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Editorial

O nº 64 da Revista Imaginar aparece como um número dedicado à
formação de Professores e ao Centro de Formação da APECV Almada
Negreiros. Pareceu-nos importante fazer este exercício de reflexão sobre uma das facetas da APECV que mais associados atrai: a formação
de professores. Uma formação que tem um cariz muito próprio dentro
da educação através da arte e do conceito do professor artista.
Como professores de artes visuais , somos também artistas, pela
pratica contínua desses saberes queremos lembrar a essência do ser
professor de artes, que não pode ser dissociada da pratica artística
que tem uma epistemologia própria. A educação, ao longo da vida , é
transdisciplinar, e deveria ser vista como um caminho que se trilha. Esse caminho, que é a vida, pode ser compreendido através de
processos artísticos. Somos nómadas que transitam entre a educação
e a arte e trazemos connosco uma bagagem que pode ajudar os outros
a percorrer trilhos. Caminhamos entre as barreiras de disciplinas fragmentadas, tentando manter as poucas horas que as matrizes curriculares destinam às artes, quer seja na educação de jovens e crianças e na
educação de adultos e como comunidade sentimos na APECV , um
lugar onde podemos aprender juntos através da arte.
Este número começa por um relato da professora Rosário Narciso,
sobre uma aula a partir de obras de Lourdes de Castro . Um breve
relatório da avaliação interna do Centro de Formação Almada Negreiros encabeça os relatos das formadoras Marta Ornelas; Augusta
Gaspar e Ãngela Saldanha, e inclui relatos de participantes das ações
de formação: Alexandra Moraleja; Lara Duarte; Maria do Carmo
Almeida e Lia Silvério.
E pela importância do projeto , incluímos também o artigo de José
Alberto Martins sobre Europe Includes You- EU Includes You.
Esperamos trazer-vos nesta leitura algo de familiar, algo de motivador
e sobretudo o sentido de fazer parte da comunidade APECV, onde ser
professor de artes visuais é mais do que uma profissão, é uma escolha
de vida!
Feliz Natal e Bom Ano de 2019
Teresa Torres de Eça

Residência Artística de Professores na CULTUGEST, 2019
Lia Silvério Morais
32
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Natal com Lourdes de Castro
Rosário Narciso

Turmas de 5º ano
Agrupamento de Escolas de Abrigada
Em reunião de PAFC das turmas de 5º ano, no ano letivo 2018/19, no Agrupamento de Escola de Abrigada,
apresentei o projeto “Natal com Lourdes de Castro” o qual planeava realizar com as três turmas de 5º ano nas
disciplinas de Educação Visual, Educação Tecnológica e Complemento de Educação Artística. Esta última disciplina foi criada no âmbito das Artes Visuais, permitindo a articulação com as disciplinas do conselho de turma,
para a promoção dos objetivos centrais do PAFC, e igualmente como disciplina de apoio aos projetos de cada
turma. Na disciplina de Português, como resultado da articulação com as disciplinas atrás referidas, a partir de
uma entrevista do jornal Público à artista plástica Lourdes de Castro os alunos fizeram um guião para uma possível entrevista à artista. Numa das turmas, o resultado deste trabalho foi inserido no projeto da turma, dentro
da flexibilidade curricular, numa peça de teatro. Noutra turma, como projeto, os alunos desenharam e pintaram
a linha de contorno do rosto em T-shirts e numa pintura mural.
Os alunos das três turmas de 5º ano fizeram uma instalação de Natal baseado na obra da Lourdes de Castro.
Na disciplina de Educação Visual, foi contextualizada a obra de arte através dos elementos da forma (linha,
ponto), da forma (perceção da forma), a narrativa visual, as cores complementares e o Património (património cultural e a obra de arte como património cultural).
Na disciplina de Complemento de Educação Artística, os alunos analisaram algumas das obras da artista.

Os alunos analisaram a linha de contorno, o
equilíbrio visual, o que viam, se gostavam, o que
sentiam, se era pintura/escultura/instalação, e foram
convidados a descrever a obra numa palavra ou frase.

Exemplos dos trabalhos das instalações

“o trabalho que gostei mais, foi das linhas de contorno da
Lourdes de Castro e de um senhor a comer; o mais interessante foi a mesa que estava cheia de objetos a contrastar com
uma simples linha de contorno das duas pessoas e muito
perfeita”.

Em Educação Visual e C.E.A. depois da análise das obras, os alunos escolheram qual o local para a sua instalação. Após fazerem as medições (Em Ed. Tecnológica abordei o conteúdo: medição: medidas expeditas e
as unidades de medida), começaram com as projeções das sombras para o papel de cenário. Como o espaço
da sala é pouco, a maior parte do trabalho no corredor. Foi curioso verificar que quem passava ficava parado
a observar e por vezes perguntavam o que os alunos estavam a fazer, ao que estes respondiam “ estamos a
projetar sombras, como a Lourdes de Castro fazia”; “Sabes quem é a Lourdes de Castro? Pois é uma artista
madeirense que trabalha a sombra e nós estamos a fazer o mesmo que ela fazia com os amigos”. Os alunos
anteriormente fizeram uma pequena pesquisa sobre a artista e no final foi proposto que escolhessem palavras que se relacionassem com a obra. Além disso, como já foi referido, a professora de Português trabalhou
uma entrevista que Lourdes Castro tinha dado ao jornal O Público em 2010.

Exemplo de algumas
caixas-objeto:

Em Educação Tecnológica foi abordado
o objeto técnico e o papel e posteriormente foi relacionado com a emergência
de reciclar e a política dos 3R (em articulação com Ciências da Natureza). Foi
pedido aos alunos que trouxessem objetos obsoletos e em fim de vida para lhes
dar outra função: o objeto artístico. Em
Educação Visual e CEA já tinham sido
analisadas as Caixas-objeto de Lourdes
de Castro; os alunos foram convidados a
fazer uma narrativa natalícia numa caixa
de sapatos com os objetos que tinham
trazido de casa. “Isto é engraçado fazer
uma caixa tipo aos quadradinhos com
coisas que já não utilizamos.”, “..isto é
tipo banda desenhada 3D.”.
O processo de construção/criação dos
projetos artísticos desenvolvido pelos
alunos teve como base a forma de pensar
da criação de uma obra de arte contemporânea, a sobreposição da ideia ao
produto final.

Linha de contorno da projeção dos rostos

Passagem da linha de contorno para as T-shirts

Resultado final
2
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A maioria das ações do curso são acreditadas e
relevam para a progressão na carreira dos professores do ensino básico e secundário em Portugal .
Essa certificação é pedida ao Conselho Científico
Pedagógico de Formação Contínua de Professores
gerido pela Universidade do Minho- CCPFC.
O CFAN deve prestar contas ao CCPFC que é
a entidade que regula a formação de professores,
cada três anos deve pedir um certificado de acreditação como entidade formadora e por cada ação
deve solicitar um certificado de acreditação que
normalmente é válido por dois anos. O processo
de acreditação nem sempre é fácil , por vezes as
propostas enviadas pelo centro são indeferidas e
o tempo de resposta pelo CCPFC é muito lento.
Para além disso a diretora do centro deve inserir
manualmente os dados para cada professor que
frequentou as ações na plataforma do Ministério
da Educação (sigrhe).

Centro de Formação Almada Negreiros
Teresa Torres de eça
Diretora do CFAN
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O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALMADA NEGREIROS- CFAN,
é o centro de formação da APECV; a diretora,

secretária e tesoureira são as pessoas que ocupam
cargos similares da APECV, integra uma consultora
de formação e um Conselho Pedagógico constituído pelos elementos da direção da APECV. Oferece
formação avançada para escolas, associações, empresas e grupos de pessoas interessadas em processos
educativos através de atividades artísticas. O centro
fomenta metodologias e estratégias que integram a
construção de conhecimento a partir do diálogo entre
pares e partilha de conhecimentos em comunidades
de prática artística.

No final de 2019, fizemos uma avaliação interna do Centro
de Formação abrangendo o período outubro 2017- outubro 2019. Durante esse período frequentaram as nossas
ações: Educadores de Infância; Professores do 1º ciclo;
Professores dos 2º e 3º ciclos de vários grupos; Professores
dos grupos 240 e 530 ( EVT; ET) Professores de Artes Visuais do Ensino Secundário (Grupos 600, 999); Profissional
e Superior . Também se inscreveram alguns profissionais ligados à mediação cultural ou educação artística no
âmbito do ensino não formal. Sendo a grande maioria dos
participantes professores de artes visuais do ensino básico
e secundário no ensino público e privado com contratos de
trabalho a longo termo. As idades são compreendidas entre
os 35 e os 64 anos, sendo a maioria pessoas entre os 45 e
os 59 anos, o que acompanha a tendência de envelhecimento da classe dos professores com vínculo ao Ministério
da Educação. Em termos de género a maioria são mulheres
.As ações desenvolvidas até dezembro de 2019 foram
realizadas no Porto; Espinho; Guimarães; Aveiro; Viseu;
Mangualde; Coimbra; Barcarena; Odivelas; Lisboa centro
e Beja.

