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editorial

Esta reedição do número 66 da revista Imaginar 
compõe-se maioritariamente de trocas nasci-
das em espaços Transientes, o tema do 33.º 
Encontro Anual da APECV.

Partimos do repto do relatório da UNESCO, de 
2021, “Reimaginar os nossos futuros juntos: 
um novo contrato social para a Educação”, 
para desafiar os participantes a ousar pensar 
o improvável; e adentrar-se em especulações 
criativas sobre artes para viver e aprender com 
os outros. Neste contexto, chamamos todas e 
todos os que desde a prática e a teoria da edu-
cação artística queiram conversar sobre as suas 
vivências, os seus medos, as suas rebeldias e as 
suas conformidades, sem filtros.

O Encontro contou, como já o faz há anos, 
com a criação de cadernos pela ASSOL, 
feitos à mão na oficina de encadernação 
devagar se encaderna longe. A tipografia que 
lhes deu capa tornou-se também imagem do 
encontro. Escrevemos, assim, este momento, 
juntos, mais uma vez.

Ana Mae Barbosa, no início deste encontro, 
lembrou-nos da necessidade de conjugar o 
verbo Esperançar, sabendo que somos muitos 

a acreditar na Educação Artística de qualida-
de, nas suas potencialidades, e importância 
para todos, em todas as fases e lugares da 
vida. E com Ana Mae Barbosa e Paulo Freire 
abrimos este número da revista Imaginar. Com 
memórias-esperança.

A identidade, o corpo e a performance como 
ferramentas para o auto conhecimento cada 
vez mais essencial nos espaços em que nos 
encontramos. Físicos e virtuais. Cristina Trigo 
revela-nos a exploração de novos limites, o 
sentir na ausência, o conhecimento pelo cor-
po em seis micro-oficinas.  

“Vejo o Mundo” por Tatyana Koptseva fala-nos 
da progressão do aluno que é também a do 
professor. Através do modelo de exposição iti-
nerante que funciona como combustível reabas-
tecendo a “bagagem criativa” ao longo do seu 
percurso. Levando consigo experiência acumu-
lada num laboratório experimental móvel.

Em deambulação Carla Martins partilha conosco 
descobertas que são desvelares, uma forma de 
vida. Respigadores resgata do quotidiano o ex-
traordinário que é vertido depois em sala de aula. 
Um exercício de poesia, imaginação e afeto.
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Ana Velasco apresenta exposições escultóri-
cas e didáticas abertas e múltiplas, técnicas 
para uma aprendizagem significativa através de 
jogos que envolvem os alunos numa construção 
em contexto real que desperta a curiosidade.  

A criação de uma unidade curricular dedicada 
a “Arte Urbana” leva a sala de aula ao exterior, 
ao familiar (percursos percorridos), à identida-
de. Como uma temática em definição leva-nos 
a todos a responder em conjunto a questões 
que levanta, num percurso experimental que 
nos leva à criação de um mural. A colabora-
ção em espaço público aproxima a teoria e 
a prática e prepara para uma realidade em 
constante mudança.

A Oficina da Criança, em Montemor-o-Novo, 
é um espaço aberto e lúdico onde os sentidos 
são despertos e a liberdade criativa permite a 
descoberta. Autonomia e individualidade num 
ambiente aberto à comunidade e em sintonia 
com os agentes de poder locais.  

Maria Paz Mudarra traduz-se num artigo que 
é busca. Decifrar emoções através da A/r/
tography, sonhar para investigar, experimen-
talidade a partir de experiências vividas, do 
quotidiano, como forma de conhecimento e 
expressão pessoal.  

Imagem de Interface, bios virtual e comunidade 

de afetos: o Laboratório de Artes na Montanha 
– Graça Morais investiga as relações da arte 
com o público/cidade através de ações e 
ambientes virtuais férteis em proximidade e 
cumplicidade.

Norah Martos percorre a cidade, quer ir ao 
centro da vida na sua mota, “Relâmpago”, que 
estremece sobre as pedras do caminho, evitan-
do obstáculos, outros veículos e espaços que se 
fecham, inacessíveis.

Elisabete Oliveira fala de dinâmicas estruturan-
tes em Educação Estética Visual, a auto-eco-
-compatibilização, em interação com mudanças 
sócio-culturais, acentuando a vivência.

Alice no País das Artes apresenta seis propos-
tas artísticas criadas para a Unidade Curricular 
de Expressão Plástica que se focam no poder 
evocador, de descoberta e transformador da 
imaginação.

Terminamos com três relatos de ações e ofici-
nas desenvolvidas em contexto escolar que re-
forçam a vivência, os afetos e o reconhecimento 
como eixos fulcrais nas escolas.

A imaginar n.66 faz-se, assim, de reflexões 
sobre os nossos tempos, as diferentes realida-
des, pontos de vista e modos de desenvolver 
educação artística. 
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Palavras cheias de diversidade, ideias, contac-
tos, ligações, tempos. Como Seres transientes, 
que crescem e criam no movimento, na tran-
siência dos pensamentos, das emoções, das 
circunstâncias… 

Seres resilientes que se lançam às pedras e as 
transformam em técnicas criativas de comuni-
cação e educação.

A reformulação da imagem deste número 
entrelaça historicamente os números antigos 
da Imaginar em que o espaço vertical da letra I 
ficava vazio (para ser imaginado), originalmente 
desenhado por Sofia Eça, e os números mais 
recentes em que a revista se aproxima de uma 
tipografia de intervenção. Como a imaginação, 
o vazio e a intervenção redescobrem-se neste 
olhar transiente que é a Imaginar n.º66.

Raquel Balsa e Teresa Eça
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“A educação é um ato de amor, por isso, 
um ato de coragem. Não pode temer o 
debate. A análise da realidade. Não pode 
fugir à discussão criadora, sob pena de 
ser uma farsa.” 
Paulo Freire

Sou hoje uma das poucas pessoas ainda vivas que teve 

o privilégio de despertar para o mundo intelectual atra-

vés das aulas de Português de Paulo Freire, aprenden-

do as noções de gramática para passar num exame de 

ingresso à carreira de magistério primário e ao mesmo 

tempo descobrindo a mim mesma e às minhas circuns-

tâncias históricas.

Eu tinha 18 anos, vivia no Recife quando fui sua aluna 

Paulo Freire: 
desde o Recife 
Ana Mae Barbosa 
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não só de Português, mas de Teoria da Educação em 

um curso intensivo (1955). Estudava ao mesmo tempo 

para o vestibular de Direito contra a vontade de minha 

avó. Ela me criou, pois fiquei órfã muito cedo e era 

contra mulheres na universidade. Sou de uma família 

tradicional e conservadora já decadente economica-

mente quando nasci. Perderam o dinheiro mas não a 

pose e o conservadorismo. 

Paulo Freire mudou minha vida, como mudou a de 

milhares de pessoas neste Brasil nos possibilitando a 

compreensão das ordens sociais que nos oprimiam e 

nos ajudando a desenvolver a capacidade de organizar 

as ações em direção a realização de nossos ideais.

Na primeira aula do Curso de Preparação para o 

Concurso de Professores Primários de Quarta Instancia 

(capital), Paulo Freire, já iniciando no SESI/Recife suas 

pesquisas sobre o ensino baseado no universo do alu-

no, propôs uma redação sobre as razões que nos leva-

vam a querermos ser professoras. Respondi explicitan-

do porque não queria ser professora, mas que este era 

o único trabalho que minha família admitia como digno 

para uma mulher. Ele não me devolveu a redação, pediu 

para eu chegar mais cedo no dia seguinte para conver-

sarmos. Foi uma longa conversa, na qual me convenceu 

que Educação não era repressão mas um processo de 

problematização, libertação e conscientização. 

A partir daí, Paulo Freire influiu não só nas minhas ideias, 

nas minhas escolhas, mas também na minha vida. 

No Curso organizado por Paulo Freire e Elza Freire eu 

que sempre odiei as aulas de Desenho geométrico, 

conheci as teorias modernistas do ensino da Arte através 

de Noêmia Varela, uma das professoras do curso e mais 

uma vez me surpreendi com a educação errada que eu 

tivera. Em um colégio de freiras, uma vez uma delas ras-

gou um desenho meu em frente de toda a classe porque 

não copiei exatamente o que ela desenhara na lousa. 

Tendo passado no Concurso para professora, alfabetizei 

crianças dos alagados do Recife por dois anos com a 

orientação de Paulo Freire e fiz estagio na Escolinha de 

Arte do Recife, da qual ele era presidente, passando logo 

depois a ser professora efetiva.

