenes y obras de arte permite explorar los
discursos que median en las representaciones y sus efectos sobre las/
os estudiantes. Y la creación artística de un objeto “eat art” permite
utilizar los recursos plásticos y visuales para transitar por lo multisensorial, lo emocional y conceptual.
El aprendizaje vinculado al hacer es una forma de indagación que
permite a las/os estudiantes acceder al campo de investigación a través
de la creación. Hay muchas tendencias actuales en investigación que
apuntan en esta dirección, como la investigación basada en las artes
(IBA) o la realizada por el grupo de investigación A/r/tography de la
Universidad de British Columbia, que siguen esta perspectiva, según
la cual las artes son consideradas como una herramienta de investigación cualitativa.
Para articular los recorridos del proyecto se considera necesario que
las/os estudiantes creen un diario de trabajo, donde incorporan sus
preguntas, dudas, experiencias, imágenes, relatos, etc. Para ello, en el
desarrollo de esta experiencia las/os estudiantes eligieron el tupper
como elemento contenedor, que funcionó a modo de diario en el que
se registró el proceso del aprendizaje. El tupper era un objeto cotidiano para todo el alumnado, un objeto utilizado diariamente para
transportar la comida hasta la Facultad.
Esta idea se materializó con resultados sugerentes, pues las múltiples
variaciones de estéticas y de contenido representaban una cartografía
personal única. En los tupper se visualizó el recorrido de aprendizaje, el punto de partida del alumnado, los cambios vividos durante el
proceso y lo aprendido con las/os compañeras/os.
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Para estrenar el tupper, se planteó al alumnado una primera pregunta: “¿Qué relación hay entre
feminidad y el género del bodegón?”. La respuesta escrita podía ir acompañada de algunas imágenes
que explican su punto de vista.
Estas son algunas de las respuestas dadas por los grupos de estudiantes:
“Mi respuesta se basa en dos aspectos del rol de la mujer que se relaciona entre sí. La mujer
como pri mera fuente de alimento, desde la formación del feto, después como fuente de leche,
y posteriormente, siguiendo esta misma línea, dentro de una sociedad patriarcal, como ama
de casa encarga del cuidado de la misma y de la familia (por ejemplo) como cociner a. La
mujer como objeto de deseo, la mujer como comida expuesta entre alimentos.
Está relacionado con estereotipos de género que vienen dados ya desde la antigüedad, que
se ve tanto en obras de bodego nes en las que aparecen mujeres exhibiéndose con la comida
hasta en la sociedad actual con anuncios publicitarios donde la mujer anuncia diferentes
tipos de comida (tanto sana como “basura”) Sandra R
“Me sugiere varias ideas. Por un lado, el punto de vista sexista donde se puede interpretar a
la mujer como objeto; por otro lado, como punto de vista positivo, el papel de la mujer como
fuente de alimentación de sus hijos/as” Bárbara NS
Cuadro 1: Selección de respuestas ofrecidas por el alumnado ante la pregunta “
¿Qué relación encuentras entre feminidad y el género del bodegón?”

3.2 ¿Qué hay detrás de los bodegones?
Esta cuestión introductoria del proyecto sirvió para conocer los lugares y las estrategias que utilizan las/
os estudiantes para referirse al tema de la feminidad. El proceso de aprendizaje continúa con el análisis
histórico de bodegones con protagonistas femeninas.

Ilustración 1. Selección de
tuppers del alumnado.

Ilustración 2: Retrato de una
mujer desconocida con
vegetales y frutas. Iván
Khrutski (1827-1885)
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El enfoque interpretativo se realiza poniendo atención en los discursos que median en los bodegones,
indagando en su contexto y en las relaciones de poder que construyen dichas realidades.
Los relatos elaborados por los grupos de estudiantes se limitaban, inicialmente, al análisis superficial
de las obras, sin considerar su vinculación con los contextos socio-históricos en los que éstas fueron
producidas. El alumnado las trataba, así, como obras “puras”, desvinculadas de los valores y discursos
de su tiempo. Por tanto, dichos relatos parecían reproducir de forma consciente o inconsciente una
noción tradicional de mujer, la propuesta por el sistema patriarcal.
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Los bodegones permitieron, un primer encuentro con obras históricas y con los discursos que median
en sus representaciones.
En una segunda fase, se presentaron obras artísticas contemporáneas y vinculadas con la cultura visual
para establecer un recorrido comparativo entre el pasado y el presente que permitiese buscar explicaciones sobre la feminidad y su relación con la comida.
Los estudiantes percibieron cómo se mantienen muchos de los atributos de género y rol tradicionalmente asignados a la mujer en la producción artística actual. Dicha comparativa permitió comprobar
cómo las representaciones artísticas contribuyen a la configuración imaginarios sociales, y cómo estas
imágenes, lejos de “hablar por sí mismas”, se encuentran claramente connotadas y condicionadas por el
contexto histórico, social y cultural, y por los discursos dominantes.
Este proceso de análisis llevó a las/os estudiantes a definir las siguientes ideas:
● La mujer es representada con unos roles determinados, como
“cocinera, “madre”, “esposa”.
● La mujer es representada con el objetivo de transmitir un modelo de belleza.
● El contexto social e histórico influye en la representación.
● Existen representaciones diferenciadas de bodegón y mujer
según la clase social.
El paso siguiente en el proceso de análisis de la representación de la mujer fue ir más allá de lo evidente y entender las imágenes desde la comprensión crítica de la producción artística. El objetivo
era entrever las concepciones ocultas que median en las obras, las versiones de “lo correcto” o “lo
normativo” que tratan de fijar y las que tratan de excluir. Para ello, se empleó la deconstrucción como
método de análisis de imágenes en diálogo o enfrentadas. Trabajando desde las mismas imágenes fue
posible abrir nuevos caminos cuestionando las relaciones de poder que imperan en las obras a través
de preguntas como
¿Quién está representado?
¿Quién tiene autoridad para representar
estos bodegones?
¿Cómo se representa la masculinidad en
los bodegones?

Ilustración 3: Bodegón de mujer echando chocolate en una mancerina. Félix Lorente (1712-1787) Bodegón a analizar
por el alumnado.

“El bodegón se relaciona con la feminidad en cuento el espacio que representa. En el bodegón se hace referencia a la cocina; espacio tradicionalmente relegado a la mujer… La mujer
siempre estuvo al cuidado de la casa y de las hijas, no obstante, su papel en la sociedad
siempre estuvo excluido. De esta manera la cocina se convierte en lugar para expresar el día
a día, es la vida de la mujer…” Grupo de Carmen PV

Cuadro 2: Selección de reflexión surgidas ante la contemplación de los bodegones propuestos.

Ilustración 4. Imagen de obra “Naranjas y Limones” de
Julio Romero de Torres.
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Ilustración 7: Imagen de la obra de Gina Pane.
Are you alive or not? 1970.