Curso ‘Técnicas Experimentais da arte Contemporânea, Lisboa, 2018

Para além das dimensões teóricas e práticas do ensino
da educação visual e das disciplinas de artes visuais
são também contempladas nos cursos dimensões
mais transversais.
Educação Artística, Educação Pelas Artes e Educação através das Artes;
Educação Ambiental; Educação para a
Paz;  Educação para a Sustentabilidade;
Educação para a Inclusão; Educação
para os valores e para a cidadania
através das artes.
Curso Arte e ARTEeducação ambiental, Jardim Zoológico de lisboa, 2018Art
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A bolsa de formadores do CFAN conta com formadores com doutoramentos e ou mestrados na área da Educação artística e artistas com um currículo relevante . Pontualmente são convidados outros formadores de áreas
diferentes para as ações de carácter transdisciplinar.
A APECV tem parcerias com centros de investigação; museus; centros culturais; escolas e estúdios de produção
artística que por vezes também participam na organização das ações como por exemplo a Arte Central; O
CentroPontodeArte. Também são criados protocolos de aluguer de instalações com galerias ou outros espaços
como por exemplo O Museu Bordalo Pinheiro em Lisboa; Porto D’Artes e as galerias Mira no Porto e Agrupamentos de Escolas.

A tipologia das ações pode designar-se como:
- cursos que acompanham seminários ou congressos
(Encontros Nacionais da APECV, Seminários em parceria com outras organizações; Congressos Internacionais
da APECV) com temas e conteúdos ligados a temas tais
como Educação Ambiental; Educação para a Paz; Educação para Sustentabilidade ; Inclusão; Educação para os
valores e para a cidadania.

No meu percurso de vida, escolhi a profissão de
professor, que abracei e continuo a abraçar de corpo
e alma [...] Neste sentido, esta formação permitiu-me
recordar técnicas que deixei de utilizar, mas que tenciono brevemente voltar a experimentar não só com
os meus alunos, mas também a título pessoal. […]
Talvez o aspeto principal que me levou a inscrever
neste curso, promovido pela APECV, é o ambiente
que normalmente se cria, de debate, partilha de ideias
e qualidade dos formadores, que mais uma vez se
concretizou. Para além deste aspeto, o conteúdo da
formação funcionou também como um ponto de motivação. Do ponto de vista profissional, a valorização
da cultura artística e o papel que as escolas devem
ter na preservação de todo o tipo de ofícios, neste
contexto particular as técnicas de impressão manual.
Esta formação, permitiu-me por um lado relembrar
e evocar na minha memória, práticas de exploração
plástica e de desenho, que á muito não utilizava.
Refiro-me concretamente à técnica de gravação em
linóleo, à serigrafia feita em quadros de seda abertos
manualmente ou com emulsão fotossensível e de forma particular à utilização de caracteres tipográficos.
Todo este ambiente foi enriquecido com os cheiros
das tintas e dos diluentes, os diferentes tempos de
secagem e os efeitos que se obtêm explorando diferentes situações criativas, como a textura do papel, a
impressão com a primeira tintagem e subsequentes,
o efeito de opacidade, transparência e sobreposição
sobretudo na serigrafia.

- cursos para professores de artes visuais com temas e
conteúdos específicos do desenvolvimento curricular do
ensino das artes; conceitos e tecnologias da arte contemporânea ou de técnicas artísticas como por exemplo ilustração; cerâmica; impressão; artes têxteis (com ou sem
parcerias de museus e galerias de arte, e pontualmente
com artistas convidados). Neste âmbito temos colaborado frequentemente com a Culturgest em Lisboa.
- cursos para todos os professores com temas e conteúdos transdisciplinares integrando conteúdos transversais,
onde as artes visuais podem ser disciplinas essenciais em
trabalhos de projeto interdisciplinares, de modo a dar
ferramentas aos professores para desenvolverem projetos
educativos de educação para a sustentabilidade, património; educação para a cidadania e inclusão através
das artes visuais. Estas ações podem ter parcerias com
outras organizações, e, pontualmente integrar especialistas convidados. Neste âmbito temos colaborado frequentemente com o Jardim Zoológico de Lisboa; Museu da
Água de Lisboa e Teatro Viriato em Viseu.

Com este curso, [..], a maior aquisição foi o
reacender do gosto e da vontade de desenvolver um trabalho em expressões artísticas mais
focado na cerâmica e nas suas manifestações e
possibilidades, e isto, tanto a nível profissional
como pessoal.
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José Alberto Lourenço, TÉCNICAS DE IMPRESSÃO MANUAL: uma abordagem práti-

Maria ; Modelação e Pintura Cerâmica, Escola Secundária da Ramada, 9,10, 23 e 24 de
novembro, Formadora: Augusta Gaspar (20182019)

As ações foram avaliadas a partir dos relatórios dos formadores e dos questionários preenchidos pelos formandos no final de cada curso. Após análise dos questionários preenchidos pelos formandos entre 2017 e 2019
, verificou-se que o grau de satisfação dos formandos é muito grande. Muitos dos nossos cursos tiveram uma
vertente interdisciplinar, integrando formandos de várias áreas.
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Da análise dos relatórios dos formadores no período Outubro de 2017 e Outubro de 2019 observou-se que os
formandos estão muito interessados na aprendizagem de praticas artísticas que se possam adaptar à educação,
nomeadamente à educação para a cidadania; educação para a sustentabilidade e educação multicultural. Nos
questionários aos formandos verificou-se que o carácter interdisciplinar dos participantes trazia uma mais
valia para a formação. Nos cursos que realizamos durante este período, específicos para os professores da área
das artes visuais (grupos 240 e 600), observámos que os formandos apreciaram a oportunidade de atualizarem conhecimentos e praticas de arte contemporânea com especialistas e artistas convidados.

Foi esta vontade em querer fazer melhor,
desejando aprender mais, partilhar experiências com outros colegas, sair desse estado de
dormência, (em que tantas vezes se cai, sem
se saber que caminho se deve seguir para
ultrapassar essas dificuldades), que me levou a
querer fazer esta formação...

Olivia, curso de Cerâmica com Sérgio Amaral,
2019

Optei pela inscrição neste curso por três razões objetivas: 1) Necessidade de
formação, tendo em conta a progressão na carreira (dentro do grupo 600 – Artes
Visuais), dado o mesmo ter acreditação específica para o grupo de recrutamento
onde desenvolvo funções; 2) Interesse na temática - para além da minha formação artística ter comtemplado experiências no âmbito da cerâmica, esta sempre
foi uma tecnologia de grande interesse para a Escultura e sobre a qual sempre
manifestei grande curiosidade, tendo em conta todas as variáveis que a mesma
propõe, desde o momento da preparação das pastas, até à modelação, cozedura e vidragem; 3) Ser desenvolvida através da APECV, organização profissional
e científica que nos vem, ao longo da sua história, a proporcionar formações e
encontros de especial relevância técnica, científica e pedagógica, tendo em conta os valores intrínsecos à sua ação em território nacional e internacional. [...]
as minhas expetativas iniciais foram, como sempre, elevadas, tanto as relativas
a questões organizacionais e de funcionamento do curso, assim como às técnicas, científicas, pedagógicas e relacionais. Diria que todas elas foram atingidas e
mesmo até reforçadas, no que concerne às relativas a questões de índole relacional
(uma vez que, foi criado, dentro do grupo envolvido, um excelente clima de partilha, apoio e troca de informação, que irá seguramente fazer com que nos voltemos a encontrar em posteriores momentos de formação e de convívio profissional
e/ou pessoal).
César, curso de Cerâmica , Mangualde 2019, com Sérgio Amaral, 2019

Nesta formação destaco a importância do debate de ideias sobre a arte e sobre os múltiplos e
diversos processos de realização da arte, assim como da relação do(s) espetador(es) com a arte
nas suas diferentes facetas e interpretações.
A partilha de ideias e experiências produzidas por diferentes visões da arte contemporânea
são um contributo que abre novas perspetivas na abordagem da arte em diferentes contextos e
em particular no contexto ensino-aprendizagem.
Helena, curso Visões da arte contemporânea, Lisboa 2019, Formadora Angela Saldanha
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Com um lençol??tornamo-nos invisíveis??..com um parangolé,
tornamo-nos visíveis assumindo uma nova identidade.
Percorrer o zoo, não foi um dejá vú, foi uma surpresa positiva,
inesperada. Os novos espaços concebidos, demonstram preocupação na aproximação do animal ao seu habitat natural, por
modo a cumprir os objetivos de um jardim zoológico.

Suricatas e Parangolés
Alexandra Cláudia Ferreira Otero Moraleja

Observar, recolher, ouvir, cheirar, o que nos rodeia??., movimentos, sons, cores, cheiros agradáveis e desagradáveis, texturas,
tipos de pêlo, de penas, olhares que tendem a cruzar-se com os
nossos ou somos nós que os procuramos, para os humanizar?
Completámos a nossa visita com um caderno cheio de
SENSAÇÕES.