Noemia Varela era a diretora e frequentemente se 

falavam por telefone para conversar sobre projetos da 

Escolinha. Algumas vezes ele ia a Escolinha conversar 

com D. Noemia, mas com aquele jeito só dele também 

conversava com as professoras. Seus filhos foram 

alunos da Escolinha, que ainda existe, a qual fez parte 

de um grande movimento em prol da Arte/Educação no 

Brasil, começando em 1948. Tivemos 144 Escolinhas 

no Brasil, 1 no Paraguai, 2 na Argentina e 1 em Portugal. 

Eu cheguei a São Paulo mais ou menos ao mesmo tem-

po que Madalena, sua filha, chegou e começamos a tra-

balhar juntas numa Escolinha desta rede (1968-1971) 

que organizei com a ajuda de José Mindlin. Paulo Freire 

nos ajudava muito enviando livros e fazendo comentários 

sobre nosso trabalho em cartas. Madalena e eu ficamos 

muito amigas. Eu a admiro muitíssimo.
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O problema de quem pesquisa Paulo Freire sobre as 

Artes é que ele foi um grande defensor das Artes em 

todas as instituições nas quais trabalhou, mas não es-

creveu sobre Arte na Educação. Entretanto, suas ações 

foram um manifesto em favor das Artes e não esque-

çam que ele foi professor da Escola de Belas Artes do 

Recife (hoje UFPE). 

Ele e sua primeira mulher, Elza Freire, iniciaram em 

Recife com a professora Miriam Didier, um projeto de 

alfabetização através da Arte com crianças de uma 

escola pública da qual Elza Freire era diretora. Os dois 

e Raquel Crasto, grande educadora, tiveram uma escola 

que continua funcionando e que priorizava a Arte e o faz 

até hoje: o Instituto Capibaribe.

Há um livro que liga Paulo Freire às Artes através do 

DIALOGO. Trata-se de Dialoges in Public Art de Tom 

Finkelpearl, publicado há vinte e um anos pela MIT 

Press. O autor o dedica a Paulo Freire com uma singela 

frase “Este livro é dedicado a Paulo Freire (1921 -1997) 

Teórico e praticante do diálogo”.

No livro há uma entrevista do autor com Paulo Freire 

comparando suas ideias sobre a relação entre profes-

sor/aluno com ideias de vários teóricos, alguns da Arte 

Esses teóricos, Rosalind Krauss, Johanne Lamoureaux, 

Bakhtin, Bell Hooks, Miwon Kwon, defendem a Arte 

como comunicação. O autor usa os textos de Freire para 

demonstrar que também a relação arte/público não é 

uma comunicação de mão única. O aluno e o público 

não são meros repositórios. O objetivo do diálogo na 

epistemologia de Paulo Freire e nos depoimentos dos 

outros 25 autores de artigos e artistas entrevistados 

neste livro, como Mel Chin (um dos meus artistas prefe-

ridos) Maya Lin, Vito Acconci, Douglas Crimp, Elisabeth 

Sisco, Krzysztof Wodiczko, etc. não é convencer ninguém 

de alguma coisa ou ideia, é desenvolver a capacidade 

crítica. Sem capacidade crítica ninguém transforma 

informação em conhecimento e ninguém estabelece 

relações entre conhecimentos de diferentes áreas.

Paulo Freire pensou a educação dos oprimidos mas 

nunca foi um populista. Ele diz neste livro ao qual me 

referi acima (FINKELPEARL,1999, pag. 282) que para 

se trabalhar com comunidades não era necessário ver a 

comunidade como proprietária da verdade e da virtude, 

significava respeitar os membros da comunidade. 

Ele dizia que o erro dos sectários dos programas em 

comunidades não era a crítica, negação ou rejeição de 

intelectuais acadêmicos arrogantes mas desconsiderar 

a teoria, a necessidade de rigor e seriedade intelectual.

Fui duas vezes a Genebra visitá-lo no exílio. A primeira 

vez fui sozinha e fiquei hospedada com eles e Fátima 

me ajudou a explorar a cidade. Da segunda vez fui com 

a família, e meus filhos até hoje não esquecem as noites 

em que jantávamos juntos saboreando aquele tipo de 

conversa que a gente lembra para sempre. A tristeza 

dele não puder voltar era amenizada pela mágica de D. 

Elza conseguir matéria-prima para fazer comidas brasi-

leiras, até tapioca e pelo frio do qual gostava. Era inverno 

e comecei a sentir frio na sala. Perguntei se não tinha 

aquecimento, ele respondeu que sim, mas mantinha pelo 
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menos uma janela aberta para usufruir do frio.

No ano em que ele chegou de volta do exílio, convidei-o 

para abrir a Semana de Arte e Ensino (1980) na Escola 

de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo, um congresso que foi um dos primeiros movimen-

tos de redemocratização do país, talvez o maior evento 

de Arte/Educação até agora no Brasil. Sua palestra foi 

assistida por 3.000 arte/educadores. A conferência 

de Paulo Freire foi dada no Auditório da Faculdade 

de Arquitetura por ser o maior da USP. Entretanto foi 

necessário convocar o auxílio da TV Cultura para filmar e 

jogar a imagem e som em um telão fora do auditório, no 

lugar que chamavam Salão Caramelo. 

O nome dele como palestrante não fora divulgado nem 

no pré-programa nem na imprensa, para não parecer 

que o estávamos usando como chamariz para o evento. 

Sua primeira aparição em público havia sido uma apo-

teose e ele ovacionado pelos presentes que lotavam o 

TUCA da PUC e suas vizinhanças.

No Programa da Semana de Arte e Ensino (1980) entre-

gue aos participantes no dia da abertura, assim justifiquei 

a ausência de seu nome na publicidade do evento:

“Todas as decisões, inclusive o temário dos debates, 

foram submetidas à aprovação em reuniões gerais 

abertas ao público e convocadas por jornais.

Decidiu quem quis e quem pode participar.

Só uma coisa foi mantida em segredo: a participação 

de Paulo Freire como conferencista.

Meu enorme respeito por ele e pelos arte-educado-

res me fez temer que a divulgação de sua partici-

pação pudesse parecer uma forma de atrair partici-

pantes para a Semana de Arte e Ensino. Ele estará 

falando aos arte-educadores não porque é o maior 

educador brasileiro mas porque desde os velhos 

tempos do Recife ele e D. Elza sempre mantiveram 

estreita ligação e influência na Arte-Educação.

O tema de sua palestra é um mote que à moda nor-

destina lancei para ele como desafio. Um dia depois 

de um intrigante bate papo na Escola da Vila disse 

para ele:

- Você diz que os pais aprendem com os filhos e 

os professores com os alunos. Então, você, que 

tem dois filhos arte-educadores e um estudante 

de Arte (Joaquim), o que aprendeu com eles sobre 

arte-educação?

Ele aceitou o desafio de responder à pergunta para 

todos nós durante essa Semana e aceitou também 

que outra pessoa desse o título para este desafio. Foi 

Haroldo de Campos quem conversando comigo so-

bre o Programa batizou sua conferência de “O retrato 

do pai pelos jovens artistas” 

Naquele dia, ele meio tonto pois estava com labirintite, 

ficou feliz ao rever amigos e conterrâneos como Noemia 
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Varela e Aloisio Magalhães e conhecer gente nova 

como Mário Barata, Yan Michalski, Koelreuter e Walter 

Zanini, também convidados a falar e que assistiram sua 

conferência de abertura.

Os originais dos anais da Semana de Arte e Ensino 

foram perdidos na fase de revisão para publicação, um 

fato estranho.

Fui sujeito da Pedagogia em favor do Oprimido de todas 

as classes sociais, todos os gêneros e todas as origens 

praticada pôr Paulo Freire, e mais tarde testemunha 

da influência que esta Pedagogia transformada em 

teoria operou nas Universidades Americanas, Africanas, 

Inglesas e Europeias em geral.

Quando ingressei em 1977 no programa de douto-

rado na Faculdade de Educação na Universidade de 

Boston, com uma carta de apresentação de Paulo 

Freire, um curso sobre a Pedagogia do Oprimido estava 

sendo ministrado. Foi inimaginável a minha aventura 

emocional e cognitiva ao ter como objeto de estudo o 

próprio processo libertador que me havia resgatado dos 

modelos bancários de operação mental. Nunca fui tão 

bem tratada, tão ouvida em uma universidade como na 

de Boston. Graças a este tratamento muito especial 

consegui cumprir todas as exigências do programa em 

um ano, e voltei seis meses depois para defender a tese 

poupando-me de ter de ficar separada da família. 