Ilustración 5. Imagen disponible en: http://unbaulllenodesecretos.blogspot.com.es/2014/07/nyotaimori-o-nantaimori-el-sushi.html

Estas preguntas fueron planteadas y discutidas en grupo con el objetivo de desmitificar la neutralidad de la/el
artista, explorando los mecanismos de poder en torno al arte y las/os artistas. Para la discusión, las/os estudiantes se apoyaron en conceptos como la “ideología carismática” planteada por Bourdieu (1977) sobre las
representaciones que naturalizan las desigualdades de género, de clases, razas o étnicas en las obras de arte,
que tienen su base en el mito del genio creador. Y las ideas planteadas por Lourdes Méndez en la obra “Antropología de la producción artística” (1995) que trata sobre cómo se fueron configurando progresivamente en
Occidente las representaciones ideológicas del arte con un objetivo político, consolidar un orden social basado en la dominación de los hombres sobre las mujeres, de los occidentales sobre los definidos como “salvajes”
y de clase.
El trabajo realizado por el alumnado hasta este punto permitió un acercamiento al tema de estudio, y una
visión más clara sobre cómo las/os artistas (principalmente hombres) han contribuido a construir relatos
androcéntricos sobre determinadas parcelas de la realidad. Relatos que representan a la mujer desde la “otredad”, configurada sobre valores y normas sociales provenientes del sistema patriarcal. Estas representaciones
se convierten en “ideales”, tomadas como criterios de juicio corporal y feminidad cuyo cometido es la incorporación en el proceso de auto-experiencia.
Se llegó, por tanto, a la conclusión de que las imágenes, por un lado, determinan el modo en que la mujer ha
de ser mirada en relación con la comida, y por otro, nos devuelven la mirada y nos interpelan para dotarla de
discurso. A partir de aquí, se rescata el poder de las/os estudiantes como visualizadoras/es de las imágenes, y
con ello, como creadoras/es de significados, capaces de ser con y a través de ellos.
Este paso en la relación con las imágenes, permitió un nuevo posicionamiento del alumnado como constructor de relatos, obligándolo a pensar sobre su propia mirada, y la corporeización de los relatos hegemónicos
en relación de la comida y la feminidad. A partir de este momento, en el que las/os estudiantes dejan de ser
espectadoras/es y pasan a ser autoras/es, se abrió la vía de creación de sus propias obras, a la vez que se continuó avanzando en la exploración de otro tipo de imágenes de perspectiva feminista.

Ilustración 8: Imagen del vídeo-performance de Pilar Albarracín. Tortilla española. 1999.

3.3. PRODUCCIÓN DE OBRAS, UNA POSIBILIDAD PARA LA SUBVERSIÓN
Tras la reflexión, la otra parte importante de este proyecto es la creación de objetos o imágenes artísticas. El
análisis e interpretación de imágenes sirve como marco teórico y conceptual para la creación de un proyecto
artístico sobre el género y comida.
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El crear fue un desafío para las/os estudiantes, pues les permitió superar las tradicionales percepciones del
arte como actividad individualista o como mera técnica o procedimiento pictórico. Las posibilidades brindadas por el proceso de creación les permitió asumir una posición más activa, en un contexto en el que era
posible quebrar las narrativas y visiones hegemónicas sobre la feminidad y su relación con la comida.
Las obras artísticas se realizaron en grupos de tres a cinco estudiantes, que procedieron a la elaboración libre
a partir de cualquier procedimiento visual (fotografía, vídeo, instalación, pintura, dibujo, etc…). El proceso
significó un aprendizaje colaborativo donde lo personal era a la vez un asunto grupal, es decir, la auto-comprensión implicó una reflexión sobre “lo que son”, pero también sobre “lo que son en relación a”, lo que
comparten con el grupo. De ahí que el proceso de creación significase una experiencia de corporeización
colectiva.
Eisner (1995), quien planteó la necesidad de dar sentido a nuestra experiencia y reflexionar acerca de cómo
las artes permiten revelar aquello que es difícil comprender a través de otros lenguajes y campos de conocimiento. Por eso, el crear fue más allá de las palabras que hasta ese momento había utilizado el grupo, abriendo nuevas posibilidades de descubrimiento emocional y sensitivo, de sentirse y de descubrir nuevas visiones.
Las primeras ideas en torno a la creación no estuvieron exentas de lagunas, silencios e indecisiones. A
algunos grupos les resultaba difícil pasar a la acción en su rol de artistas e investigadoras/es y enfrentarse a
nuevos recursos visuales

Ilustración 10: Imagen-boceto de creación de obra artística de Ana María Ávarez, Julia Arias, Ana Isabel Cortegoso

Para comenzar el proceso de creación, se sirvieron de anuncios de revistas, lecturas, obras de arte,
vídeos, propaganda de supermercados, etc., representaciones en las que la mujer aparecía comiendo,
ofertando comida o entre comida. Estos
recursos visuales inspiraron a las/os estudiantes en
su búsqueda. Los relatos sobre las posibles creaciones comenzaron a surgir, materializándose en
ideas y bocetos.

Ilustración 9. Imagen de inspiración para la creación de obra artística de Ana María Álvarez.
Ilustración

Ilustración 11: Imagen de escrito de lluvia de ideas de
un grupo de estudiantes para la creación artística.
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Ilustración 13. Blancanieves carnívora. Autoras: Cristina López Costas, Iria Rodríguez Fondevila, Mónica Soto Sampedro,
María Trigo Viéitez.

Ilustración 12: Imagen-boceto de creación de obra artística Des-viste de Ana María Ávarez, Julia Arias, Ana Isabel Cortegoso

La propuesta de esta parte del proyecto fue un propulsor de ideas e incertidumbres. Cada grupo de
estudiantes tenían que dialogar y hacer colaborativamente una creación artística sobre la feminidad y su
relación con la comida. Las propuestas que surgieron fueron, primordialmente fotográficas. La fotografía
les permitió proponer diferentes puntos de vistas y adquirir nuevos conocimientos artísticos.
Surgieron propuestas artísticas que tenían en común la búsqueda de la ironía, la transgresión, lo
metafórico o incluso lo grotesco frente a la idea patriarcal de feminidad y frente a la unicidad hombre/
mujer. La mayoría de las creaciones buscaban problematizar, y situar al espectador en un proceso de
reflexión y cuestionamiento.
Las obras realizadas fueron desde las fotografías independientes, la instalación artística, el fotoensayo
(Roldán & Marín, 2012: 76), la fotoinstalación y fotocollage. Los estudiantes se presentaban en algunos
casos, como objetos de sus propias obras (en “Blancanieves carnívora”, “Puta, Virgen y madre”, “Desvincular la comida del dolor cuesta muy poco” o en el vídeo que llevaba por título “¿Hay bebidas sólo para
hombres?”). En dichas obras, aparecen las propios estudiantes como protagonistas para expresar, desde
una voz femenina, cómo la identidad de la mujer se ve afectada por la imposición de valores y comportamientos en relación con la comida.
Ilustración 14. Puta, virgen y madre. Eva Bravo, Sara Abal Amil y Josefa Cancela.
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En otros casos, las obras fueron mediadoras de participación entre las/os estudiantes. Se realizaron así
ocupaciones efímeras del espacio de la Facultad a través de distintas acciones: fotografiarse, compartir
comida, dar un golpe en la mesa contra el machismo o añadir un post it con una respuesta a una pregunta. Estas acciones permitieron visibilizar diversas problemáticas en torno la identidad de género, pero
además puso de manifiesto la importancia de la investigación educativa basada en las artes a través de
metodologías colaborativas que sirvan para dar protagonismo a las obras creadas por los estudiantes y
para tomar conciencia sobre las problemáticas de género.