Alexandra Otero Moraleja, campestre embora citadina, sempre rodeada por animais e motivada desde pequena
a respeita-los como um de nós, gosto de aprender, ensinar e partilhar o conhecimento, é um modo de “universalizar” o pouco que sei,” o saber não ocupa lugar”, premissa familiar que me ajuda a promover o conhecimento
dentro e fora da sala de aula. Professora do grupo 600, licenciada em pintura, tive o privilégio de ter frequentado
três faculdades, Porto, Lisboa e Madrid, adquiri novos processos de aprendizagem, de metodologias e de avaliação (também aprendemos com os avaliadores). Considero que como docente, tanto no secundário como no
terceiro ciclo, as disciplinas afetas a este grupo disciplinar são privilegiadas face à possibilidade de conjugar
saberes.
Defendo a formação como uma atualização na pedagogia /exercícios e na abordagem na sala de aula, no
trabalho individual e em grupo. É essencial a meu ver que os exercícios sejam adaptados respeitando as necessidades da turma ou do aluno, fortaleci esta metodologia quando lecionei no Centro Helen Keller, uma escola
que promove 100% a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais em turmas onde 5 a 6 alunos
tinham obrigatoriamente necessidades específicas.

Desdobramo-nos.
Aprendemos.
Conservar pela arte?., arte contemporânea como ferramenta na sala de aula, jardim zoológico?., necessidades
educativas especiais??foram estas as palavras que me
fizeram inscrever no curso?????.mais, o mail posterior
com a indicação??..levar lençol?..fator surpresa. Como?
Lençol??.o que me espera? apetecível?.. De que forma
vou usar um lençol?..parangolé?ver o site, não consegui ver, apenas consegui associar a palavra mágica,
parangolé ao nome de Hélio Oiticica e as suas performances?
O mote de partida, biodiversidade, ambiente, conservação, preservação de espécies, o uso da arte para
sensibilizar a comunidade envolvente, os sons, as
plantas?..todos estes elementos são ricos para explorar
plasticamente . Ansiosa para passar ao dia seguinte?
10

Mas eu senti que me faltava???o que eu
queria levar no meu caderno?. aquela
pequena criatura, chamada de suricata
que se move com rapidez, emite sons
?como que um ladrar baixinho, um olhar
sempre para além do nosso, o entra e sai
das suas tocas??a amizade de uma família
onde todos cuidam uns dos outros,
onde a organização predomina??e descontrair ao sol é um prazer.

Estava de costas?? virou-se e
olhou para??.(não foi para mim),
talvez se tenha apercebido que alguém estava ali a fotografá-la para
desenvolver um projeto?..mas?..
porquê ela?

Apresento-vos, Flôr, a vigia suricata.
Flôr, tornou-se a personagem principal do projeto que secretamente e viajou
comigo????..entrou no meu caderno???grande observadora tem por função, avisar
e viajou comigo????...
para o mundo do parangolé?.da música, do movimento, da performance.
Sentiu-se bem, no meio de todos os restantes elementos do grupo, partilhou ideias,
conhecimentos, experiências, foi dinâmica nas suas intervenções, percebeu o quanto é importante conceber um parangolé, apesar do caracter social desenvolvido por Hélio Oiticica, possibilita, aprender a conhecer-se e a conhecer o outro. a conservar a memória de uma identidade.
Registou graficamente no tecido, elementos que representam o seu habitat, insetos (o seu alimento), várias
aberturas representando os buracos para os seus complexos abrigos subterrâneos, escavados por todos, a
cor castanha, predominante tanto na sua pelagem como no seu habitat e com o meu auxílio escreveu algumas palavras-chave, (reprodução, maternidade, rapidez, túneis, alimento, observar, afeto, insetos, proteção,
cheiro, vida??) do seu modus vivendi e da importância da sua espécie um mamífero da família Herpestidae.
Uma nova identidade está criada, como é que os
outros nos vêm, como interpretam o nosso parangolé.
De que modo as imagens, os nossos registos gráficos
podem transmitir o que nós pretendemos ser? A nossa
história. A discussão estava aberta e apercebi-me de
que nenhum de nós estava longe de conseguir contar
uma breve história OBSERVANDO as imagens, a unidade dentro de um todo, o zoo.

A partilha de ideias, saber ouvir sugestões e consequentemente retribuir, a entreajuda e o espirito de
colaboração que se estabeleceu gerou uma empatia
no grupo, através da ferramenta que é a arte. A arte
do movimento, a arte do som. Partindo do conceito
de parangolé por Hélio Oiticica, não bastava exercitar a memória, o grafismo, as sensações, é fundamental, trabalhar o corpo e a alma.
11
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Acompanhados pelos movimentos e sons do “nosso” animal escolhido numa
atividade anterior, realizamos um aquecimento do corpo e da voz, predispondo o
corpo a um nível de relaxamento. Liberdade foi o que senti, posteriormente ao som
de música de percussão, deixei-me levar por “passados adormecidos” e dancei,
expus o meu animal e o de todos, mais uma vez TODOS?. A Flôr ficou um pouco
zonza.
O ato de vestir um parangolé é mágico, tal como a arte, passamos a agir, a pensar,
a sentir-nos com uma??. nova identidade.

PARANGOLÉ: O MACACO BRINCALHÃO E O PINGUIM PRECISÃO
Lara Duarte

Todo o meu percurso está ligado ao ser humano, seja na vertente social, cultural ou educativa. Licenciei-me em
Sociologia e Planeamento, numa procura de ferramentas que me permitissem estudar a realidade social e os
seus problemas e, posteriormente, poder intervir e propor ações que combatessem ou impedissem a expansão
desses problemas. Depois de uma formação, surgiram sempre dúvidas e a busca de complementos para o trajeto
que tinha traçado para mim: implementar um projeto social para grupos em risco de exclusão social (sem publico definido numa primeira instância).
Após uma formação de 25 horas em Animação para Idosos e a possibilidade de começar a desenvolver algumas
atividades como animadora num Lar, resolvi aprofundar os meus conhecimentos sobre a terceira idade e os
aspetos que lhe são inerentes, tendo, por isso, feito uma Pós-Graduação em Geriatria e Gerontologia. Durante
o período em que fui Animadora, senti necessidade de ter alguma formação na área artística, de forma a desenvolver trabalhos manuais com os idosos, ingressando noutra Pós-Graduação em Metodologias Expressivas
e Ativas. A experiência foi muito dinâmica e motivadora, mas o conceito de animação nunca ficou totalmente
interiorizado em mim, pelo que decidi, este ano, me matricular na Licenciatura em Animação Sociocultural.
Nesta fase da minha vida parece que os saberes finalmente se começam a conjugar e que consigo idealizar o meu
PROJETO, de vida e profissional.

A disposição das cadeiras no espaço de trabalho foi mudada propositadamente, de
uma forma fechada por cadeiras e uma área livre no meio para executar os
exercícios propostos, passou-se para uma estrutura de teatro, a plateia e à frente o
palco.
A arte da performance, invade o espaço e começamos por improvisar / experimentar
coreografias que cumpram o nosso objetivo, mostrar o nosso novo EU.
Planeei uma coreografia de acordo com os movimentos que a Flôr me colocou no
meu caderno e das minhas observações no zoo. Criar movimentos através da
proximidade com a suricata. (Saltar para uma cadeira, espreitar por entre os buracos
do parangolé, observar?., esconder, cheirar?.solicitei duas árvores, o som
estridente de uma ave, (grandes predadores da suricata), o lazer, coçar a barriga,
brincar?.a acompanhar uma música de precursão e vozes de África.
A diferenciação entre uma interpretação de uma história, com vários elementos do
grupo e a ação de apenas um elemento, performance, como foi o meu caso consiste na
repetição de, pelo menos duas vezes, toda a coreografia para que o
público apreenda o fio condutor dos movimentos.
Participei noutras coreografias/performances do grupo, como animal terrestre, a
pequena suricata, desenvolvi outros movimentos que me permitiram não fugir ao
meu novo EU, mas adaptando-os às histórias propostas.
Esta formação foi além da Arte Contemporânea per si, como ferramenta na sala de aula, toda esta abordagem
metodológica que o formador nos proporcionou e iniciada desde a primeira sessão (que teoricamente me enriqueceu, sobre o ambiente, a conservação e o papel que os novos jardins zoológicos têm na sociedade), fez-me
pensar e reforçar a ideia que a Arte corporal, gráfica, musical, vocal consegue criar uma união de uma turma,
diria torna-la um todo a partir de um conceito artístico de
Hélio Oiticica, que é o parangolé.
Realizar esta atividade na sala de aula
com os meus alunos com necessidades
educativas especiais, trissomia XXI,
paralisia cerebral e défice cognitivo irá
ser um desafio.
Esta adaptação ao grupo de alunos, vai
permitir por em prática as aprendizagens alcançadas por mim, na troca de
ideias e na
partilha de exercícios e metodologias
entre o grupo de formandos e os formadores, tornou-me mais rica em novas
práticas pedagógicas.
12

Motivações
Já há muito tempo que procurava alguma formação, com uma carga horária mais reduzida, na área da educação pela arte. Esta pareceu-me preencher os requisitos que tinha em mente, na medida em que conciliava
duas áreas para as quais estou desperta: Ecologia/Conservação e a Arte/Educação.
As expectativas com que vinha eram de aprendizagem de ferramentas para implementar futuramente nos meus
projetos e ter a possibilidade de vivenciar momentos mais práticos
que teóricos. Esperava, igualmente, ter oportunidade de conhecer outros projetos onde as teorias já teriam sido
implementadas e haver trocas de experiências com os restantes participantes e formadores.