Paulo Freire, Jonathan Kozol e Ivan Illich eram os 

grandes heróis da educação naquela época. Os outros 

foram esquecidos, mas Paulo Freire continua, princi-

palmente através de A Pedagogia do Oprimido a servir 

de base para os dois movimentos mais significantes 

na teoria da Educação hoje, a Pedagogia Crítica e a 

Pedagogia Cultural, inspiradas em seu conceito de 

Conscientização e no conceito de Experiência de John 

Dewey, parentes epistemológicos. Aliás o primeiro livro 

de Dewey que li, Meu Credo Pedagógico, me foi dado 

por Paulo Freire ainda no Recife. 

A Pedagogia do Oprimido, livro publicado num período 

de acerba crítica educacional (1968), foi a resposta 

convincente para os movimentos reivindicatórios dos 

estudantes do mundo desenvolvido operando-se uma 

curiosa contradição: o educador do mundo subdesen-

volvido, com suas teorias construídas na prática da 

pobreza do terceiro mundo, sendo válvula propulsora 

da libertação do mundo desenvolvido. A Pedagogia do 

Oprimido é a epistemologia que responde à Revolução 

Estudantil de 68 na França. 

A Pedagogia do Oprimido é pedagogia do reconhe-

cimento cultural e principalmente é a pedagogia do 

pensamento crítico contextualizado.

Foram estas bases fenomenológicas que vigoraram 

no curso de Pós-Graduação “Arte-Educação e Ação 

Cultural”, que ele deu em 1987 na USP, na Escola de 

Comunicações e Artes a meu convite. 

Ele estava relutante em aceitar, mas D. Elza me ajudou 

a convencê-lo. A verba que consegui do CNPq para 
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pagá-lo era modestíssima. Tivemos 120 estudan-

tes no curso, de todas as áreas da USP, de Direito à 

Engenharia. Muitos eram só ouvintes, outros alunos 

especiais, mas havia muitos mestrandos e doutorandos 

regulares, o que resultou em uma enorme quantidade 

de trabalhos para ler e dar nota, atividade que assumi 

consultando-o frequentemente. Ele deu 9 aulas neste 

curso e eu apenas 3 para substituí-lo quando viajou. Foi 

a aventura cognitiva mais importante de minha vida e 

hoje é um marco histórico pois foi o único curso regular 

que Paulo Freire deu na USP. 

Seria preciso que a Faculdade de Educação se renovas-

se com novos pesquisadores humanistas e com vocação 

para o social para que fosse um de seus professores, 

Moacyr Gadotti, amigo fiel de nosso mestre, a criar o 

Instituto Paulo Freire, que honra e dignifica a memória 

dele. Só tenho ouvido elogios dos pesquisadores que 

procuram o IPF, onde um de seus filhos, o Lute, trabalha. 

Este curso foi gravado em áudio e transcrito pela Prof. 

Maria Helena Rennó e perdido na Editora da ECA, 

outra estranheza.

Tenho medo de ir ao Instituto de Estudos Avançados 

(IEA) da USP para procurar a gravação de uma palestra 

que ele deu lá. Logo depois que assumi a direção 

do Museu de Arte Contemporânea (MAC) da USP, 

organizei um grupo de estudos sobre Museus no IEA. 

Paulo Freire foi um dos convidados para falar e nos deu 

um conselho valioso que segui: consultar os sindicatos 

de trabalhadores/as para saber o que suas famílias 

entendiam como Arte, os seus hábitos culturais e como 

foram construídos para planejarmos estender o museu 

até a classe trabalhadora Gravamos sua palestra que 

deixei nos arquivos do IEA. 

Mais tarde, o MAC pode colaborar a pedido de Paulo 

Freire com seu trabalho na Secretaria de Educação do 

Município de São Paulo. 

Quando foi Secretário de Educação da Prefeitura de 

São Paulo por dois anos, colocou os estudos de Arte no 

mesmo nível de importância de todas as outras discipli-

nas. Isto só aconteceu antes no Brasil em dois outros 

projetos, o de Rui Barbosa em 1882/3, nunca imple-

mentado integralmente, e o de Fernando de Azevedo 

no Distrito Federal (1927/1930). Mas só no currículo 

de Paulo Freire havia Artes Visuais, Música, Dança e 

Teatro. Nos currículos de Rui Barbosa e Fernando de 

Azevedo a disciplina chamava-se Desenho, ainda com 

grande inflexão técnica.

Coordenei o grupo de estudos de reestruturação cur-

ricular das Artes, na era Paulo Freire, com professores 

universitários e professores da rede escolar por mais 

ou menos um ano. Por fim minha orientanda e Arte/

Educadora do MAC naquela época, Maria Christina de 

Souza Rizzi, assumiu a coordenação desse grupo que 

Paulo Freire dizia ser o mais numeroso da Secretaria, 

pois enfocava todas as Artes, inclusive o cinema. Ao fim 

do mandato do Mário Sérgio Cortella, que o sucedeu bri-

lhantemente, todos os professores de Artes haviam sido 
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atualizados. Durante vários anos depois o melhor ensino 

de Arte em uma rede de educação pública no Brasil 

continuava sendo o da Prefeitura de São Paulo.

Alguns de nós que trabalhamos com ele estamos reunin-

do memórias do tempo da Secretaria. Devemos reavivar 

nossa memória em homenagem a ele que tinha uma me-

mória aguçadíssima. Quando fiz Livre-docência na USP 

(1992) ele participou da minha banca. Minha tese foi o 

livro A imagem no Ensino da Arte, o primeiro no Brasil a 

defender a entrada da imagem em geral e da Arte, em 

particular na sala de aula, para desenvolver a capacidade 

de ler imagens e desenvolver a função crítica. Minha 

postura escandalizou meio mundo da linha modernista 

expressionista. Paulo Freire então me lembrou que 

quando eu estava no terceiro ano de Direito fui conver-

sar com ele sobre abandonar a Faculdade por causa 

do machismo da época, e ele me aconselhou a persistir 

dizendo que o Direito desenvolvia a capacidade herme-

nêutica que eu poderia aplicar em qualquer área em que 

fosse trabalhar. Pontuou então que eu estava incluindo 

a hermenêutica nas aulas de Artes Visuais. Nunca mais 

reclamei do tempo perdido estudando Direito.

Até aqui falei principalmente das influencias de Paulo 

Freire em minha construção pessoal, mas sua influên-

cia em minhas pesquisas profissionais foram ainda 

mais definitivas e observáveis. Primeiro o meu apego a 

pesquisa histórica em Arte/Educação para poder en-

tender as mudanças de objetivos e métodos adotados 

através das determinantes sociais dos tempos, e em 

segundo lugar o esforço experimental em sistematizar 

abordagens metodológicas que associassem criação, 

crítica e circunstancias.

Foi assim que durante nove anos (1983-1992) pes-

quisei o que hoje chamamos, em Arte/Educação, 

Abordagem Triangular, que passou por várias fases, vá-

rias denominações, várias circunstancias de experimen-

tações educacionais, vários modelos institucionais e pelo 

menos duas mídias visuais: a imagem em movimento do 

vídeo e a imagem fixa das Artes e Culturas Visuais. 

Primeiro experimentamos no MAC/USP com as obras 

de Arte, depois na Fundação Iochpe e Universidade do 

Rio Grande do Sul com imagens de vídeo nas escolas 

públicas e privadas, pôr fim na escola pública da rede 

Municipal de Educação de São Paulo quando Paulo 

Freire e Cortella eram Secretários através de reprodu-

ções de obras de Arte, Design, Moda, Fotografias, etc. 

associando ou não a idas aos museus de Arte.

A Abordagem Triangular supõe metodologias que 

correspondam aos processos mentais de FAZER Arte, 

materializando uma ideia; LER/VER imagens, o campo 

de sentido ou obras de Arte e CONTEXTUALIZAR. 

Os processos de VER: LER; CONTEXTUALIZAR não 

seguem uma sequência determinada. O professor pode 

escolher sua metodologia de leitura (semiótica, gestalt, 

iconologia, estética empírica, etc.) e a natureza da 

contextualização que a obra pede (histórica, social, fe-

nomenológica, politica, científica, etc.) ou que a imagem 

pede para ser entendida amplamente. 
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A ideia de basear o ensino da Arte no fazer e no ver 

Arte é o cerne de todas as manifestações pós moder-

nas da Arte/Educação em todo o mundo.

A triangulação com a contextualização foi o que distin-

guiu e problematizou socialmente a proposta brasileira 

e torna a Abordagem Triangular herdeira do pensamen-

to freireano.