Ilustración 16. Desvincular la comida y el dolor cuesta muy poco. Marta Abalde, Patricia Barral, Cristina Fernández, Tamara Fernández.

lustración 17. Muller dalle un puñetazo á mesa. Laura Martínez, Soniza Plaza, Mónica Piñeiro.
Ilustración 15. Fotocollage. Parte de la obra de Expectativa VS realidad. Carme Reboreda, Ángela Regueira y
Judith Touriño.
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4. CONCLUSIONES
El proyecto culminó con una exposición de las obras realizadas en la facultad de Ciencias de Educación y del Deporte, y en la Casa das Campás (Vicerrectorado del Campus de Pontevedra). En
este último espacio, se congregaron obras de los estudiantes con artistas procedentes del proyecto Enredadas. La experiencia tuvo el valor de llegar a lo sensitivo y lo emocional. Para muchas/
os fue una experiencia nueva y gratificante, pues se trató de su primera exposición artística, y su
primer contacto con el proceso de creación artística contemporánea. En este sentido, los estudiantes valoraron positivamente este proyecto resaltando el aprendizaje colaborativo, el crear, y
poder mostrar su trabajo fuera del aula.
Para terminar este recorrido, me gustaría resaltar el trasfondo político y pedagógico de este
proyecto de trabajo a través de las artes. En síntesis, ha tratado de crear espacios de sentido con
los estudiantes, donde ellos/as fueran protagonistas de su propio aprendizaje. Se ha presentado
un modelo que se basa en la interpretación desde una perspectiva que se focaliza en la reflexión
crítica y la creación sobre la feminidad y su relación con la comida como una estrategia de transformación de la educación artística en el contexto universitario.
Un proyecto de innovación donde las emociones, las vivencias, el compartir, el escuchar al otro
o el indagar forman parte de este proceso de aprendizaje continuo para el docente y los propios
estudiantes.

Ilustración 18. Sin Título. Parte de la obra de Asier Rey, Xiana Vidal, Beatriz Rodríguez
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A Arte Pela Diferença: as oficinas artísticas da Fundação
AFID Diferença
Ana Cláudia Severino
Resumo
A Arte Pela Diferença: as oficinas artísticas da
Fundação AFID Diferença, é um artigo científico
que pretende dar a conhecer ao leitor a
importância da inclusão da pessoa portadora de
deficiência (física ou cognitiva) na comunidade,
através de atividades que vão ao encontro das suas
capacidades, interesses e potencialidades, mais especificamente na área artística. Através do estudo
de caso do potencial artístico e plástico dos ateliês
da Unidade Artístico-Oficinal do Centro de Atividades Ocupacionais da Fundação AFID
Diferença, uma Instituição que iniciou o seu
serviço e trabalho de intervenção social junto de
jovens com necessidades especiais, pretende-se
refletir sobre a importância da inclusão desta
população na comunidade, assim como o papel
das artes e da prática das expressões artísticas e
plásticas como potencialidade transformadora na
vida da pessoa portadora de deficiência.
Em síntese, pretende-se defender e comprovar a
importância da prática das artes na inclusão social,
terapêutica, ocupacional e profissional de jovens
e adultos portadores de deficiência, através da
observação direta e participante na rotina destes
jovens e a aplicação de entrevistas e conversas informais junto da comunidade (presidente, colaboradores e clientes) desta Fundação.

Abstract
The Art for the Difference: The artistic workshops of the AFID Difference Foundation, is a
scientific article that aims to make known to the
reader the importance of including the disabled
person (physical or cognitive) in the community,
through activities that meet their abilities, interests and potentialities, more specifically in the
artistic area. Through a case study of the artistic
and plastic potential of the workshops of the
Artistic-Workshop Unit of the Center for Occupational Activities of the AFID Difference Foundation, an institution that began its service and
social intervention work with young people with
special needs, is intended to reflect on the importance of including this population in the community, as well as the role of the arts and the practice
of artistic and plastic expressions as transforming
potential in the life of the person with a disability.
In summary, it is intended to defend and prove
the importance of the practice of the arts in the
social, therapeutic, occupational and professional
inclusion of youth and adults with disabilities
through direct observation and participation in
the routine of these young people and the application of interviews and informal conversations
with the community (president, collaborators and
clients) of this Foundation.

Palavras-chave: Deficiência, Artes, Inclusão

Keywords: Disability, Arts, Inclusion

1. Metodologia
O presente artigo consiste numa versão compilada e sintetizada de um trabalho académico no âmbito
da unidade curricular de Metodologia do Trabalho Científico, do mestrado em Educação Artística da
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, no ano letivo de 2015/2016. Assim, através da
observação direta e participante - ao acompanhar os períodos de atividades dos ateliês, a observação
não se limitava apenas ao trabalho que era desenvolvido, mas também aos comportamentos dos jovens, dos monitores, assim como todo o espaço envolvente – e da observação indireta – aplicação de
entrevistas e de conversas informais não estruturadas junto dos monitores dos ateliês, o presidente da
Fundação e com alguns dos próprios jovens que frequentam a Unidade Artístico-Oficinal – pretendeu-se compreender a dinâmica de funcionamento dos próprios ateliês.
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Ao longo de, aproximadamente, oito visitas, foi possível estar dentro dos ateliês, acompanhar a
rotina e o trabalho habitualmente desenvolvido nesta unidade, participando, de algum modo, na
vida do grupo dos diferentes ateliês e nas atividades dos jovens observados, sendo esta observação
orientada para a constatação de fenómenos, tarefas ou situações específicas, nas quais o observado
se encontra centrado (Estrela, 1994:35). Partindo da recolha das observações, reflexões, interpretações e explicações dos acontecimentos, sob a forma de registo de notas de campo, como também
os dados obtidos das quatro entrevistas aplicadas aos monitores responsáveis por cada ateliê, foi
possível comprovar e exemplificar a componente empírica igualmente defendida por vários autores
teóricos.