Dinâmicas da Formação
A formação decorreu no Auditório do Bingo do ZOO, numa sala de formação dos serviços educativos, e no
próprio ZOO, onde decorreu uma visita guiada, com explicações sobre as espécies e os seus habitats (infelizmente não tive oportunidade de participar nesta visita, mas decorrerá noutra oportunidade dado que vou frequentar mais duas formações no mesmo espaço). Julgo que os espaços foram bem selecionados, talvez apenas
as atividades práticas de elaboração do Parangolé tivessem corrido melhor se houvesse uma mesa no exterior,
ao invés de terem sido elaborados no chão.
Para o que foi aprendido e para as dinâmicas programadas, julgo que a duração da formação está adequada.
Talvez numa fase posterior fosse interessante voltar a reunir e partilhar as experiências de implementação, ds
técnicas aprendidas, no contexto profissional.
A componente teórica relativa às perspetivas ambientais, papel do ZOO e as suas vertentes foram enquadradas
de forma coerente e a informação transmitida acessível ao público em geral, sendo a necessária para compreender toda a dimensão que norteia a acção da equipa do Jardim Zoológico. Na minha opinião, deveria ter
sido mais aprofundada a componente teórica relativa à educação pela arte e as ferramentas, bem como projetos, que se podem utilizar. É importante ser uma formação prática e que nos faça experienciar a realidade e as
diversas técnicas, mas é igualmente importante apreender conceitos e saber onde procurar informação.
13
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Toda a sequência de atividades estava muito bem planeada e encadeada, o que tornou a experiência inesquecível e o desejo de replicar as aprendizagens noutros contextos. Deste os teatros improvisados,
às danças frenéticas com sons e movimentos animais, às pinturas
dos Paragolés, bem como a performance final, tudo culminou numa
experiência que se quer repetir.
Algumas atividades foram propostas individualmente, outras em
grupo e outras a pares, respeitando sempre a necessidade de cada
participante e todo o processo artístico inerente à criação do produto
final. Todo o processo vivenciado fez sentido da forma que foi planeado, embora algumas atividades para alguns dos participantes (incluindo a minha pessoa) fossem difíceis de interagir com os outros.
Conforme já foi mencionado, as metodologias de aprendizagem e
os encadeamentos selecionados para se construir o produto final da
formação, foram sendo vividos de modo natural e fazendo todo o
sentido o porquê de acontecerem pela sequência proposta: visita guiada ao ZOO, imitar um animal, reprodução dos restantes animais escolhidos, interação entre os animais, dança, teatralização dos animais,
construção dos Parangolés, descobrir a história por trás das restantes
criações, criação da performance, etc. Talvez numa fase anterior fosse
importante explicar teoricamente cada uma destas etapas e os conceitos que lhes estão associados e os objetivos.

Atividades Pessoais e em Grupo
Mesmo não tendo participado na visita guiada, o que condicionou muito a escolha dos animais que figuram no meu Parangolé, o
próprio conhecimento dos animais nos seus habitats e as suas formas
de agir, consegui selecionar dois animais (Macaco e Pinguim) que
conheço bem e a partir dai desenvolver o meu processo criativo.
Durante as dinâmicas propostas, personifiquei diversos animais,
desde Orangotango, Borboletas, Peixes, Suricata, Tigre, Tartaruga,
entre outros, tendo eu escolhido para reproduzir uma estrela-domar, uma vez que a atividade proposta era primeiramente dar forma
a um Parangolé e depois imitar a forma que tínhamos dado. Alguns
animais foram mais fáceis de imitar e outros mais difíceis, devido a
constrangimentos pessoais (vergonha), mas à medida que as horas
iam passando tudo se tornou mais fácil e
divertido. O grupo de trabalho que estava presente também facilitou
todo o processo de entrega e o próprio processo criativo.
Num primeiro momento tenho sempre uma atitude de observadora
e só numa fase mais avançado do curso é que me consegui entregar
e estar de corpo e alma. Este momento culminou com a pintura do
meu tecido e da história que o envolvia, um macaco e um pinguim
que se tornavam amigos para sensibilizar o caçador a parar com os
seus atos irracionais. A propósito desta história e de forma a ter uma
performance coerente e sólida construí um poema para acompanhar
a dança:
14

Era uma vez um macaco brincalhão
Eram uma vez um pinguim cheio de precisão
Ambos procuravam uma amizade
Ambos procuravam uma união
Era uma vez um jovem caçador
Era uma vez uma união cheia de pavor
Ambos procuravam fugir do caçador
Ambos procuravam sensibiliza-lo com amor
Era uma vez um macaco e um pinguim
Era uma vez o fim…

Assim foi construída uma coreografia em que fazia a imitação de um macaco brincalhão e um pinguim meticuloso, depois havia um caçador que tentava apanhá-los mas estes conseguiam torna-lo racional e seu amigo, no
final há harmonia. Contei com a ajuda de uma participante que ia lendo a história e de outra que personificava
o caçador. A parte mais complicada da performance foi mesmo ter de me expor e me libertar durante a dança,
coisa que não aconteceu na íntegra. Possivelmente com mais treino e à vontade, teria sentido de forma diferente,
mas foi uma experiência muito motivadora e gratificante. Talvez se pudesse mudar a minha participação no
curso, tentaria libertar-me mais e sentir as atividades de outra forma, mas isso decorre da personalidade de cada
um, é uma questão interior e de trabalho contínuo. Julgo que o produto final correu muito bem e estou satisfeita
com o que desenvolvi.
Aprendizagens
Como ouvi durante o curso, repito: “Entrei descalça e sai calçada!”, numa óptica que a vida é uma construção
e uma sucessão de aprendizagens. Em adultos pudemos selecionar o que queremos aprender e o que nos interessa cultivar, é este tipo de formações que fazem de mim o ser que sou e que permitem conhecer as pessoas
mais profundamente. São experiências artísticas e não apenas um mundo tecnológico. É o contacto humano e a
partilha que fazem da vida um caminho a percorrer.
Levo na bagagem ideias frescas para ensinar a outras pessoas e colocar em prática. Levo comigo as ideias de um
grande artista inspirador: Hélio Oiticica. Sua visão do conceito de arte é deveras único e merece ser espalhado
e transmitido: a arte como “antiarte”, a arte como proposta de ser vivida e não mumificada num museu, a arte
como uma ética do compromisso com formas constituídas de experiência, de libertação pessoal para a invenção
de novas formas de vida.
Conclusão
Com o objetivo de superar a distância entre arte e vida, Oiticica propõe a experiência como eixo condutor do
ato artístico. O objetivo é tirar o indivíduo da atitude meramente contemplativa e submergi-lo na sensibilidade
ativa. Destruindo o consumidor pequeno- burguês da cultura, o homem da cultura asséptica, com sua tagarelice
ociosa (séculos de interpretação), o indivíduo será levado à fonte irrepresentável ou não discursiva da experiência. A experiência vivida supera a arte que possa ser vista de forma estática. Este foi o aspeto mais importante
desta formação.
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FORMAR PROFESSORES: PELO FUTURO DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

“Um curso de formação com uma base teórica consistente e uma
componente pragmática de muito bom nível, que foi completamente ao encontro das minhas preocupações e necessidades
profissionais. A escolha dos espaços para a formação foi bem
escolhida, adequada e bem explorada, proporcionando um mundo
de sugestões de exploração pedagógica cativantes e consentâneas
com as realidades educacionais. As metodologias aplicadas foram
diversificadas, exequíveis e motivadoras para explorar de uma
forma mais segura a arte contemporânea na minha prática pedagógica.” Cristina Santos

Marta Ornelas e Augusta Gaspar
A formação de professores tem constituído
um objetivo muito importante para a APECV, sobretudo por entendermos que o futuro da Educação
Artística, com qualidade e para todos, tem de ser
salvaguardado.
A Educação Artística deve incitar ao pensamento crítico, através do questionamento e do
conhecimento sobre “o eu” e “o outro”. Dotar os
professores de ferramentas que lhes permitam encarar o processo artístico como meio para a análise
crítica, propiciando uma abordagem transversal de
diferentes áreas do conhecimento a partir das artes,
tem sido a premissa da APECV para a realização de
cursos de formação e workshops.
Cremos que o conhecimento se constrói de
forma colaborativa e interdisciplinar, onde a diversidade e a ambiguidade abrem caminho às narrativas
plurais e ecléticas. Insistimos também na relação
com a arte contemporânea, por forma a desmistificar o seu elitismo e a incompreensão de que muitas
vezes é alvo, e apostamos na experimentação de materiais, na preservação das técnicas tradicionais e na
possibilidade de errar como vertente imprescindível
para uma aprendizagem com significado. Acreditamos que a formação de professores deve passar pela
prática artística, por isso as nossas ações de formação
incluem sempre esta vertente. Ao experimentar e ao
aplicar processos de criação artística em contexto de
formação, os docentes estarão mais preparados para
implementar estes processos nas suas aulas. É importante termos consciência de que diferentes abordagens educativa às artes têm consequências diferentes
nos alunos. Embora a escola em geral tenha estado
muito tempo vocacionada para práticas mais instrumentalistas (por exemplo, o desenho como exercício
mecânico de representação fiel dos objetos, com vista
ao desenvolvimento da destreza visual e manual dos
alunos), as práticas pedagógicas contemporâneas
do ensino das artes compreendem diversas linguagens, não só o desenho, além de terem pretensões
mais ambiciosas, nomeadamente de conceberem
as artes como ferramentas para o desenvolvimento da criatividade e do sentido crítico dos alunos.
As linguagens artísticas pressupõem o domínio da
prática, pelo que vemos como fundamental que os
professores tenham oportunidade de fazer formação
também através da prática artística.