A contextualização é talvez o mais pervasivo processo 

deflagrado pela Abordagem Triangular. Está referencia-

do a leitura da obra ou do campo de sentido da Arte e 

também ao fazer. 

Todas as disciplinas, todo o conhecimento humano 

categorizado pode ser movimentado no processo 

de contextualização desde a Matemática, Ciências, 

Antropologia, História, Sociologia, etc. Enfim, a obra 

convida o espaço ao redor. As circunstancias de várias 

naturezas e a curiosidade do sujeito para colaborar no 

entendimento da imagem que analisa e na imagem que 

produz. A Contextualização é a porta aberta para a in-

terdisciplinaridade e para a leitura do social. Entretanto 

a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) que rege 

a educação em nosso país, a partir do golpe político 

em 2016 contra a Presidente eleita pelo povo Dilma 

Rousseff, é produto da condução ideológica da direita 

inteligente mas mal intencionada, reunida em insti-

tuições privadas aliadas ao Ministério de Educação e 

Cultura com a intenção de fazer da escola pública lugar 

de formação de trabalhadores eficientes e defensores 

do status quo, embora mal pagos. Ardilosamente retira-

ram da proposta para as Artes a Contextualização para 

evitar o envolvimento com o social, para que não conti-

nuemos a despertar as consciências para as desigual-

dades e para nos alienar e continuarmos a defender os 

interesses dos ricos e poderosos de sempre. Eliminaram 

a Contextualização no ensino das Artes e mantiveram 

o Fazer Arte e a Leitura da obra de Arte, ou da imagem 

que agora passa se chamar Apreciação ou fruição, 

igual a “Deleite-se mas não pense”. Hoje as Artes na 

Educação enfrentam o perigo de voltarem a ser apenas 

uma hora de descanso na Escola.

As obras de Paulo Freire estão na internet, leiam e 

julguem seu valor por vocês mesmos.

Para terminar estas reminiscências, devo confessar 

que meu livro preferido continua sendo a Pedagogia do 

Oprimido.

A Pedagogia do Oprimido é Filosofia, Sociologia, 

Educação e acima de tudo é um tratado de 

Epistemologia.

É um livro nascido da luta empreendida por seu autor 

para dar aos indivíduos de todas as classes sociais o 

direito de serem sujeitos de seu próprio processo de co-

nhecimento e para despertar nestes indivíduos o interes-

se a agudeza e a coragem necessários afim de participar 

do processo de transformação de suas sociedades. 

A consciência da prática gerou a teoria que permeia a 
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Pedagogia do Oprimido, a preocupação de Paulo Freire 

era aliar a clareza de conteúdos aos meios que possi-

bilitavam seu aluno “dizer suas próprias palavras para 

nomear o mundo”.

Hoje sobrevivendo com dificuldades à tragédia da 

epidemia do Coronavírus, posso dizer que a análise de 

Paulo Freire sobre a sociedade brasileira dos anos 60 

no livro Educação como prática da liberdade (FREIRE, 

1967, pag. 49 e 50) é muito atual, principalmente por-

que milhares de pessoas estão morrendo no Brasil por 

razões políticas extremistas.

Dizia ele sobre o binômio radicalismo x sectarismo no 

Brasil: 

“A radicalização, que implica no enraizamento que o 

homem faz na opção que fez, é positiva, porque pre-

ponderantemente crítica. Porque crítica e amorosa, hu-

milde e comunicativa. O homem radical na sua opção, 

não nega o direito ao outro de optar. Não pretende 

impor a sua opção. Dialoga sobre ela. Está convenci-

do de seu acerto, mas respeita no outro o direito de 

também julgar-se certo. Tenta convencer e converter, 

e não esmagar o seu oponente. Tem o dever, contudo, 

por uma questão mesma de amor, de reagir à violência 

dos que lhe pretendam impor silêncio” 

Opõe ao radicalismo dialogal o sectarismo, continuando:

 “Não pode acomodar-se passivamente diante do po-

der exacerbado de alguns que leva à desumanização 

de todos, inclusive dos poderosos. O grande mal, po-

rém, estava (aqui leiam o verbo no presente e terão a 

análise da política genocida dos anos 2020 e 2021) 

despreparado para a captação crítica do desafio, 

jogado pela força das contradições, o homem brasi-

leiro e até as suas elites, vinham descambando para 

a sectarização e não para as soluções radicais. E a 

sectarização tem uma matriz preponderantemente 

emocional e acrítica. É arrogante, antidialogal e por 

isso anticomunicativa. É reacionária, seja assumida 

por direitista, que para nós é um sectário de “nascen-

ça”, ou esquerdista... Daí o seu gosto (do sectário) 

pela sloganização, que dificilmente ultrapassa a 

esfera dos mitos e, por isso mesmo, morrendo nas 

meias verdades, nutre-se do puramente “relativo a 

que atribui valor absoluto”. Na redução do povo à 

massa. O povo não conta nem pesa para o sectário, 

a não ser como suporte para seus fins”.

Se tiverem dúvidas sobre a importância de Paulo Freire 

no MUNDO consultem o livro A pedagogia da libertação 

em Paulo Freire organizado por Ana Maria Araújo Freire, 

(Nita), sua segunda esposa, que demonstrou/compro-

vou ao Brasil que Paulo Freire é referência máxima no 

pensamento de grandes filósofos e educadores como 

Henry Giroux, Joachim Schroeder, Joe Kincheloe, 

Maxine Greene, Shirley Steinberg, Arantxa Ugartetxea, 

Donaldo Macedo, Joachim Dabisch, Arve Brunvoll. 

Todos eles e elas escrevem no livro publicado por Nita

Nita tem bravamente defendido a memória de seu marido 

contra a demolição que a ultradireita tem feito no Brasil 
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de qualquer ideia progressista.

Termino como comecei, falando de amizade, de acon-

chego, de afeto. A minha relação com a família Freire, 

era tão intensa que não foi interrompida sequer pela 

diáspora promovida pela ditadura militar, que jogou sua 

família em países estrangeiros e retirou a minha do 

Recife para Brasília e posteriormente para São Paulo. 

Fui aluna de Paulo Freire, Madalena minha aluna informal, 

Ana Amália minha filha aluna de Madalena, e minha filha 

Ana Amália professora de Carolina, filha de Madalena na 

escola primária.
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Resumen

Este artículo presenta la experiencia Identidades muta-

bles: cuerpo, espacio y performatividad, una propuesta 

basada en microtalleres dirigida a estudiantes de 

Grado de Maestro/a de Educación Infantil (4º curso) y 

Grado de Maestro/a de Educación Primaria (3º curso) 

de la Universidad de Santiago de Compostela durante 

el curso 2020-2021. Surge de la necesidad de pensar 

y poner en práctica enfoques y estrategias, a través 

de ArtEducación, que promuevan el auto-conocimen-

to teniendo en cuenta las diferentes realidades de 

los espacios físicos y virtuales que vivimos durante la 

pandemia y que han condicionado nuestra corporeidad, 

nuestros sentires y emociones. Los microtalleres se de-

finen como acciones de corta duración que se pueden 

realizar en cualquier contexto. Sirven como estímulo o 

detonante para abordar la temática de la identidad, el 

cuerpo, la relación con el espacio y la performatividad 

y explorar la creatividad empleando elementos básicos. 

A través de la acción performativa, el fotomontaje, el 

collage, la serie fotográfica, la recreación o la descon-

textualización, entre otros procedimientos artísticos, 

se produce una fractura, un espacio entre en el cual 

el cuerpo habla con códigos nuevos y se muestran 

identidades complejas y mutables. De la relación con el 

espacio y los objetos surgen narrativas, interacciones 

imprevisibles, fugaces, descontextualizadas, cortocircui-

tos semánticos que hablan de la necesidad urgente de 

abordar y re-conocer el cuerpo como nuestro territorio 

y de la importancia de la corporalidad en la formación 

docente y en el proceso educativo. 

Palabras clave: ArtEducación, Identidad, emociones, 

microtaller, performatividad.