2. A Inclusão da Deficiência
Todos os indivíduos necessitam de algum tipo de apoio humano ou material, ao longo da sua vida,
para alcançar metas e objetivos. No entanto, existem alguns que necessitam de um tipo de ajudas
menos comuns para conseguir atingir esses mesmos objetivos, ou seja, têm necessidade de ajudas
especiais. As pessoas portadoras de deficiência foram consideradas, por muitas décadas, como um
desacato à sociedade. Conforme a conceção do Homem, a deficiência era um perigo para a continuidade da espécie e, consoante os valores morais, religiosos e éticos da época, agiam com uma
política extremamente exclusiva (Nascimento, 2007, cit. por Pesserl, 2011:25-27).
A AAMR (American Association of Mental Retardation) define deficiência mental como “ (...) um
funcionamento inteletual geral significativamente inferior à média ou na média, originado durante
o período de desenvolvimento e associado a um déficit na conduta adaptativa.” Na deficiência
mental existem vários graus de afetação, definido por Stern e é o resultado da divisão entre a idade
mental e a idade cronológica, a multiplicar por 100. De forma sintética, a AAMR e a OMS
(Organização Mundial de Saúde) estabeleceram os seguintes 5 níveis, que iremos resumir e enquadrar seguidamente: deficiência mental limite ou borderline (indivíduos que manifestam algum
atraso ou dificuldade de aprendizagem, embora se confunda frequentemente com indivíduos de
ambientes socioculturais baixos); deficiência mental ligeira (normalmente, podem desenvolver
habilidades sociais e comunicativas, podem adaptar-se e integrar-se em ambiente de trabalho
mas, por vezes, com dificuldade de integração no meio familiar, sem alterações a nível percetivo e
motor); deficiência mental moderada (indivíduos que podem adquirir autonomia pessoal, tendo
maior dificuldade na autonomia social, embora dificilmente atingem algum nível académico médio,
conseguem, contudo, desenvolver competências para exercer trabalho com supervisão); deficiência
mental severa (possuem autonomia pessoal e social muito diminuta, normalmente necessitam de
proteção, apresentando alterações a vários níveis, incluindo, a linguagem e o psicomotor);
deficiência mental profunda (os indivíduos são dependentes dos cuidados dos outros para a maioria das suas necessidades, apresentando muitas dificuldades de comunicação com o meio e deterioração grave nos aspetos sensório-motores) (Cunha, 2007:226). Porém, tal como esclarece Cunha
(2007), ao utilizar-se esta classificação não significa que todas as pessoas com deficiência mental,
com o mesmo grau de deficiência ou com a mesma patologia tenham comportamentos previsíveis
e/ou idênticos, pois como qualquer outro cidadão, cada um é diferente do outro (Ibidem).
Na realidade, as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos como quaisquer
cidadãos ditos «normais» pela sociedade, pelo que existem alguns documentos e leis que orientam
as políticas públicas a intervir e trabalhar a respeito da inclusão, como por exemplo, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Segundo Antunes (2008), “esta declaração assegura às pessoas
com deficiências os mesmos direitos de todos os cidadãos, tais como: direito à liberdade, a uma
vida digna, à educação fundamental, ao desenvolvimento pessoal e a livre participação na comunidade”. Assim, Maria da Conceição Cunha (2007) define inclusão como:
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a capacidade de reconhecer o outro como um
cidadão de pleno direito. É reconhecer no outro o
direito a ser diferente. A sociedade inclusiva acolhe
todas as pessoas, sem excepção. Incluir, é mais que
estar junto, ou frequentar os mesmos espaços, é
essencialmente interagir (p. 227).
Mesmo na atualidade, este é um grupo que ainda se encontra condenado à exclusão, dado que a
nossa sociedade tem tendência para isolar as pessoas que são consideradas como não produtivas.
Estas pessoas necessitam de conseguir o grau mais elevado possível de independência e de formas
de vida «normalizadas»: não precisam apenas de se sentir próximas e comunicar com os outros, mas
também necessitam de se sentir úteis e socialmente integradas (García, 1997:275). A inclusão social é
um processo para a construção de um novo tipo de sociedade, através de transformações, pequenas e
grandes, nos ambientes e nas mentalidades das pessoas, incluindo as pessoas com necessidades especiais. Quanto mais sistemas comuns da sociedade adotarem a inclusão, mais cedo se completará a
construção de uma verdadeira sociedade para todos – a sociedade inclusiva (Cunha, 2007:227).
3. As Artes na área da Deficiência
A Arte existe desde o início da vida humana. Desde sempre, o Homem sentiu a necessidade de criar:
a dança, a pintura, o canto, a escrita, a escultura, o teatro, sempre estiveram presentes e o ser humano
sempre usou nas mais diversas finalidades. A arte, é assim, um processo de socialização, uma manifestação de cultura por excelência do campo da expressão e da comunicação. Segundo Buoro (2000), a
arte é compreendida como resultado do impacto Homem/Mundo, por meio dela, o Homem interpreta
a sua própria natureza, construindo formas ao mesmo tempo em que (se) descobre, inventa, figura e
conhece. Para Júnior (1994), a arte permite dar forma aos sentimentos, pensamentos e emoções, dispondo-os num texto visual e constituindo-se assim, como uma oportunidade de expressão
(Mendonça, 2014:31).
O potencial da arte como área de conhecimento é transmitido por Ana Mae Barbosa (2003) da seguinte forma:
Por meio da arte é possível desenvolver a perceção
e a imaginação, aprender a realidade do meio,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e desenvolver
a criatividade de maneira a mudar a realidade que
foi analisada (Barbosa, 2003:18).
A cultura e a arte são componentes essenciais de uma educação completa que conduz ao pleno desenvolvimento do indivíduo. Segundo o artigo 27º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, “toda
a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de
participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.” Não existem, assim, dicotomias
redutoras de normal e anormal, eficiência e deficiência, de capacidade ou incapacidade, na esfera da
arte. A compreensão da arte está na sensibilidade e subjetividade, não podendo cingir-se às opiniões
de quem tem o poder de validar o que é ou não arte. A arte, na sua essência mais pura e bruta, ou sob a
forma de produto artístico é um instrumento libertador de emoções, canalizador de vivências e também
espaço simbólico do indivíduo, quer para ele quer para o espetador. Com a arte, projetamos o nosso
interior e fazemos com que os outros se identifiquem, criando no “objeto artístico” um ponto intermédio
entre o produtor de arte e o espetador da mesma, surgindo assim uma comunidade de pertença (Oliveira, 2007:221). A expressão artística é para muitos – especialmente, com pessoas portadoras de deficiência – a única forma de comunicar sentimentos, emoções, visões do mundo e da realidade, a oportunidade de se afirmar e reconhecer-se como pessoa, demonstrando a sua singularidade. A produção de arte
por indivíduos, com diferentes limitações, é um instrumento libertador permitindo a descoberta do “eu”
e a consequente perceção do outro, promovendo a inclusão num contexto heterogéneo (Ibidem).
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Porém, a criação artística das pessoas com deficiência está quase sempre prejudicada e rotulada pelo
facto de se olhar para ela como uma mera terapia. É verdade que a terapia pela arte seja um processo
importante para trabalhar a auto-imagem, a superação de obstáculos e a estimulação da desinibição,
conduzindo ao desenvolvimento de competências que aprimoram o desempenho da pessoa com deficiência, porém, não se resume a isto. Estas pessoas aprendem a construir espaços de autoria,