“A ação também serviu para partilhar ideias e trocar
experiências, o que permitiu consolidar
aprendizagens e promover a reflexão sobre diferentes
práticas, tornando a ação ainda mais
enriquecedora. A partilha e a reflexão conjunta consciencializaram-me de que articulando esforços e
partilhando experiências é possível trabalhar no sentido
de responder às crescentes necessidades/problemas com
que nos defrontamos na escola, num esforço colaborativo com vista a um mesmo objetivo. A ação de formação
contribuiu para o alargamento dos meus conhecimentos sobre as temáticas dotando-me de ferramentas
que me irão permitir melhorar as minhas práticas
profissionais ou atuar de uma forma mais consciente
em qualquer situação em que seja necessária a minha
participação.” Isabel Fernandes

"Participar no curso foi certamente o resultado da necessidade de me desafiar, de viver na constante incerteza
do trabalho que realizo com os meus alunos são as escolhas mais acertadas/ as abordagens mais apelativas.
Nesta ação foi sem dúvida valorizado os momentos de partilha uns com os outros, os nossos interesses e dúvidas, reflexão conjunta, que não estamos sozinhos e que existem muitos caminhos. Para podermos sentir-nos
preparados para enfrentar e trabalhar com um grupo de alunos, precisamos de estar confiantes em dar resposta
e ter iniciativas que mantenham as nossas aulas, realmente práticas, desafiantes e que estimulem o interesse dos
alunos. O trabalho desenvolvido neste curso, veio-me ajudar a pôr em prática novos projectos, desenvolvendo
experiências de aprendizagem mais atractivas e promotoras da qualidade das aprendizagens." Ana Raposo

As opiniões dos formandos que têm frequentado os nossos cursos são unânimes no reconhecimento do valor que os mesmos têm tido na sua prática
pedagógica. Trata-se de um indicador claro de que os professores gostam de
aprender, de aprofundar conhecimentos, de partilhar experiências e de colocar em prática ideias e estratégias diferentes das que já utilizaram noutros momentos da sua vida profissional. Estamos conscientes de que há um número
muito significativo de docentes que trabalha em prol da melhoria constante
das suas práticas e isso tem sido também um desafio para nós relativamente à
oferta formativa que disponibilizamos.
Temos tido o apoio e a parceria de diferentes instituições culturais
que acreditam no nosso trabalho e defendem princípios educativos que se
cruzam com os nossos, como a Culturgest, o Jardim Zoológico de Lisboa, o
Museu da Água, o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, o Museu
de Serralves, a Casa das Histórias Paula Rego, o Museu Bordalo Pinheiro e
muitas outras, bem como inúmeras câmaras municipais e agrupamentos de
escolas. Acreditamos num futuro promissor para uma Educação Artística de
qualidade e para todos. Lutamos por isso.
16
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Cursos sobre Arte contemporânea
Projetos Participativos
Artes Têxteis
Fotografia
Cerâmica

Uma visão
Ângela Saldanha

Residências com Sérgio Amaral : roda e
rakú; modelagem; vidragem; cozeduras
tradicionais

Técnicas de Impressão
com CentroPontodeArte

Modelagem e pintura
cerâmica
Conversas bordalescas - a cerâmica do passado para o futuro

ustração
enquanto processo

Campo expandido da il

Técnicas artísticas experimentais para ilustração infanto-juvenil contemporânea
Iniciação à construção de livros pop-up: o abc das téc-

nicas com a criação de
um portefólio
Técnicas experimentais
para produção artística
contemporânea
Educação Ambiental
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Ao finalizar um ano de formações no curso de “Visões da
Arte Contemporânea” posso, como formadora, depreender
algumas considerações que me parecem relevantes, de
forma a relatar os seus pontos fundamentais, para um entendimento (apesar de lato) da sua amplitude, relevância e
processo gerador de conhecimento.

visões de arte contemporânea, Porto, 2019

Foram realizadas quatro formações, com cerca de cinquenta docentes das Artes Visuais (grupos disciplinares 240 e
600), docentes de História (grupo disciplinar 400) e professores-artistas, no Grande Porto e Lisboa.
Todos, os inscritos, revelaram a necessidade de formação
na área das Artes Visuais, sendo este o principal motivo
para a participação.
A dificuldade de encontrar lugares de experimentação,
partilha e conhecimento efetivo com estratégias que potenciem as suas práticas pedagógicas individuais, levaram-nos
a escolher o Centro de Formação Almada Negreiros, da
Associação de Professores de Expressão e Comunicação
Visual, por reconhecerem a criatividade e seriedade das
suas metodologias.

visões de arte contemporânea, Espinho 2019

visões de arte contemporânea, Porto, 2019
visões de arte contemporânea, Porto, 2019
20
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visões de arte contemporânea, Lisboa 2019

O curso “Visões da Arte Contemporânea”, centrou-se nos desafios
da contemporaneidade, no questionamento constante e, principalmente, na presença da obra de arte. A convivência com obras
no seu espaço de exposição (museus, galerias, espaços públicos ou
em experiências colectivas performativas ou de criação) permitiu
provocações que estimularam o debate, a partilha, o conhecimento
e o questionamento sobre as práticas pedagógicas de cada interveniente.
A construção em conjunto das formações, numa prática de escuta
e necessidades individuais, revelou-se num processo participativo e colaborativo de concepção e compreensão da diversidade de
linguagens, narrativas e entendimentos da Arte Contemporânea.
Tendo por base o lugar e o tempo da Ação (não só do seu cronograma, mas também da época do ano); a apreensão do contexto da
Arte Contemporânea, o surgimento em termos históricos, teóricos
e conceptuais, e a necessidade de interação com a multiplicidade
de obras, mediadores, curadores, artistas, meios, lugares e gramáticas.
A aproximação do público às obras, a criação colectiva (coautoria), anónima, simbólica e performativa, revelou-se de extrema
importância para os formandos-professores que o manifestaram
nas criações, participações e relatórios. Encontrando, neste tipo de
formações, por se centrar no que acontece no espaço e no tempo
em que ocorrem, um lugar de conhecimento aberto, mediado,
atual e abrangente, não passível de relato nos manuais escolares ou
numa visita a um lugar de exposições.

visões de arte contemporânea, Espinho 2019
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Sobre o curso ‘A arte contemporânea como ferramenta para a sala de aula’, ação de formação da
APECV, Porto, 2014

Gostei de participar em todas as atividades desenvolvidas. Saliento algumas que considero terem sido interessantes, enriquecedoras e úteis para o desenvolvimento da prática letiva:
Trabalhar conceitos, palavras, memórias, dando-lhes forma e valor plástico ou conduzindo-as a uma ação que
envolve a exposição do corpo, e dos sentidos, numa composição através da performance, ou de instalação.

Maria do Carmo Almeida

Considero que, um dos passos a dar em relação ao futuro do ensino das artes nas escolas poderá ser a transgressão da barreira da sala de aula, procurando novos espaços, dentro e fora da escola, pois poderão ser uma
forma de alcançar resultados surpreendentes e transformadores. Os alunos já não querem apenas o papel
para criar, para se expressar. Não querem uma sala de aula com carteiras organizadas e lugares fixos. Os
alunos necessitam de se relacionar, de se tocar, de sentir conforto, de “habitar” espaços diferentes, ouvir e
contar histórias, vivenciar fatos, ver e refletir sobre resultados.
O professor deve proporcionar-lhes novas experiência, a motivação necessária à sua aprendizagem e
evolução, e, a arte e a educação através da arte, deverá ter esse papel importante, na medida em que proporciona a criatividade, o pensamento crítico, a inovação, e o seu desenvolvimento integral.

Quero continuar a fortalecer o meu trabalho enquanto docente de
artes visuais, para encontrar espaços de debate abertos, que permitam
a troca de ideias e projetos, numa perspetiva de melhoria e de continuidade.
O tema da Arte Contemporânea, suscita-me muito interesse e motivação. Pela sua diversidade de manifestações artísticas, possibilitando
o encontro de experiências que podem ser conduzidas para a prática
letiva, envolvendo alunos e toda a comunidade educativa em geral.

Acredito que a educação só solucionará o seus verdadeiros desafios se conferir poder aos professores criativos e apaixonados, e estimular a imaginação e a motivação dos alunos. Os programas rígidos, não promovem a criatividade, apresentam uma preocupação centrada apenas no sucesso/progressão do aluno.

Interesso-me pela experiência, “pela sua capacidade de formação ou
de transformação (…) ela é o que nos passa, o que nos toca ou que nos
acontece, e ao passar, nos forma e nos transforma (…) é um encontro
ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova” ( Larrosa,
2013)

Os alunos de hoje, também são mais exigentes, querem respostas objetivas e resultados rápidos. Estudam
de forma diferente. Vivenciam várias coisas ao mesmo tempo. Mas, vivem de incertezas e de dúvidas. Por
isso compreendo que “as diferentes linguagens da arte oferecem aos jovens oportunidades únicas para
compreender e criarem as suas identidades pessoais; estimulam os estudos interdisciplinares, a tomada de
decisões participativas e motivam os jovens e as crianças para uma aprendizagem ativa, criativa e questionadora (...) a arte prepara os alunos para a incerteza do futuro, para responderem a problemas e para lidarem
com tecnologias que ainda não foram desenvolvidas” (Eça, 2010).