Resumo

Este artigo apresenta a experiência Identidades 

mutáveis: corpo, espaço e performatividade, uma 

proposta baseada em micro-oficinas dirigida a estu-

dantes de Licenciatura en Educação de Infância (4º 

curso) e Licenciatura em Ensino Básico (3º curso) da 

Universidade de Santiago de Compostela durante o 

curso 2020-2021. Surge da necessidade de pensar 

e pôr em prática abordagens e estratégias, através 

de ArtEducação, que promovam o auto-conhecimento 

tendo em conta as diferentes realidades dos espaços 

físicos e virtuais que vivemos durante a pandemia e 

que condicionaram a nossa corporeidade, os nossos 

sentimentos e emoções. As microoficinas são definidas 

como ações de curta duração que podem ser realiza-

das em qualquer contexto. Servem como estímulo ou 

aguilhão para abordar a temática da identidade, o corpo, 

a relação com o espaço e a performatividade e explorar 

a criatividade empregando elementos básicos. Através 

da ação performativa, fotomontagem, colagem, série 

fotográfica, recreação ou descontextualização, entre 

outros procedimentos artísticos, ocorre uma fratura, um 

espaço entre o corpo falar com novos códigos e mostrar 

identidades complexas e mutáveis. Da relação com 

o espaço e os objetos surgem narrativas, interações 

imprevisíveis, fugazes, descontextualizadas, curtos-cir-

cuitos semânticos que falam da necessidade urgente de 

abordar e re-conhecer o corpo como nosso território e 
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da importância da corporalidade na formação docente e 

no processo educativo.

Palabras chave: ArtEducação, Identidade, emoções, 

micro-oficinas, performatividade.

Abstract

This article presents the experience Mutable Identities: 

Body, Space and Performativity, a proposal based 

on Micro-Workshops aimed at students of Degree in 

Early Childhood Education (4th year) and Degree in 

Teaching Primary Education (3rd year) of the University 

of Santiago de Compostela during the academic year 

2020-2021. It arises from the need to think and imple-

ment approaches and strategies, through ArtEducation. 

The experience promote self-knowledge taking into 

account the different realities of the physical and virtual 

spaces that we live during the pandemic and that have 

conditioned our corporeity, feelings and emotions. 

Micro-workshops are defined as short-term actions that 

can be performed in any context. They serve as a en-

couragement or trigger to address the theme of identity, 

body, relationship with space and performativity and 

explore creativity playing with basic elements. Through 

performative action, photomontage, collage, photogra-

phy series, recreation or decontextualization, among 

other artistic procedures, a fracture happen. This is an 

space in-between in which the body speaks with new 

codes and shows complex and mutable identities. From 

the relationship with space and objects arise narratives, 

unpredictable, fleeting, decontextualized interactions, 

semantic short circuits that speak of the urgent need 

to address and reknow the body as our territory and 

the importance of corporeity in teacher training and the 

educational proccess.

Keywords: Art Education, Identity, Emotions, Micro-

Workshops, Performativity.

Introducción

En la performance el objeto y sujeto es lo mismo. 

Mi cuerpo es mi útil de trabajo cuando hago arte. Yo 

necesito un cuerpo y resulta que tengo uno. (Esther 

Ferrer, 2015)

El territorio en el que construimos nuestras luchas 

más importantes y significativas, en el que apren-

demos a sentir vocación por lo humano, es nuestro 

cuerpo. Allí educamos, y nos educamos. (Carlos 

Aldana, 2018)

Vivimos un tiempo extraño que se mueve sobre noso-

tros en bucle en la vida telemática enmarañada y una 

fisicidad condicionada por todo tipo de límites. El cuerpo 

y su relación con el espacio y el otro así como los sen-

tires se han visto alterados, restringidos u ocultos tras 

las mascarillas. La realidad se desdibuja y lo intangible 

parece más real que lo que está a nuestro alcance. Los 

contextos domésticos e íntimos se cuelan por las ren-

dijas de las pantallas y tenemos que aprender a sentir 

en la ausencia que se impone frente al contacto real. 

En esta carrera de obstáculos de pantalla en pantalla 
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queda poco tiempo para pensar en quiénes somos, aquí 

y ahora. ¿Paramos un momento?

La experiencia nos ha hecho más conscientes de que la 

educación no ocurre sólo en la mente o el pensamiento, 

ocurre también en el cuerpo (Aldana, 2018) y, sin em-

bargo, este suele estar ausente del contexto educativo: 

la educación basada en la coeducación de las emocio-

nes y los sentimientos necesita afrontarse desde un 

“abordaxe integral que recoñeza e dignifique o sentir 

como ese elemento motivador e condicionante funda-

mental da experiencia do ser humano” (Permuy, p.15), 

la expresión corporal o dramática que favorecerían otras 

formas de comunicación y conocimiento tienen escasa 

presencia en el curriculum. Así mismo, los espacios 

escolares, los lugares en los que ocurre la educación 

para la vida, necesitan adaptarse a metodologías que 

fomentan la acción, la participación y el intercambio de 

ideas y, por lo tanto, una vivencia del espacio y de la 

educación más orgánica, coeducativa y emocional. 

Todos estas cuestiones, flotaban al comienzo de este 

curso sobre una materia de Educación Plástica y Visual 

que quiere abrir horizontes y necesita el hacer tanto 

como el pensar y el dialogar para construir procesos de 

creación individuales y colectivos y aprendizajes basa-

dos en la vivencia artística. 

Así surge la propuesta Identidades mutables: cuerpo, 

espacio y performatividad cuyo objetivo es servir como 

análisis reflexivo y práctico en torno a la forma en la que 

el espacio y los objetos son susceptibles de una intensa 

interacción estética con nosotros mismos y de qué 

forma podemos construir respuestas artísticas, desde la 

narrativa y la pedagogía visual, para pensar con imáge-

nes sobre el nosotros y nuestra propia identidad. 

Pensarnos en el contexto condicionado por la pan-

demia y la distancia desde la idea de deriva llevada 

al territorio personal donde lo imprevisible o el azar 

determinan otros recorridos de uno mismo.

Desarrollo

1.Descontextualizar la identidad

El enfoque metodológico se basa en la idea de 

Microtaller, estrategias para desarrollar acciones de cor-

ta duración que se pueden realizar en cualquier contex-

to (espacio doméstico, exterior...) de forma autónoma. El 

microtaller se entiende como un estímulo o detonante, 

un ejercicio exploratorio lúdico y reflexivo y se plantea 

como una invitación (desde premisas muy abiertas) a 

buscar respuestas únicas y creativas con elementos 

básicos (espacio, objetos y cámara fotográfica). 

En esta ocasión la temática elegida se centra en la 

identidad como un concepto mutable y caleidoscópico 

que permita proyectar sentires y emociones del ahora 

a través de diferentes imágenes. Se trata de descon-

textualizar, desubicar y resignificar el cuerpo (en un 

contexto de límites y restricciones físicas y psicológicas) 

mediante la performatividad y el juego con la escultura, 

la pintura, la naturaleza o el fotomontaje para crear un 
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ser híbrido. Provocar situaciones basadas en la relación 

cuerpo, espacio y objetos que permitan pensar quienes 

somos a partir de lo que nuestro cuerpo proyecta.

Artistas como Esther Ferrer, Erwin Wurm o Bruno 

Munari, entre otros, serán referentes claves en la 

propuesta por la forma en la que abordan la identidad 

y las emociones, el cuerpo como escultura viva o la 

creatividad. Sus trabajos nos permiten además ahondar 

en procedimientos artísticos como la performance o la 

serie fotográfica mientras que las otras propuestas nos 

acercan al surrealismo, la recreación, la apropiación, el 

collage o el fotomontaje.

2.Propuestas de Mircrotalleres

Se presentan seis microtalleres de los cuales, los 

estudiantes eligen al menos tres, en función de sus 

intereses y/o posibilidades: 

1.Catálogo de emociones. Microtaller basado en la 

artista española Esther Ferrer que centra su trabajo en la 

performance. En este caso la obra que sirve de referencia 

es “Extrañeza, desprecio, dolor y un largo etc.” (2013) en 

la que caricaturiza un abanico de expresiones ligadas al 

imaginario emocional colectivo y pone de manifiesto la 

dificultad de articular hacia el exterior los sentimientos. La 

obra recoge los diferentes estados de ánimo por los que 

va pasando a lo largo del día. 

Su trabajo nos permite explorar la expresión facial y las 

emociones a través de la serie fotográfica. Antes de 

realizar las fotografías es necesario ensayar delante del 

espejo y tomar notas de las diferentes emociones que se 

van a fotografiar y la dificultad a la hora de expresarlas. 

2.Esculturas de un minuto. Este taller toma el título de 

la obra del artista austríaco Erwin Wurm: “One Minute 

Sculptures”, una serie continua iniciada en 1980. A par-

tir de la selección de objetos cotidianos el artista pide 

a diferentes personas que interactúen con ellos para 

crear una escultura “viva”. Su trabajo nos permite explo-

rar la relación con los objetos como algo imprevisible 

ya que debes olvidar su función para centrarte en sus 

características formales y las posibilidades que tengan 

de integrarse o relacionarse con el cuerpo-escultura. En 

esta propuesta, se eligen una serie de objetos que son 

analizados detenidamente explorando las posibilidades 

de interacción con el cuerpo. ¿Por qué los has elegido? 