reconhecendo-se como autores e desfrutando do prazer de criar e valorizando a criação de obras originais, pelo que a obra de arte final não deve ser vista como uma repetição estereotipada (ANACED,
2015:16-19).
A sensação de produzir, de participar, de se rever na obra, de se oferecer e abrir ao mundo e aos outros
e, de poder finalmente ser visto, traz às pessoas com deficiência a consciência e o prazer de se
(re)conhecer e ser (re) conhecido como participante da sociedade a que pertence. (Idem, p. 20).
Assim, para que a criação artística destas pessoas possa, efetivamente, ser reconhecida e valorizada,
é preciso intervir no sentido de uma construção de uma sociedade que acolha todos os cidadãos que
dela fazem parte, com suas diferenças, respeitando as suas necessidades e assegurando a igualdade de
direitos e oportunidades. A arte produzida pelas pessoas portadoras de deficiência não pode ser rotulada de “arte do deficiente”, caso contrário ela mesma reforça a exclusão destes indivíduos. É desejável
que a sociedade veja estes indivíduos como atores, pintores, músicos e não como artistas com
deficiências, pois segundo a ANACED (2015), “não são as suas diferenças ou situação social que
limitam a sua criatividade” (p. 21).
4. A Fundação AFID Diferença
A Fundação AFID Diferença é uma fundação de Solidariedade Social, criada em 23 de Junho de 2005
pela Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente – AFID – reconhecida
como Pessoa Colectiva de Utilidade Pública, nº.13/06, por despacho do Secretário de Estado da Segurança Social, de 22 de Agosto de 2006, servindo uma população alargada, em inúmeras respostas sociais e apoiando diagonalmente as grandes necessidades na área social, desde na intervenção precoce,
acompanhando a Criança, o Jovem com Deficiência e em risco e cumulando com o Apoio ao Idoso.
Nos primeiros anos da Associação, o grupo de associados fundadores (pais, técnicos das áreas social e
de reabilitação) desenvolveu atividades de sensibilização para a problemática da deficiência nas Escolas, Hospitais, junto de entidades oficiais e de outros grupos representativos da sociedade portuguesa,
numa ótica exclusiva de representatividade das famílias. No ano de 1992, um grupo de associados,
maioritariamente pais, sentiram a necessidade de complementar as atividades e representatividade
com a prestação direta de serviços na área da deficiência. Sem recursos financeiros, humanos e
materiais, criou-se a primeira estrutura de resposta, a dezembro de 1994, em Alfragide, um equipamento social integrado para pessoas com deficiência, constituído por uma Unidade Residencial e um
Centro de Atividades Ocupacionais (CAO).
Com o desenvolvimento e a evolução ao longo dos anos, a Fundação alargou o seu público-alvo,
abrangendo outras valências: AFID REAB (área da deficiência), AFID Sénior (área da terceira idade)
e AFID Kids (área da infância), AFID Green (empresa de inserção social especializada em serviços
de criação e manutenção de espaços verdes), Formação Profissional, Centro de Reabilitação AFID
(prestação de cuidados de saúde no âmbito da Medicina Física e de Reabilitação), entre outras.
A Fundação tem, então, como objetivos:
• Promover a criação de estruturas que garantam a Reabilitação, Saúde, Educação,
Formação, Desinstitucionalização e Integração da Pessoa com Deficiência, suas Famílias e
outros grupos desfavorecidos, com Qualidade.
• Desenvolver ações de apoio a Populações desfavorecidas e isoladas, designadamente,
Idosos e Jovens.
• Desenvolver atividades Arte-Terapêuticas e Culturais com autores com Deficiência e
outros grupos desfavorecidos, com fim à Inclusão.
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• Despertar na comunidade o interesse pelos problemas da Deficiência e de grupos
desfavorecidos.
• Fomentar as atividades de proteção e deteção precoce da Deficiência.
A Fundação dispõe e gere três equipamentos sociais, nomeadamente, o Centro Social e de Reabilitação do Zambujal, o Centro Social e de Reabilitação de Alfragide e o Centro de Recursos do
Zambujal, situados no Bairro do Zambujal, pertencente à freguesia da Buraca, concelho da Amadora e distrito de Lisboa. O presente artigo científico foca-se na área da deficiência, nomeadamente no
Centro de Atividades Ocupacionais (CAO).
5. A Unidade Artístico-Oficinal do Centro de Atividades Ocupacionais
O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) é uma resposta social de apoio a jovens com idade
igual ou superior a 16 anos e adultos com deficiência mental e residentes na área geográfica de
intervenção da AFID, com vista ao desenvolvimento e manutenção das suas autonomias pessoais,
sociais e do seu equilíbrio emocional. Desenvolvidas no Centro Social de Reabilitação do Zambujal
e no Centro Social de Alfragide, as atividades ocupacionais e terapêuticas são desde atividades de
bem-estar e lúdicas, atividades motoras adaptadas, dança, musicoterapia, natação, psicomotricidade,
snoezelen, atividades de desenvolvimento e autonomia pessoal, fisioterapia, hidroterapia, entre outras. Estas atividades ocupacionais e terapêuticas encontram-se divididas em unidades e grupos de
funcionamento, distribuídas pelas duas infraestruturas e prestando serviço a 115 clientes:
Unidade Ocupacional, Grupo de Bem-Estar, Grupo Sénior, Grupo de Inclusão, Grupo do Centro
Social de Alfragide e a Unidade Artístico-Oficinal. Para o presente artigo, iremos apenas abordar a
última unidade mencionada.
A Unidade Artístico-Oficinal surgiu em 1995, com a constatação dos interesses e desejos dos clientes
na área da pintura e do desenho, recorrendo à pintura como forma de ocupação. O Presidente da
Fundação AFID Diferença, Dr. Domingues Rosa, considera deextrema importância a área artística e
as atividades que são desenvolvidas nos ateliês, pois, além de se consguir reabilitar os
comportamentos dos clientes – alguns deles ficam calmos e concentrados enquanto estão a pintar
ou noutra atividades neste âmbito –, proporcionando um equilíbrio que se reflete no resto do dia,
também se atribui uma ocupação, um significado ao trabalho que estes jovens desenvolvem, facilitando a inclusão social (entrevista, 4 de janeiro, 2016).
Atualmente, a Unidade tem capacidade para 24 clientes e é composta por três ateliês/oficinas – Tecelagem, Cerâmica e Pintura.
Os principais objetivos desta unidade estão relacionados com o desenvolvimento do sentido estético,
a capacidade de produção artística e a inclusão pela arte. As atividades estão voltadas para projetos
específicos ligados aos eventos por si organizados e de diversos eventos da e na comunidade, como
exposições, workshops, concursos, feiras e vendas.
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O Ateliê de Tecelagem foi criada há cerca de 16 anos
atrás, no ano de 1999, com os objetivos de, não só,
valorizar uma arte tradicional e ancestral, como
também encarar uma atividade artística vista como
atividade ocupacional para os clientes da Fundação
AFID, de modo a que tenham um ofício e um projeto
pessoal, contribuindo para a sua inclusão na comunidade e para o seu próprio desenvolvimento individual
(Fundação AFID Diferença, 2010). Na altura da realização desta investigação, existiam 5 teares neste ateliê,
2 deles devidamente adaptados para pessoas
portadoras de deficiência.
Neste ateliê, cerca de 7 jovens/clientes frequentavam
este ateliê, orientados e supervisionados por duas
monitoras, com formação e interesse na área da tecelagem. Os produtos fabricados são diversos, desde
sacos de tecido com aplicações bordadas, echarpes,
ponches em lã, quadros bordados, túnicas em linho,
Fig. 1 – Desenvolvimento de trabalhos no Ateliê de
entre outros, havendo, igualmente, um trabalho de
cooperação e de parceria com outras oficinas e ateliês Tecelagem
da Fundação: o tecido é inteiramente executado em
tecelagem manual, enquanto os botões são produzidos Fonte: Fundação AFID Diferença
no Ateliê de Cerâmica e o forro da peça é pintado no
Ateliê de Pintura (ver Fig. 1).