No dia a dia de docente, em permanente agitação e de trabalho infindável, a necessidade de escapar à rotina torna-se uma potencial forma
de descobrir outros “espaços habitáveis” para reconstruir a mente e
continuar com vontade e dedicação. Interesso-me pela educação, pela
educação artística, pela educação pela arte, pela criação artística…
quero sentir-me empenhada na mudança, na luta por uma escola melhor, com maior valorização das artes e da criatividade.
Num paradigma de sociedade cada vez mais exigente, o professor, hoje, vive momentos de instabilidade, dúvidas, conflitos e de mudança. Estas ações de formação ajudam o professor a quebrar a rotina, esquecer angustias
e olhar para a profissão com paixão. Esta formação foi uma viagem física e espiritual que me obrigou a quebrar
a rotina e me conduziu numa reflexão introspetiva sobre o meu percurso de vida. A viagem desperta o interesse e a motivação, faz esquecer os problemas temporariamente enquanto se recuperam forças para lidar com
os mesmos. Para além de tornar possível o conhecimento de outros lugares e pessoas, deixa-nos mais observadores e apreciadores, para expandir limites. Viajar é também fonte de inspiração, de relaxamento e possibilita
ainda um encontro de experiências. Tal como dizia Heidegger
“podemos ser assim transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou no transcorrer do tempo”.
É preciso que o professor esteja atento aos aspetos de uma sociedade em mudança, rápidos e fugazes, e, para
que possa “crescer” profissionalmente, necessita de estar alerta e atualizado. Esta Formação superou as minhas
expectativas, também no que diz respeito ao grupo de colegas participantes. Proporcionou-se um agradável
convívio, desenvolvendo-se o espírito crítico, de incentivo, participativo, de equipa, de partilha de saberes, que
considero muito importantes no contexto do ensino/aprendizagem, enfrentando desafios para alcançar metas,
numa perspetiva de melhoria coletiva.Juntos tivemos a oportunidade de refletir sobre aspetos teóricos e práticos no âmbito da educação artística, conhecer e partilhar experiências educativas que nos atualizam pedagogicamente.
24

No trabalho que desenvolvo com os alunos, tento cada vez mais criar atmosferas novas, espaços e ações que
gerem confiança mútua e suporte afetivo, que considero de extrema importância para obter bons resultados. Sou da opinião de que o aluno, não tem de saber desenhar ou pintar bem, tem de aprender a gostar do
que faz, de se admirar com o que faz, tem de saber pensar/questionar o que faz, de vivenciar algo de novo,
de acreditar que consegue fazer novo, e o professor deve fomentar a sua motivação e a autoestima. A criatividade e a inovação penso que consegue chegar aos alunos assim, e estes apresentam-nos as respostas
mais surpreendentes. Por isso dentro dos possíveis (embora admita que nem sempre isso aconteça dado o
número elevado de alunos por turma que considero um fator limitador do trabalho do professor) diversifico
métodos de aprendizagem, individual ou em grupo, envolvendo-os em dinâmicas de trabalho com outras
disciplinas, instituições, associações, editoras, etc. Salientando a importância da educação artística, para a
criatividade e imaginação, fundamentada na aceitação do “eu” e do outro, envolvendo todos, para todos,
por todos, num mundo que se encontra em constante mudança e em risco.
“Necessitamos de parar para pensar, parar para olhar, para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar,
e escutar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o
Juizo, suspender a vontade, suspender a automatismo da ação. Cultivar a atenção e a delicadeza, abrir olhos e
os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço.” Jorge Larrosa
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Penso que o programa curricular do século XXI tem de ser radicalmente transformado. A hierarquia das disciplinas tem de ser eliminada. Se dermos mais importância a uma disciplina do que a outras só vai servir para
consolidar “pretensões antiquadas do industrialismo e viola o principio da variedade” segundo o que Ken Robinson, escreveu no seu livro “O elemento”. Por outro lado, visto na questão de matérias a lecionar, nas diferentes
áreas de conhecimento ou disciplinas, não podem ser consideradas completamente diferentes umas das outras,
pois na verdade têm muito em comum. A aprendizagem passa pelo cruzamento de matérias, porque hoje, o
aluno cresce num constante cruzamento de vivências em simultâneo. A aprendizagem deve ser voltada para a
realidade e numa perspetiva sempre global.
Os programas deveriam de ser mais fluídos, dinâmicos e interdisciplinares.
Os processos educativos da atualidade não têm em consideração os estilos de vida individuais de aprendizagem
nem da procura da criatividade individual. Por isso continuo a reforçar a ideia de que o mais importante passa
por incentivar/ motivar os alunos a seguirem algo de que os entusiasme verdadeiramente. Para isso os professores devem procurar métodos e estratégias de trabalho coletivo, para reformular programas.
A escola tem de trabalhar num sistema de grupo. A aula tem de funcionar em grupo, com estímulo, diálogo e
reflexão, para permitir que o aluno desenvolva a sua capacidade de argumentação, o saber pensar.
E se a escola souber ensinar a pensar, teremos alunos mais livres, mais criativos, mais empenhados, mais interessados e mais humanos.

“O aluno precisa se construir como cidadão,
dentro das novas perspetivas que a ambiguidade da globalização nos permite num processo inter, trans e multidisciplinar somos
chamados a construir a reconstruir a partir de novas experiências, mais humanas e
solidárias”
Alvori Ahlert
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educativas do inicio do século XXI. In : Revista Ibero Americana
de Educación nº 52 . Madrid: OEI. Pp. 127-138.
26

Sobre a Autora:
Gosta da diversidade, dos desafios, de novas experiências. Gosta
de viajar e de sonhar. Continua
a lecionar porque acredita que a
educação artistica é fundamental
para a evolução da educação do
Séc. XXI.

Mª Carmo R. Almeida, Maio 1969. Natural de Mangualde. Permaneceu toda a sua infância e adolescência em Lisboa. Atualmente
vive e trabalha em Coimbra. Bacharelada pela ESAD, Escola Superior de Arte e Design, Caldas da Rainha, em Artes Plásticas, 1995.
Licenciada pela ARCA – ETAC, Escola de Tecnologias Artísticas
de Coimbra em Pintura, 1997. Pós Graduada pela Universidade de
Aveiro em Criação Artística Contemporânea, 2006.
Professora do ensino básico/secundário de Artes Visuais desde
1997.
Recebeu Diploma de mérito pelo Comité Português de Educação
Europeia, em atividade de Artes Plásticas, desenvolvida com
alunos sobre Direitos Humanos, 1999.
Trabalhou em Design de interiores, e Joalheira (JOALHARIA) de
autor. Pinta em seda, para o espaço/loja da Fundação Calouste
Gulbenkian, desde 1997.
Ativista em questões sociais, participando em projectos de cidadania e reflexão sobre a igualdade de género e Direitos Humanos,
desde 1999.
Fez ilustração e trabalho gráfico, para revistas das associações “Não
te prives” Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais e AJP – Acção
para a Justiça e Paz, Coimbra, 2000.
Colabora com a Galeria de Santa Clara, Coimbra, orientando e
participando em projectos e exposições, desde 2001.
É Membro fundador do Projecto Videolab, na divulgação das artes
em vídeo, na criação de projectos e de instalações interactivas,
desde 2005, continuando a colaborar atualmente.
Fez formação em animação com o software “3D Studio Max”, no
âmbito do festival Videolab Mealhada, e tirou um curso de Cinema de Animação, Cine Clube de Viseu, 2005.
Realizou a formação, “Animanias”, animação cinematográfica com
instrumentos terapêuticos e pedagógicos, Aveiro, 2008.
Realiza Trabalhos em projetos artísticos individuais, na área da
Instalação/ Vídeo/ Multimédia: Instalação Multimédia Interactiva,
“Tempo de Íris”, Museu da Ciência; Aveiro, no âmbito da especialização em Criação Artística Contemporânea, 2006; Instalação
Multimédia Interactiva, “Fragmentos de Viagem”, Museu dos
Transportes, Coimbra, 2006; Instalação Multimédia Interactiva,
“Cerco de Memórias”, Coimbra – Aix-en-Provence, Convento de
São Francisco, Coimbra, 2007; Instalação Multimédia Interactiva,
“Memorias II”, Laboratório de Actividades Criativas (LAC), antiga
cadeia de Lagos, integrada no Videolab Lagos, 2007; Instalação
Multimédia Interactiva, “Sophia”, Pinhal das Artes - 1ª infância,
Leiria, no âmbito do Projecto Videolab, 2007;
Realizou o Curso de Formação Profissional de Gravura, Não Tóxica, CEARTE, Montemor-o-Velho, 2012.
Realizou o Curso de Formação Profissional de Livro de Artista e
Livro Objeto, com Jim Lorena, CEARTE, Montemor-o-Velho, e o
Curso de Formação Profissional de Técnicas de Manipulação Têxtil-Meios Líquidos, com Tita Costa. CEARTE, Coimbra, 2013.
Integrou o grupo “Atelier Adega d Meio”, na Galleria Santa Clara,
Coimbra, 2013, espaço de exposição e dinamização de atividades e
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Europe Includes You- EU Includes You

Foco na migração, minorias e refugiados

Um projeto de inclusão que abraça as minorias, os refugiados e migrantes através de práticas educativas inovadoras.