¿Qué características presentan? ¿Cómo te sientes 

siendo parte de ese objeto? Lo interesante es estable-

cer nexos cuerpo-objeto desde el humor y la ironía que 

funcionen como pequeños cortocircuitos de la rutina y 

las fotografías resultantes muestren representaciones 

del cuerpo que salen de los cánones establecidos.

3.Mil y una formas de explorar con Bruno Munari. Este 

microtaller es un homenaje al polifacético creador 

italiano clave en el siglo XX y su ejercicio “Búsqueda de 

la comodidad de una butaca incómoda“. Bruno Munari 

nos dice que la creatividad emana de las experiencias 

cotidianas, seamos artistas docentes o profesionales de 

cualquier ámbito. Y esa actitud abierta a la experiencia 

es clave (Munari, 2018). Esta acción consiste en la 
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Fig. 1 Trabajos realizados por las estudiantes durante el confinamiento, Abril 2020. De izquierda a derecha y de arriba
abajo: trabajos de (1) Alba Gil, (2) Andrea Lestegás, (3) Yaiza Campos, (4) Mireia Cancio
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experimentación de las posibles interacciones entre un 

cuerpo y un objeto creado a la medida del cuerpo: silla, 

sofá, mesa, banco... y ejercitar la exploración como si 

los dos elementos tuvieran que ser uno. Para Munari, 

ejercitar la exploración significa llegar hasta el fondo 

en la experimentación y buscar una alternativa o una 

respuesta al problema que esa relación plantee. 

Los siguientes microtalleres se centran en la relación 

del cuerpo con el entorno (real, mediada a través de un 

personaje o ficticia) y la recreación de obras de arte. 

4.Como sería yo si fuese... ? Tomamos como referencia 

el surrealismo, el collage y el fotomontaje como estra-

tegias de creación y evasión que nos permiten proyec-

tarnos en otros seres. Conectar y encajar universos 

diferentes da pie al relato sobre lo extraño y la diversidad. 

¿Cómo sería si fuese un animal? ¿una planta? Reinventar 

tu cuerpo para convertirlo en un híbrido y pensar sobre 

sus características y necesidades. ¿Cómo te ves y cómo 

te ven? ¿Cómo te sientes? ¿Quién es el diferente? 

¿Quién es el otro? 

Fig. 2 Microtaller “Catálogo de emociones”. Febrero 2021. Trabajo de Miriam Agraso
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5.Recreación de obras de arte. Muchos artistas han 

empleado este procedimiento para reinterpretar y 

resignificar obras de arte desde la contemporaneidad y 

diferentes museos han desarrollado iniciativas invitando 

al público a apropiarse de las obras de sus coleccio-

nes haciéndose co-protagonistas de ellas y creando 

nuevas versiones. La premisa de la que se parte es que 

la recreación debe realizarse con muy pocos objetos 

Fig. 3 Microtaller “Esculturas de un minuto”. Febrero 2021. Trabajos de Alba Dosantos, Luisa Blanco, y Nadia Garcia
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(3-4). El reto es complicado porque requiere un análisis 

profundo de la obra para entender la composición, 

la iluminación, elegir los elementos claves, y traer la 

obra al presente, de forma que la contraposición entre 

ambas imágenes permita leer dos contextos diferentes, 

establecer conexiones y lecturas críticas. Se trata de 

apropiarse del arte, cuestionar cánones y reflexionar 

sobre el presente desde la re-creación artística. 

Fig. 4 Solución? Depois de explorar diversidade de alternativas, penso que a única solución possible para atopar cómoda unha 
mesilla de noite, é ir cambiando a postura cada pouco tempo. Estamos a falar dun obxecto de material duro e con pouca superficie o 
que limita as posibilidades de confort. De todos xeitos, a opción máis confortable é aquela na que podes apoiar os pés nos caixóns 
lixeiramente abertos; esta possibiliadde ofrece unha comodidade 
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6.Integrar ou camuflar. El entorno nos conforma y 

nosotros dejamos en él nuestra huella. Sin embargo, el 

movimiento, el ritmo acelerado y la visión centrada en 

las pantallas de los móviles distraen la atención de los 

sentidos por lo que es necesario volver a situarse en el 

entorno como si fuera la primera vez que lo vemos. Este 

microtaller pretende la integración en el entorno como 

si te convirtieras en un elemento más de la habitación, 

del mobiliario urbano o de la naturaleza (de forma real 

o través de un personaje recortado que puedas ubicar 

en diferentes lugares). Elegir un lugar, pararse, sentir, 

escuchar, oler, cerrar los ojos. Intentar percibir todo lo 

que está alrededor. 

Fig. 5 Microtaller “Cómo sería yo si fuese…? Febrero 2021. Trabajo de Carmen Fernández y Nerea Costa
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Fig. 6 Microtaller “Recreación de obras de arte”. Febrero 2021. Trabajos de Lucía Blanco, José Caamaño y Nerea Alves.
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3.Dejar que las imágenes cuenten historias 

Después de una semana, los trabajos comenzaron a 

llegar al aula virtual de forma que todo el grupo pudo 

ver lo realizado por los demás compañeros y leer las 

reflexiones sobre el proceso y el interés de la propuesta 

para su formación como docentes. 

En general, la propuesta resultó muy motivadora para 

todo el grupo destacando que se hubiera producido en 

un momento de docencia telemática lo que les permi-

tió, salir de lo virtual, tener tiempo para pensar cómo 

se sienten y hacer con ello algo creativo y personal: 

“Me hizo salir, buscar, pensar en mí misma y dejar las 

pantallas”, “Me ha permitido verme y ver las cosas de 

un modo diferente”, “Valoro que la actividad implicara 

TIEMPO para pensar”. 

En cuanto a expresar las emociones, destacan que les 

parece una acción muy apropiada para trabajar a nivel 

Fig.7 Microtaller “Integrar o camuflar”. Febrero 2021. De izquierda a derecha, trabajos Tamara Costas y Benjamin Carter
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personal y con el alumnado de Educación Primaria. Es 

un ejercicio de exploración complejo: “Me di cuenta de 

que hay emociones que me cuesta mostrar”, que supuso 

capturar en un instante estados de ánimo y sentimien-

tos cambiantes y hacerlas visibles al resto del grupo, 

en un momento en el que no tienen contacto físico y el 

visual, a través de las pantallas, es limitado. 

Expresar las emociones, convertirse en esculturas vivas 

o conectar su cuerpo con un objeto permite tomar 

conciencia “de que el cuerpo está ausente de la edu-

cación”, de la cantidad de horas que un estudiante está 

sentado en sillas poco ergonómicas o sin espacios para 

descansar: “¡Cuántas horas sentada! Mi cuerpo se ha 

convertido en otro mueble”.

 En lo que se refiere al proceso algunos estudiantes se 

sienten confusos o bloqueados al comienzo pues la pro-

puesta se sale de lo habitual: “Quería hacerlo perfecto 

pero me di cuenta de que tenía que ser yo misma” pero 

pasado ese momento inicial comienzan a dejarse llevar 

por la exploración y disfrutan de la experiencia: “Tras 

el bloqueo inicial me di cuenta que tenía que dejarme 

llevar”, “Lo tomé como un juego, me sentí otra vez como 

una niña pequeña”. Se internan en un proceso en el que 

el error, la incerteza y lo imprevisible son entendidos 

como una oportunidad de aprendizaje: “Es necesario 

salir de la zona de confort y construir algo desde las du-

das y las incertezas”, “Hay que romper la rutina y estar 

abierta a lo que pueda suceder”. También señalan que 

debían arriesgarse y probar, factores claves en la expe-

rimentación y la creatividad junto con una actitud abierta 

a la experiencia e inquieta: “Me sentí con libertad total, 

era una actividad muy abierta y podía pasar de todo”. 

La observación detenida y reflexiva requiere cambiar 

dinámicas instaladas: “Me di cuenta de la complejidad 

de observar, tienes que ver las cosas como si fuera la 

primera vez”, “Tienes que reinterpretar tu entorno y bus-

car un elemento que cambie lo que ya conoces”. Esta 

“nueva” forma de mirar se percibe como un descubri-

miento: “Empiezas mirándote al espejo, luego observas 

todo como si te fuera extraño y acabas convertida en 

pared, exploré cosas que nunca me hubiera imaginado”. 