Os ateliês vieram complementar o serviço da reabilitação: crescemos a nível das oficinas e agora, realizamos atividades em articulação com os ateliês para dar
vida e dinamismo a estes, como por exemplo, através
de exposições, concorrer a vários projetos e concursos,
entre outros (Rosa, entrevista, 4 de janeiro, 2016).
5.1. Ateliê de Tecelagem
A tecelagem é a arte de transformar fibras têxteis (linha, seda, algodão, entre outros), preparados
pela fiação, em tecidos, ou seja, “uma superfície obtida pelo entrelaçamento regular de fios, que
podem ser de origem animal (lã, seda, caxemira, vicunha), vegetal (linho, algodão, juta) ou mineral
(nylon)” (Sousa, 2003:309-314). pessoas portadoras de deficiência.

De acordo com os interesses e competências dos clientes, estes realizam as suas tarefas e funções:
se uma jovem gosta e sabe bordar, então fica encarregue dessa função. Por outro lado, as duas
monitoras também procuram trabalhar e alargar o sentido estético e artístico dos clientes.
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Por exemplo, o L.R., se trabalhassemos apenas com
as cores que ele queria, seria apenas o vermelho.
Procuramos conjugar o vermelho com outra cor que
combine. Atualmente, já “olha” para outras cores,
como o amarelo (Ribeiro, entrevista, 3 de dezembro,
2015).
O papel do monitor consiste em criar um ambiente que leve à criatividade, fornecer os materiais
corretos e manter a atitude correta: uma série de materiais adequados ao nível de
desenvolvimento da pessoa portadora de deficiência ajuda a revelar o talento criativo que TODOS
os seres humanos, sem exceção, possuem (Schiller e Rossano, 1990, p. 15).
5.2. Ateliê de Cerâmica
“A cerâmica é a arte de criar objectos de argila e efetuar o seu tratamento pelo fogo” (Sousa,
2003:263). O Ateliê de Cerâmica, orientado pela monitora Cristina Santos desde o ano 2010,
recebe, diariamente, cerca de 6 a 8 jovens da AFID, dado que é uma das salas mais pequenas da
Fundação. À semelhança do que defende Sousa (2003), este ateliê é um espaço bem iluminado,
com algumas mesas de trabalho, armários para guardar os trabalhos e as respetivas ferramentas,
prateleiras para a secagem e uma mufla para a cozedura (p. 273).
Os produtos produzidos no ateliê são diversos e obedecem, por norma, a um tema e data/época
comemorativa específicos, como por exemplo, o Dia dos Amores, o Dia da Mãe, entre outros. Os
mais caraterísticos são os presépios e a figura religiosa de Santo António, no entanto, já desenvolveram outros produtos, de forma a explorar o símbolo representativo do ateliê de Cerâmica: o
coração (ver Fig. 2).

Fonte: Própria
Fig. 2 – O coração como símbolo representativo do ateliê de Cerâmica