Esta ideia ganhou consistência e pertinência, pelo facto, de ser
suportado por um corpo teórico diversificado (Universal Declaration of Human Rights; 1948; Report of Faure et al 1972; Convention on the Rights of the Child 1996; Delors Report 1996;
Incheon Declaration 2015, CAST, 2019) defendendo um contexto
de práticas universais de aprendizagem, que procuram desenvolver
a autonomia do sujeito aprendente, que no caso específico deste
projeto, foi influenciado e inspirado na expressão visual e plástica,
dança, música, poesia, performances de rua (por exemplo, desenhos gigantes ou danças em grupo) e tratamento e produção de
imagens digitais.

José Alberto Martins e Paulo Antunes
INTRODUÇÃO
Neste artigo, apresentamos o projeto EUrope Includes You, identificação inicial, cuja denominação evoluiu para
EU Includes You. Foi enquadrado na ação KA201 do programa Erasmus+, abordando a problemática da inclusão em contexto escolar. Este domínio, abrange não só, alunos que mostrem algum tipo de fragilidade no seu
processo de aprendizagem, ampliando este conceito a minorias, migrantes e refugiados. Este projeto tem como
objetivos a elaboração de dois produtos intelectuais, que serão disponibilizados num site de divulgação das suas
práticas: um ebook / guião de apoio e um curso online acessível a todos os interessados. Estão envolvidos neste
projeto seis países que abraçaram este desafio, nomeadamente: a Alemanha, Itália, Macedónia do Norte, Portugal, Roménia e Turquia. A sua coordenação é feita pela equipa portuguesa, que trabalha no Agrupamento de
Escolas de Moure e Ribeira do Neiva (https://www.aemourerneiva.com/).
ENQUADRAMENTO
A inclusão aparece hoje no nosso sistema educativo, como um conceito
quase que obrigatório a ser apropriado pelas escolas. Porém, esta abordagem pela inclusão tem deixado um vazio de práticas educativas e de
metodologias eficazes ou úteis, trazendo grande instabilidade ao ambiente pedagógico, introduzindo procedimentos (Decreto lei nº 54 de 6 de
junho de 2018) que exigem uma formação alargada, desfasada de alguma maneira, das metodologias utilizadas, na medida em que, o conceito
de aprendizagem, assim como, a sua aplicabilidade na condição humana
foi substancialmente alargado, podendo criar algumas ilusões sobre a
credibilidade desses procedimentos.
O projeto Eu includes You, evoca assim, um conceito de inclusão mais
alargado, a inclusão europeia, numa perspetiva que engloba não só as
crianças e jovens com dificuldades gerais e específicas da aprendizagem,
mas também migrantes, minorias e refugiados, que constituem uma
realidade com o qual, o agrupamento coordenador1 teve e tem de lidar.
Esta realidade levou, a procurar novas parcerias que também a vivenciassem problemáticas similares, nascendo assim, um compromisso com
seis países, Alemanha (Elisabeth-Selbert-Gesamtschule), Itália (Istituto
di Istruzione Superiore “Basile-D’Aleo”), Macedónia do Norte (Fondacija Agro Centar za Edukacija FACE), Portugal (AE Moure e Ribeira
do Neiva), Roménia (Colegiul National) e Turquia (Bodrum Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi) num projeto2 que parte do pressuposto, de que
a educação inclusiva beneficia todos os alunos, sendo uma questão de
equidade, justiça e acessibilidade (Monteiro, 2017) no qual, a qualidade
educativa tem um impacto em todos os alunos, independentemente do
seu desempenho académico.

Partilha de informação e elaboração
de grupos de debate e reflexão

A formação dos professores envolvidos

Neste contexto, os momentos de aprendizagem, são construídos tendo
por base esta realidade universal, estando delimitadas estas experiências para alunos com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos
de idade.
Mas o que realmente traz de inovador este projeto? Vamos então apresentar os produtos intelectuais a ele associados.

Quanto ao primeiro produto intelectual, o perfil do professor inclusivo, será definido recorrendo, ao contexto legal de cada país, a vários
instrumentos de recolha de dados, como questionários elaborados
com a participação dos parceiros dos diferentes países, reuniões onde
se debate esse perfil e implementação / experimentação das atividades
planificadas, monitorizando o seu impacto nos alunos envolvidos e
no meio envolvente. O eBook deste 1º produto, será publicado em
suporte PDF, no qual se registará a investigação realizada, o percurso
do projeto, instrumentos e planificações didáticas.
O segundo será desenvolvido na plataforma Open edX. A sua estrutura comtemplará três módulos, nomeadamente: Módulo 1: Questionamento e reflexão sobre metodologias de inclusão & artes?; Módulo 2:
Exploração das ferramentas e recursos do EU Includes You; Módulo
3: Criação de cenários de aprendizagem baseados no EU includes You.

Dar a conhecer o projeto aos governadores
e decisores políticos dos países envolvidos.

Referência do projeto: 2017-1-PT01-KA201-035788: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/1faeabcb-6181-4a61-b098-d0a271e8da7b
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Exposições ao ar livre das
criações dos alunos

O site (https://www.europeincludesyou.com/), foi elaborado através
da plataforma WIX, sendo também um instrumento privilegiado de
divulgação de todas as atividades e registos de impacto em diferentes
média.
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ESTADO DA ARTE DO PROJETO
O projeto EU Includes You, encontra-se no último ano de desenvolvimento. Contempla já o levantamento do perfil do Professor
Inclusivo e partilha de documentos e atividades no seu site dedicado. Neste momento estamos a ultimar o eBook e MOOC que será
acessível a todos os interessados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois desta breve descrição, podemos dizer, que o percurso deste
projecto até ao momento, se tem pautado por situações únicas de
participação colaborativa /cooperativa tanto da parte dos alunos
como dos professores e comunidades escolares envolvidas. Foi
notória a curiosidade que despertou também, em diferentes organismos internacionais, que nos possibilitaram a experimentação e
partilha das suas práticas. Sendo este projeto de cariz humanitário,
tivemos o privilégio de ouvir e debater relatos de sobrevivência
humana incríveis, na primeira pessoa, o que nos levou a repensar
a forma como ensinamos os valores e os princípios que gerem a
humanidade e especialmente no contexto escolar da inclusão.

A importância da expressão corporal
e a comunicação através da dança
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Residência Artística de Professores na CULTUGEST, 2019
Lia Silvério Morais

Este ensaio visual é baseado no relatório de reflexão
crítica sobre a Residência Artística
para Professores, realizada de 17 de novembro de 2018 a
18 de maio de 2019, na Culturgest, sob orientação de
Patrícia Freire e Susana Alves. A formação subdividiu-se
em sete sessões de cinco horas com incidência na
partilha de experiências, procurando estabelecer uma
relação mais íntima, consistente e consciente, entre o
EU, a ESCOLA e a ARTE.
Durante este processo de procura, (re)descoberta e encontro houve lugar para despertar e vivenciar novas
formas de olhar, observar, ouvir, sentir e transmitir numa tentativa de superar dificuldades, quebrando
barreiras e preconceitos, refletindo sobre o que é a escola e qual é o papel do professor/aluno neste
processo de ensino/aprendizagem.
Foram realizados diversos exercícios estratégicos, como forma de estimular e promover a construção conjunta
e partilhada de recursos e instrumentos, sendo estes, baseados em técnicas e processos/métodos artísticos.
Estas experiências contribuíram para a dinâmica de sala de aula salvaguardando sempre a ideia de que esse
espaço é um lugar em transformação, aberto a novas experiências e ao improviso, que respeita e acarinha
diferentes maneiras de estar, sentir, e fazer (ensinar/aprender). O ambiente criado estimulou, ainda, as
relações interpessoais/afectivas entre os participantes na formação e predispôs à entreajuda e à troca
constante de saberes.
Neste conjunto de experiências procurei estar disponível e cooperante, respondendo com entusiasmo e
motivação às atividades que foram sendo propostas e tentado vivenciar as diferentes situações, que iam
surgindo, como um desafio, como um jogo, um exercício consciente e saudável. Para mim, os 20 anos de
docência, na António Arroio, escola onde também fui aluna, representam a enriquecedora partilha de
princípios e valores essenciais no crescimento de um ser – respeito pela diferença, liberdade de expressão,
dignidade, generosidade e gratidão.
Participar nesta residência artística foi, mais uma vez, estar nos dois lados, no lugar do aluno e do
professor, perceber que a dinâmica é igual e recíproca; que o fenómeno de dar/receber só se estabelece
quando somos mutuamente estimulados, quando o impulso da vontade de conhecer, o outro - o mundo acontece num momento empático. As artes são um meio privilegiado para que essa dinâmica aconteça,
despertam a curiosidade, facilitam a comunicação, fomentam a aprendizagem, geram crescimento. O processo artístico prende-se com esta capacidade de compreender/apreender o eu/outro/mundo e com as diversificadas formas de o expressar.
Para mim, a escola é como a vida, um intenso lugar em transformação - construção/desconstrução - um
espaço sem limites com o tempo em contramão. Estou muita grata por esta partilha, esperando que surjam
outras oportunidades.
Apresentação
Espaço – Eu/Nós|Escola|Arte – Triângulo de luz projetada
no centro da sala;
Participantes/intervenientes – Quem sou?|O que faço?|O
meu objeto;
Intervenção/interação - objetos no espaço + Linhas de
conexão;
Reflexão – o que mais me surpreendeu ao observar a
instalação colectiva?
|Descoberta, respeito, gratidão, interação partilha,