Esta ruptura con la forma habitual de crear imágenes es 

muy relevante si tenemos en cuenta que vivimos rodea-

dos de ellas sin ser conscientes del impacto que tienen 

en la construcción de la identidad: “Te obliga a salir de 

las imágenes convencionales o estereotipadas”. 

Muchos estudiantes también destacan que la propuesta 

fue divertida y les permitió hacer partícipes a otras per-

sonas de su entorno a la hora de realizar las fotografías 

o las recreaciones y, en consecuencia, valoran el más el 

proceso que el resultado final. 

Las reflexiones también ponen de relieve un concepto 

de educación artística que no se circunscribe a dibujar y 

pintar sino que va mucho más allá: “Considero nece-

sario introducir este tipo de estrategias en las aulas 

de Educación Primaria”, “Siempre me bloqueo con el 

dibujo pero hay otras muchas posibilidades de crear”, 

que la fotografía puede ser una herramienta didácti-

ca y artística con gran potencial y que trabajar con el 
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contexto real es clave a la hora de motivar al estudiante 

y que éste ocupe un lugar central en el aprendizaje: 

“Cuando vi todas las fotografías descubrí cosas de mi 

que desconocía”, “Me encantó ser la protagonista de mi 

propia creación”.

Consideraciones finales:

El sentido social, ético y utópico del arte y de las 

imágenes no queda reducido únicamente a aquellas 

obras que de modo explícito desarrollan estos [grandes] 

temas, sino que impregna muchas otras de un modo 

intenso y profundo enraizado en el carácter propio de 

los procesos de creación y Educación Artística: apren-

der a ser uno mismo en la conquista de la plena libertad 

individual y colectiva. (…) La Educación artística no es 

un campo circunscrito al ámbito escolar, es también 

un proyecto poblado de imaginación, de esperanzas y 

libertades, un paisaje de deseos visuales, de sueños de 

un mundo mejor para todas y cada una de las personas. 

(Marín, 2003, p. 501)

En ocasiones anteriores, había empleado la metodología 

de los microtalleres para trabajar temas relacionados 

con el entorno o para introducir el dibujo a través de la 

experimentación con objetos y las experiencias había 

resultado muy positiva ya que estas acciones ayudan 

a poner el foco en aspectos que normalmente pasan 

desapercibidos, suponen una ruptura en la forma de 

mirar lo cotidiano y provocan alteraciones subjetivas en 

las que lo imprevisible tiene un gran protagonismo lo 

que provoca que sean vivencias muy estimulantes. Las 

respuestas visuales son inesperadas y el conjunto de 

las acciones realizadas supone el descubrimiento de 

facetas personales inexploradas u olvidadas.

A través de estas acciones nos damos cuenta de que 

todo lo que nos rodea está cargado de adherencias y 

valores simbólicos asumidos de forma acrítica, cargas 

que nos condicionan y nos limitan a la hora de generar 

relecturas individualizadas que profundicen en el yo. La 

creación de imágenes basadas en la performatividad y 

la descontextualización produce una fractura, un espa-

cio entre en el cual el cuerpo habla con códigos nuevos 

y se muestran identidades complejas y mutables. De la 

relación con el espacio y los objetos surgen narrativas, 

interacciones imprevisibles, fugaces, cortocircuitos 

semánticos y disruptivos que hablan de la necesidad 

urgente de abordar y re-conocer el cuerpo como 

nuestro territorio y la importancia de la corporalidad en 

la formación docente y en el proceso educativo pues 

cuando comprendemos “que la educación ocurre en el 

cuerpo (…) también podemos empezar a asumir que 

en el aula, la corporalidad de quienes aprendemos es el 

punto de partida para construir dignidad. Por tanto, para 

educar”. (Aldana, 2018)

La reflexión durante y a partir de la experiencia es clave 

para el auto-conocimiento porque ayuda a desvelar y 

comprender el proceso, las dinámicas que se ejercitan, 

lo que se descubre, lo que se aprende y las emociones y 

sentires que intervienen. 

Así mismo, mediante este tipo de estrategias se ponen 
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en funcionamiento los procesos creativos y se pro-

mueve la confianza y la autoestima de los estudiantes 

al sentirse protagonistas de sus propias creaciones y 

hablar visualmente de lo que viven y sienten. La persona 

que piensa, actúa, decide, camina u observa se siente 

creadora y comparte sus códigos con los demás lo que 

genera lazos de cohesión social y la construcción de una 

memoria compartida (Agra, 2021). 

La propuesta permite establecer conexiones y analogías 

entre el proceso creativo y de indagación y el proceso 

como identidad docente: partir del error como oportu-

nidad de aprendizaje, desarrollar estrategias adaptadas 

a todo tipo de situaciones, hacer visible la diversidad, 

buscar alternativas a los discursos establecidos, perder 

el miedo a arriesgarse y probar... por lo que podemos ver 

que los procesos artísticos pueden integrarse de forma 

transdisciplinar en el contexto educativo pero también 

pueden ser utilizados en otros ámbitos no formales. 

Cada imagen creada es un una página escrita, un pai-

saje de deseos y esperanzas de las que todavía queda 

mucho por desvelar. La propuesta continúa abierta. 
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O papel do professor está adquirindo um significado 

especial hoje. A renovação do sistema educacional 

russo depende de que tipo de professor será, que 

posição ele assumirá, qual será sua atitude em relação 

à profissão, qual será sua posição social e estado 

interno. O desenvolvimento da personalidade do aluno 

é a principal tarefa da escola moderna. A mensagem 

didática de que “o crescimento pessoal de uma criança 

depende do crescimento criativo do professor” é hoje 

mais relevante do que nunca. A condição definidora 

de um professor em desenvolvimento na profissão é o 

crescimento artístico e criativo do aluno, sua indepen-

dência. A solução deste problema é uma necessidade 

essencial e um critério interno para a autorrealização 

do professor, determina o conteúdo da sua autocons-

ciência profissional.

As exigências da sociedade para a formação de 

professores são devidas a fatores históricos e socio-

culturais. Enfatizando o papel do professor, o professor 

de alemão do século XIX A. Disterweg observou que o 

professor é “o fenómeno mais importante na escola”, “a 

matéria mais instrutiva” e “o exemplo mais vivo para o 

aluno”. Ele é o portador dos significados de valor cultu-

ral da educação. “Um mau professor ensina a verdade, 

um bom professor ensina para encontrá-la”, escreveu 

ele, defendendo os métodos de ensino criativo não 

formal em uma escola popular.

A tradição de realização de exposições itinerantes de 

belas artes infantis e juvenis (1994-2021) contribuiu 

para a criação da associação “Professores-Itinerantes”, 

que se reuniu para testar os novos conteúdos da 

educação artística no programa de educação artística e 

ambiental “Natureza e a Artista “.

Uma condição importante para a sua aprovação foi a 

participação não só de professores especialistas, mas 

também de não especialistas, bem como de profes-

sores de jardins de infância e de escolas primárias. O 

meio para alcançar os resultados planejados da edu-

cação artística consistiu em três fontes: um livro-texto, 

recomendações metodológicas e uma pasta criativa do 

aluno (livro de exercícios), cuja relevância do conteúdo 

teve que ser verificada. Como resultado do estudo, foi 

coletada uma coleção de desenhos infantis, compro-

vando a eficácia desse sistema educacional.

 A exposição itinerante e os eventos educacionais reali-

zados em conexão com ela tornaram-se um meio eficaz 

de formar professores. Em 2020, teve lugar a inaugura-

ção da “exposição itinerante” do 30o aniversário “Vejo o 

mundo: paz à nossa casa’, dedicada ao 75o aniversário 

da Vitória, e a 10a exposição de trabalhos criativos de 

alunos e professores-artistas.

Um professor iniciante pode aceder à carreira com 

base nos resultados da conclusão de um exame de 

qualificação. Um professor avançado é um professor 

que já possui um certo número de competências 

profissionais. O professor-metodólogo já é capaz de 
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transferir a experiência acumulada para outros e, por 

fim, o professor-pesquisador é aquele que não só 

consegue transferir sua experiência, mas também 

testar os novos conteúdos da educação e introdu-

zir tecnologias inovadoras. O que corresponde aos 

níveis de desenvolvimento profissional do profes-

sor-artista: o primeiro nível - habilidade pedagógica, 

2-técnica pedagógica, 3-habilidade pedagógica, 

4-inovação pedagógica.

No Instituto de Educação Artística e Estudos 

Culturais da Academia Russa de Educação (http://

www.art-education.ru/), as atividades de inovação 

são realizadas de forma sistemática e consistente 

com a comunidade de ensino.