Exploramos esta forma a partir da cor, da textura, do uso que se vai dar à peça ou
pode-se explorar a forma a partir de vários usos, como por exemplo, espelhos,
candeeiros, um coração que leva uma vela e se torna centro de mesa, pregadeiras, jogo de damas, são alguns produtos que criamos aqui. Normalmente há um
diálogo com os jovens sobre o que gostariam de fazer, pesquisam na Internet e
em livros e a partir das imagens, desenvolvemos produtos originais a partir de
ideias provenientes dessa pesquisa. Interessam as imagens e não o produto
consultado e pesquisado (Santos, entrevista, 15 de dezembro, 2015).
As peças produzidas neste ateliê não são individuais, são o resultado de um trabalho de grupo, onde
se distribuem as tarefas e as funções, de acordo com as capacidades e aptidões dos clientes. A monitora afirma que o ateliê funciona como “uma unidade de produção, em que cada um é bom numa
função ou tarefa” (Santos, entrevista, 15 de dezembro, 2015). Durante a produção de uma peça, existem várias técnicas que se cruzam e que normalmente estão presentes, como o processo em bloco,
os engobes (1).
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gravação em gesso (molde em gesso), as técnicas de lastra (2), da bola (moldar uma bola de barro e
a partir daqui, construir o objeto desejado) ou dos rolinhos (estender um pedaço de barro como um
vulgar rolo de massa e recorta-se a forma que se deseja, mais ou menos comprido e mais ou menos
fino, em conformidade com a peça que se pretende construir, sobrepondo os rolos à base, unindo-os
e alisando-os no final). No entanto, têm uma técnica própria de um cliente, a única peça de autor, que
designam por Coração Partido. Cristina Santos explica que a cerâmica tem técnicas difíceis e complexas, pelo que, ao contrário de um ateliê artístico, onde os jovens podem “dar asas à imaginação”,
num ateliê oficinal é necessário muito apoio e observação, pois estão sempre a mudar de técnicas e
procedimentos.
Uma ovelha, por exemplo, por mais pequena que seja, exige muitas
técnicas – cozer, secar, cozer novamente, utilizar um vidrado castanho,
limpar, etc. Eles perdem-se, por vezes, e é necessário recomeçar do
zero. Daí a importância da orientação, do apoio e da observação. Para
aprenderem, é necessário fazer para depois eles verem e apreenderem
como se realiza. A cerâmica baseia-se no copiar da natureza, moldar o
barro e a rocha, para posteriormente perdurar pelos séculos. Quando
se consegue um resultado é muito gratificante (Santos, entrevista, 15
de dezembro, 2015).
À semelhança do ateliê de Tecelagem, a prática da cerâmica e da modelagem proporciona, além do
sentimento de realização pessoal e de ser socialmente útil através de uma atividade ocupacional e
pré-profissionalizante, também existe a componente terapêutica e de sensação de bem-estar. Quando
os jovens foram confrontados com a questão “que sensações e sentimentos têm quando estão a
trabalhar no ateliê?”, as respostas foram idênticas. “Sinto-me bem, calma e concentrada enquanto faço
os trabalhos”, “Sinto-me bem, fico tranquilo e no final, sinto que consegui fazer!” (Jovens, entrevista,
15 de dezembro, 2015). Sousa (2003) afirma que o ato de modelar efetua a catarse de muitas tensões
da psicologia, conduzindo o indivíduo a um estado de calma e de segurança que é contastável logo
após alguns minutos de ter começado a modelar.
A ordem, a paciência, o asseio, a persistência são apenas alguns dos
valores que estão associados à atividade de modelagem.
As capacidades de imaginação encontram um espaço de criação tridimensional (...), em que através da ação das mãos proporciona uma inesgotável fonte de experimentações e descobertas (Sousa, 2003: 255).
5.3. Ateliê de Pintura
“A pintura é uma forma de arte em que o artista concebe a decoração de uma superfície com pigmentos coloridos e com o auxílio de processos técnicos diversos”. Trata-se de uma linguagem plástica
expressiva que é acessível a todos os seres humanos, independentemente da sua idade ou cultura,
onde existe sempre algo pessoal, de projeção, de personalidade, um estilo individual em
conformidade com os gostos, os interesses e as tendências da sua nacionalidade e da sua cultura
(Sousa, 2003:225).
O Ateliê de Pintura localiza-se numa estrutura exterior ao edifício principal da AFID, nos jardins da
Fundação, sendo orientado por dois monitores e frequentado por 32 clientes, em que diariamente o
número é variável entre 10 a 15 jovens, de acorco com a sua rotina de atividades diárias, de ocupação
e/ou de reabilitação. Os trabalhos são realizados individual e livremente, apesar de existirem jovens
que representam temas diversos, desde a natureza, a figura humana, automóveis, paisagens, entre
outros, recorrendo a materiais como a tela, kapaline, as tintas acrílicas e a óleo.
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O desenho é outra área explorada no ateliê, na medida em que os clientes exploram temáticas
através desta técnica em formatos mais pequenos que a folha A4. Segundo um dos monitores do
ateliê, Nuno Lacerda afirma que é necessário “deixar fluir”, pois normalmente os jovens criam e
pintam a partir dos seus gostos e interesses. “Enquanto nos Ateliês de Tecelagem e de Cerâmica
possuem um caráter mais «oficinal», aqui na Pintura é uma oficina de exploração gráfica e de formas de identidade” (entrevista, 7 de dezembro, 2015).
Muitos dos clientes que frequentam e participam neste ateliê já tiveram contato com outros artistas profissionais desta área artística, através do projeto Residências Artísticas1. Estes contatos e
trabalhos de parceria e colaboração permitiram resultados interessantes e influências posteriores
nas obras produzidas pelos clientes.
O N. G. desenvolveu uma obra com um artista, Xavier Ovídeo (foi aluno na
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa), que resultou numa tela
que se encontra atualmente na exposição “Retro-Expectativa”, na Galeria Artur
Bual. Esta obra é composta pela combinação gráfica de N. G., que utiliza muito
as cores vivas, que contrasta com os tons do Xavier, os materiais em bruto, coisas
mal acabadas, com recurso ao pastel seco e ao carvão, dando uma sensação de um
trabalho “mais sujo”.
O L. R., juntamente com a artista Beatriz Fernandes (também artista proveniente
da Faculdade de Belas Artes de Lisboa), criou várias obras, sendo que 3 destas
também se encontram na exposição “Retro-Expectativa”11. O L. R. desenha
compulsivamente, pinta todas as folhas com coisas que lhe saem da cabeça, figuras
muito sintetizadas e geométricas, quase símbolos. Ao longo do projeto “Residências Artísticas”, ele fez tudo isto nos manuais de instruções do IKEA. A Beatriz
Fernandes reproduziu as linhas e as figuras do Manual de Instruções e o L. R.
pintou por cima. O resultado foi uma tela quase branca, com “coisas a flutuar”, um
encontro quase caótico, mas precioso (Lacerda, entrevista, 7 de dezembro, 2015).
Para Nuno Lacerda, a prática da pintura tem muitos benefícios para os clientes da AFID, quer a
nível de desenvolvimento pessoal e de autoestima, como também a nível ocupacional, pois é “uma
atividade onde estes jovens veem crescer a sua identidade, verem uma obra a ganhar corpo nas
suas mãos e reconhecerem a sua identidade a partir desses trabalhos” (entrevista, 7 de dezembro,
2015).
6. Histórico de Exposições, Concursos e Prémios
Os jovens e adultos da Unidade Artístico-Oficinal criam, desenvolvem e produzem peças, obras e
produtos das áreas da tecelagem, cerâmica e pintura, que posteriormente são levados para
iniciativas internas – por exemplo, exposições e feiras desenvolvidas pela e na própria Fundação
AFID Diferença – como também externas – feiras, exposições, concursos, lojas, entre outros. Estes
produtos finais, além de serem uma poderosa ferramenta pedagógica e de comunicação (dado que
estes comunicam a partir do momento que são pensados, produzidos e contemplados por outras
pessoas, causando reações, reflexões e sentimentos distintos), são também bens culturais, enriquecendo a produção cultural local, regional e também nacional (ver Fig. 3).