Expectativas
Exercício de manipulação de material (Purpurinas + arroz) enquanto se fala de expectativas - alivia o stress,
para quem está a falar; para quem está a ouvir, foca a atenção e facilita a compreensão.
|estímulo visual, auditivo e táctil|

KADER ATTIA | AS RAIZES TAMBÉM SE CRIAM NO BETÃO
Dinâmica na galeria – multiplicidade de olhares
Contacto/relação com as obras do artista;
Interpretação da instalação - As ideias não se aprisionam.
| muro, injustiça, esbarrar, acessibilidade, testemunho, perspetiva|
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Interpretação da instalação – Kasbah
Exercício de exploração das sensações – relação do corpo com o espaço/espaço com o corpo – através da
seleção de três palavras-chave |presença, território, liberdade|

Apresentação
Exercício de identificação – Se tu fosses uma cidade, uma cor, uma fruta, etc?
Atividade de interpretação/exploração de uma exposição
Experimentação de diferentes linguagens - Plasticidade/ Movimento/Imagem - tendo como
ponto de partida a Exposição de Kader Attia;
Definição de três grupos de trabalho:
Plasticidade - Grupo Azul; Movimento – Grupo Vermelho; Imagem – Grupo Amarelo;

Interpretação da instalação – Sem título
Exercício de exploração das sensações – relação do corpo com o espaço/espaço com o corpo – através da intervenção numa folha de papel de lustro, vermelho; |presença, contemplação|
* Lançamento de um desafio a desenvolver fora do espaço da formação – Intervenção no papel de lustro,
vermelho.

Jogo presente
(Exercício desenvolvido fora do espaço da formação)
Cada um dos intervenientes/participantes recebe de forma
aleatória uma palavra – ação – e integra-a na criação de um possível desejo.

KADER ATTIA | AS RAIZES TAMBÉM SE CRIAM NO BETÃO
Ponto de partida/referência – exploração da atividade
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MEMÓRIAS FILTRADAS
SINOPSE: Impressões, vestígios, sensações
fragmentadas, memórias faladas, imagens aproximadas,
umas longe, outras paradas. Raízes que
se criam
centradas na partilha de um ritual
comum.
DURAÇÃO: 90 minutos
LOCAL: sala do triângulo
MATERIAL: cartolina, esponja, almofadas, tule, manga
plástica, concha, elásticos de borracha,
caneta de
acetato; chávenas/copos, cafeteira
elétrica, chá de
menta e cravinho.
PALAVRAS-CHAVE: memória
PAPEL DO PÚBLICO: observar, ouvir,
falar, partilhar,
tocar, sentir.
ORGANIZAÇÃO DO PÚBLICO:
todos juntos sentados no chão
(formação em círculo à volta do triângulo); parelhas.

Grupo | Movimento vermelho|
Inês Almeida, Lia Morais, Margarida
Rego, Maria João Firme, Maria José
Mira, Patrícia Leal, Rita Viana,
Rogério Pere Grupo | Movimento
vermelho|
Inês Almeida, Lia Morais, Margarida
Rego, Maria João Firme, Maria José
Mira, Patrícia Leal, Rita Viana,
Rogério Pereira, Sara Del Rio ira, Sara
Del Rio

IMAGEM - Grupo Amarelo
Apresentação/concretização da atividade proposta;
Ponto de partida – instalação Resistir é permanecer invisível, Kader Attia;
Questionamento/reflexão sobre Será que uma imagem vale mais que mil palavras?;
Registo sucessivo, sobre papel afixado na parede (mural), de sombras/silhuetas de posturas/ações que evocam
palavraschave relacionadas com o ponto de partida;
Interpretação e análise do sentimento registado em cada uma das posturas/ações confrontando-as com a palavra-chave correspondente; Reflexão sobre a diferença entre a palavra real e a sua interpretação. |pensamento,
ação, imagem, opinião, fusão, interpretação, expressão|
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MOVIMENTO - Grupo Vermelho
Apresentação/concretização da atividade proposta;
Ponto de partida – Impressões, vestígios, sensações fragmentadas, memórias faladas sobre a exposição de Kader
Attia;
Criação de um espaço onde as raízes que se criam centram-se na partilha de um ritual comum – almofadas e
copos com
infusão de Menta dispostos em circulo e no centro uma abertura no chão com cravinho;
Reflexão sobre um Cheiro/Local/Sabor relacionado com as nossas raízes;
Partilha de sensações tácteis/visuais (luva sensorial)e registo gráfico da transparência/opacidade dos corpos (tela
plástica).
|memória, silêncio, tranquilidade, reconhecimento, recolhimento, registo, encontro|

Exploração de outros meios de expressão/outros sentidos
Exercício de aquecimento e descontração - Todos juntos com acompanhamento sonoro (música);
Exercício de som e tacto – divisão em três grupos
definição de três materiais (Metal, Papel ou Plástico;
Exercício de construção de 1 jangada imaginária –
todos juntos em interação com cadeiras;
Exercício do Jogo das cadeiras – todos juntos em interação com cadeiras e música.

Intervenção na caixa de
cartão
Exercício de exploração da
ideia
Eu – Escola - Arte –
trabalho individual;
Intervenção plástica sobre
uma face da caixa;
PLASTICIDADE - Grupo Azul
Apresentação/concretização da atividade proposta;
Ponto de partida – Colonizar/Reparar/Transformar – Aspetos abordados na exposição de Kader Attia;
Formação de grupos de duas pessoas – registo de desenho transmitido/contaminado: uma pessoa desenha (apenas com os dedos), nas costas do seu par, o significado de uma palavra-chave. A pessoa que serve de suporte ao
desenho, tendo os olhos vendados, regista num papel a mensagem recebida.
No final, depois de misturados todos os desenhos em papel, os mesmos são desfragmentados com o desafio de o
voltar a compor, reparar, transformar a partir de materiais disponíveis;

Registo fotográfico da
intervenção;
Criar um texto/reflexão
sobre o que é para ti:
Eu – Escola - Arte.

Integração do resultado de todos os trabalhos numa composição colectiva.
|ver, não ver, sentir, partilha, cumplicidade, entrega, sensações, (re)construção|
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Momento performativo – Eu|Escola|Arte
Projeção da imagem fotografada/intervencionada (trabalho individual);
Registo da apresentação (imagem+texto) em formato vídeo –performance;
Apresentação do registo – 1’01’’,Vídeo still
Texto/reflexão:
A escola é vida
Um intenso lugar em construção
Um espaço sem limites com o tempo em contramão.
|corpo, palavra, ação|

Banco de ideias
Atividade de criação de propostas;
Partilha de ideias elaboradas por cada participante.
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STEVE PAXTON | ESBOÇOS DE TÉCNICAS
INTERIORES
Dinâmica na galeria
Contacto/interação com o espaço/vídeo/instalação.
Quantos queres – Quem és tu?
Proposta partilhada no Banco de ideias.

STEVE PAXTON | ESBOÇOS DE TÉCNICAS INTERIORES
Dinâmica na galeria
Exploração de paralelismos entre a exposição, o Eu|Escola|Arte e os temas abordados na formação.
|interação, consciência, presença, força, peso, leveza, corpo, espaço, ação, vida|

Quantos queres – Quem és tu?
Descrição da atividade a apresentar no contexto de sala de
aula (dia de apresentação).
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Fruição de espaço cénico
Exercício de introspeção e exploração sensorial, plástica e performativa - monólogo/diálogo;
Construção e manipulação de um espaço específico com diferentes materiais disponíveis e com integração de
terra.
|ligações, interação, intimidade, harmonia, movimento, fluidez|

Reflexão
Exercício de integração, sistematização e materialização – resultado da
experiência na galeria (exposição Steve Paxton, Esboços de técnicas
interiores);
Definição de palavras/frases e intervenção plástica no chão da entrada da

À procura de conclusões
Exercício de interação e partilha – ideias, pensamentos, palavras, ações;
Integração de diferentes experiências - caixas com intervenção plástica.

Fruição sensorial
Exercício de interpretação sensorial e plástica a partir da obra de Michael Biberstein e de um saco de terra.
|céu, ar, cinzas, neblina, difuso, cheiro, lugar, presença|
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DÁ ESPAÇO AO ERRO
Grupo
Carolina Nunes, Custódio David, Inês
Almeida,
Lia Morais, Maria João Firme.
ONDE: Escola
PARA QUEM: Comunidade escolar
COMO: Colar autocolante/etiqueta (corpo/
espaço);
preenchimento das linhas (facultativo)
QUANDO: Última semana de aulas
PARA QUÊ: Questionar, sensibilizar, refletir,
sobre o erro.
|observa , integra, aceita, assume|

Contaminações – espaço de interação comum
Exercício de construção de uma atividade a ser realizada no exterior, num futuro próximo;
Definição de três grupos de trabalho;
Cada grupo constrói uma proposta de interação com o exterior – chamada de atenção para a questão do Eu|
Escola|Arte – definindo diferentes itens que estruturam uma atividade.
Proposta Dá espaço ao erro
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