Fonte: Fundação AFID Diferença
Fig. 3 – Obras resultantes do ateliê de Pintura em exposições externas

Desde 1998 até 2014, a AFID participou e esteve envolvida em 171 exposições de artes
plásticas. O ano de 2015 ainda não tinha sido contabilizado até ao período de realização da
investigação científica, no entanto, decorreram duas exposições de pintura, a
“Retro-Expetativa”, presente na Galeria Artur Bual, e a “Uma Casa, o Sol, uma Árvore”, presente no Espaço PT – Andrade Corvo. O papel das parcerias e da rede de parceiros locais e
regionais, nacionais e internacionais, é fundamental para o trabalho desenvolvido, que têm a
função de facilitadores da inclusão social, ao divulgar, expor e apresentar as obras e os
produtos concebidos pelos jovens da AFID, como por exemplo, Montepio, Siemens, Decathlon, ANACED, INR, as lojas Arte da Terra, Fundação PT, Millenium, entre outros (Rosa,
entrevista, 4 de janeiro, 2016). A Fundação AFID Diferença, juntamente com a rede de parcerias, criam e oferecem condições de aproveitamento das limitações funcionais das pessoas
com deficiência, através dos apoios necessários que ampliem o leque das suas capacidades e
as ajudem na conceção da sua obra, para que possam, efetivamente, participar dentro do seu
contexto sociocultural, contribuindo produtivamente com a sua Arte e exercendo, assim, a
sua cidadania (ANACED, 2015:22).
Considerações Finais
A Fundação AFID Diferença proporciona a Unidade Artístico-Oficinal e, respetivamente, os
ateliês de Tecelagem, Cerâmica e Pintura como espaços de criação artística, em que, a partir
das obras e produtos desenvolvidos e produzidos, os jovens e adultos portadores de deficiência podem, não só, realizar uma atividade artística ocupacional adequada aos seus interesses
e capacidades, a fim de evitar a sua inatividade e falta de adaptação à vida laboral exterior,
como também se sentem úteis, capazes de realizar uma tarefa, uma função e uma responsabilidade, sem que esta arte produzida seja rotulada de ‘arte do deficiente’. É fundamental passarmos de uma visão centrada nas incapacidades para outra centrada nas possibilidades (García,
1997: 275).
Esta inclusão social pela arte também é possível a dois grandes intervenientes: os educadores/
monitores dos ateliês e a rede parcerias. Os educadores/monitores dos ateliês, que além de
criarem ambientes que levam à criatividade, também promovem situações e oportunidades
para a criação artística e, como refere Lavelberg (2003), serem fascinados por arte, pois só
assim o educador/monitor terá entusiasmo para ensinar a transmitir a vontade de aprender
(cit. por Mendonça, 2014: 60).
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Primeiro, ele experimenta, constrói e transforma conceitos por meio da sua própria vivência,
descobre as suas capacidades e limites para, posteriormente, melhor compreender as capacidades e
limites dos jovens, conduzindo-o de acordo com as capacidades, interesses e aptidões dos clientes.
Como refere Brasil (1999), o educador/monitor “terá o seu tempo de plantar e colher. Algumas
sementes nascem mais rápidas do que as outras, mas isto não quer dizer que o fruto seja melhor ou
pior. É uma questão de tempo e paciência” (cit. por Mendonça, 2014:61). O importante no trabalho
efetuado com os jovens e adultos da AFID, através das artes, não é o produto final, o prémio
adquirido ou a exposição desenvolvida, mas sim o processo e o trabalho que se conseguiu e foi
desenvolvido até se obter os resultados finais, pois existe uma aprendizagem e prática associada a
uma arte, assim como se estão a criar condições e oportunidade de se organizar, colaborar e
participar em atividades e projetos, a fim de se assegurar a igualdade de direitos e oportunidades, o
respeito pelas suas diferenças e o contribuir para uma sociedade verdadeiramente integradora. Não
menos importante, a rede de parcerias tornam possível a promoção, divulgação e desenvolvimento
de projetos, iniciativas e eventos, através de objetivos e interesses comuns entre entidades, e com
o intuito de incluir e integrar os jovens e adultos da AFID na comunidade local e na sociedade. O
trabalho desenvolvido por Instituições como a AFID – e já existem algumas – é crucial para a integração e inclusão das pessoas portadoras de deficiências na nossa sociedade, combatendo os
estereótipos que muitas vezes são criados (como por exemplo, que são pessoas sem capacidades,
que não percebem nem compreendem bem os assuntos, entre outros), e o próprio preconceito
do ser diferente. Afinal, a primeira grande mudança de atitudes deve começar em nós próprios e
na nossa visão e postura perante este público, para depois se conseguir mudar e moldar – ou pelo
menos, apresentar provas – a perspetiva e a visão de quem nos rodeia.
A arte, na visão de Vygotsky (1999, 2004), é uma atividade que contempla todos os indivíduos, desde o nascimento até enquanto eles vivam, na qual a imaginação, a fantasia e a realidade
interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação, assim
como constroem outras relações com outros sujeitos, independentemente da faixa etária, da cultura ou da sua condição mental (cit. por Venturini, 2013:6). Lowenfel (1977) acrescenta que a arte
“possibilita a criação do conhecimento de forma visual e criativa, respeitando as diferenças individuais, culturais e sociais, despertando a construção da personalidade do indivíduo, aspeto fulcral
para compreender outras áreas do desenvolvimento humano, numa relação interdisciplinar” (cit.
por Mendonça, 2014: 59). E o trabalho da Unidade Artístico-Oficinal da Fundação AFID é sem
dúvida um exemplo concreto e real de que as artes promovem a inclusão social e a estimulação de
autonomias das pessoas portadoras de deficiência, assim como demonstram que a arte é de todos
para todos.
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NOTAS
1) Técnica que se refere a 3 conceitos distintos: o material, a técnica e a decoração. Em vez de
verniz, usa-se uma barbotina (mistura de água com a pasta a utilizar) à qual se junto um corante, a fim de dar essa cor à peça. Faz-se uma barbotina bem fina com caolino, que se apresenta com uma coloração branca e mergulha-se, derrama-se ou pinta-se o objeto de modo a
que fique todo revestido com ela (Sousa, 2003, p. 268

2) Após a colocação da pasta cerâmica em forma de rolo sobre a lona e entre as ripas, passa-se o rolo da massa sobre as ripas de madeira, de forma a nivelar a pasta. Corta-se as placas,
faz-se uma textura nas zonas que se irão juntar, pincela-se com lambugem ou barbotina,
coloca-se rolos finos nas junções interiores da peça e, finalmente, esbate-se os rolos para
reforçar a colagem. Faz-se o acabamento com uma esponja humedecida. Correia, M. (2009).
Técnica da Placa. In Cerâmica (dispositivo 17). Acedido a 15 de setembro de 2018, em: http://
pt.slideshare.net/marcopcorreia/ceramica-1377543

3) O projeto Residências Artísticas promove a interação entre diferentes formas artísticas,
convidando artistas a comprometerem-se com um trabalho de colaboração intensiva, desenvolvendo atividades, workshops e conversas com os jovens, e resultando, no final, numa
exposição com os trabalhos realizados.
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