Professores-pesquisadores realizam trabalhos expe-

rimentais em vários aspetos da pedagogia da arte. 

De acordo com os planos do “Projeto Sociocultural 

Educativo - Exposição Itinerante de Belas Artes ”, são 

fixados os objetivos e objetivos da atividade de inovação:

Aprovação e aprimoramento do modelo variável de ar-

te-educação de crianças e adolescentes “O movimento 

Peredvizhnichestvo (Itinerância)“, levando em consi-

deração as peculiaridades das regiões da Federação 

Russa (naturais e climáticas, sócio-culturais, económi-

cas, etc.) e educacionais específicas das organizações 

nos módulos temáticos:
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Desenvolvimento do movimento social e pedagógico 

Peredvizhnichestvo (movimento itinerante), como forma 

de “resposta rápida” a uma solicitação sociocultural.

Criação de um conselho de especialistas que desen-

volve critérios de avaliação da qualidade da educação 

artística e um gerador de ideias estratégicas.

Uma exposição itinerante é uma fonte de autoedu-

cação, uma forma eficaz de crescimento criativo de 

professores e alunos. As atividades e filosofia do pro-

jeto pedagógico do “movimento Peredvizhnichestvo” 

ajudam o professor e o aluno a encontrar o que 

ainda não sabem. Os seus participantes dispõem 

de muitas fontes para reabastecer a sua bagagem 

criativa, incluindo cursos de formação avançada, 

conferências, seminários, leituras pedagógicas, 

participação em projetos e concursos, networking e 

consultas sobre temas da arte pedagógica, ensino 

à distância, webinars, fontes literárias, materiais nos 

media, comunidades online, bem como independen-

te, projeto, pesquisa, pesquisa e atividades plein-air. 

O projeto de inovação sociocultural “O movimento 

Peredvizhnichestvo”, “muda a perspetiva da“ visão 

pedagógica tradicional ”, ajuda a olhar o processo 

educativo de uma nova forma,“ repensar o que já 

sabemos”, para encontrar o que nós não experimen-

támos ainda.

Práticas de arte ao ar livre, “escolas de arte de verão” 

são uma parte importante da formação pessoal para 

crianças e adultos. Na vida de um professor e de uma 

Masha K. 6 anos. Regimento Imortal. 2015. Russia Moscow.

Anna A., 6 anos. Participação Familiar no Regimento Imortal. 
2019. Russia, North Ossetia, Vladikavkaz.
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criança, este é um período de admiração da natureza, 

gozando de sua beleza e variabilidade, um período de 

atividade criativa livre há muito esperada, em que todos 

se dedicam totalmente às artes visuais e, acima de 

tudo, se reconhecem a si próprios como artistas.

Os concursos de desenho infantil, trabalhos criativos 

de alunos e professores-artistas “Vejo o mundo”, 

que antecede a exposição itinerante, podem ser 

designados de laboratório criativo. O concurso não 

funciona como uma plataforma competitiva, mas sim 

Serafima D., 13 anos. O inicio do caminho . “Este -1”. 2021. Russia, Smolensk
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como um local de procura de ideias pedagógicas e 

descobertas criativas. A colocação dos desenhos no 

portal da União Internacional de Professores-Artistas 

é precedida de trabalhos metodológicos nas regiões, 

os desenhos são selecionados, os critérios para a 

sua seleção para o concurso são identificados. As 

crianças, assim como as comunidades pedagógicas 

especializadas, escolhem em conjunto as soluções 

compositivas mais interessantes.

Evdokia O., 12 anos. Sonho do Espaço. 2021. Russia, Pskov region, Ostrov
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O concurso internacional é precedido de atividades 

educativas e de trabalho no terreno, com exposições 

regionais: infantis, estudantis, pedagógicas e conjuntas.

O processo é aberto e democrático, e qualquer professor 

da Rússia e do mundo pode conhecer os resultados na 

página da Internet do concurso internacional de belas ar-

tes infantis. Está em desenvolvimento a base de critérios 

para avaliação de desenhos de crianças e jovens de 3 a 

18 anos que ingressam em competições internacionais.

Em 2021, o concurso internacional de arte infantil “Eu 

vejo o mundo: o mundo do universo” está associado 

a um evento historicamente importante do mundo 

- o 60o aniversário do Primeiro voo de um humano 

ao espaço - o primeiro cosmonauta do planeta Yuri 

Gagarin. Cada professor e aluno podem participar 

neste concurso e colocar seus desenhos na galeria da 

União Internacional de Professores e Artistas (https://

art- teacher.ru/page/konkursy-partnerov).

Os resultados das exposições itinerantes - as obras de 

crianças e jovens de 3 a 18 anos somam-se à Coleção 

Internacional de Desenhos da instituição científica 

estadual federal “Instituto de Educação Artística e 

Estudos Culturais”, que tem 120 anos de história. O 

desenho “mais antigo” data de 1897.

Uma parte especial da coleção consiste em desenhos 

infantis das repúblicas da URSS e de 15 outros países 

(Áustria, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Dinamarca, 

Espanha, Noruega, Polônia, SASSH (Estados Unidos 

da América do Norte), Turquia, Finlândia, França, 

Checoslováquia, Suécia, Japão, recebidos em Moscovo 

em conexão com a Exposição Internacional de 1934.

A tradição de realização de exposições internacio-

nais de desenhos infantis é preservada no Instituto 

de Educação Artística e Estudos Culturais. O en-

riquecimento sistemático da coleção internacional 

com novos desenhos infantis expressivos é uma 

das tarefas do inovador projeto anual “O movimento 

Peredvizhnichestvo”, que visa nomeadamente o con-

curso internacional da 31a exposição móvel “ Eu vejo 

o mundo: o mundo do universo ”(2021), dedicado ao 

60o aniversário do voo do primeiro homem da Terra ao 

espaço - Yuri Gagarin.

 Catálogo da exposição internacional de 1934
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Olga S., 16 anos Ring worlds. 2021. Russia, Irkutsk region, Bratsk
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Processo 

Há muitos anos que tenho por hábito 

perder-me dentro das livrarias. Uma 

espécie de ritual de respigo sem data 

nem tempo certo, ao sabor dos minutos livres que vou 

tendo, que me traz pequenos despertares. Nesses mes-

mos anos fui passando a acreditar que os livros me es-

colhem e que, por isso, me é vital derivar, sem qualquer 

pejo, nos corredores e escadarias, por entre estantes 

e prateleiras das livrarias. Aliás, este ritual de respigo 

estende-se, dilata-se para tantas outras coisas da vida: 

respigo leituras [para me procurar nos Outros], como 

respigo flores silvestres nos caminhos de Primavera 

[perdendo-me para cheirar a passagem dos dias que se 

tornam quentes], como respigo pensamentos soltos em 

folhas de papel [perdendo-me nas ideias para não me 

perder no vagar do tempo]. 

[Agnès Varda (1999) fez-me reencontrar, há não muito, 

com esta palavra, conjunto de palavras. Respigo, res-

pigar, respigadora, respigadores. Como escrevi em 

2020 (em tese de mestrado), “(…) respigar é para mim 

uma questão de vida, uma forma de vida (…) Apanho 

aqui e além (…). São pedaços que me prolongam para 

o exterior do meu corpo, pedaços que falam da minha 

memória, da memória do que sou e dos que me rodeiam. 

São os Entre-lugares (In-between) e as Aberturas 

(Openings) que aí se encontram, como refere Irwin (Dias 

& Irwin, 2013, pp. 30, 33)” (Martins, 2020, p. 38).]

1- https://www.youtube.com/
watch?v=Qz9qGB6OEgE

Início do livro “eu vou ser”.

Para a criança uma pedra é muito mais que uma sim-

ples pedra, podendo ser o fulcro duma história, a per-

sonagem dum drama ou duma comédia singulares, 

que ela criou ou vê em êxtase. (A Infância, paraíso 

perdido dos poetas, artigo de Leonor de Almeida na 

revista Prometeu (1948) apud Clemente, 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=Qz9qGB6OEgE
https://www.youtube.com/watch?v=Qz9qGB6OEgE
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Num dia de respigo livreiro, em finais de Setembro de 

2020, no meu colo caiu “eu vou ser”, de José Jorge 

Letria e André Letria (2020). Um livro que não tem prin-

cípio, meio ou fim, mas incontáveis combinações. Um 

livro onde a deriva pelas páginas sem números e sem 

ordem é fundamental para respigarmos impressões. Um 

livro que se torna movimento nas nossas mãos, que 

nos questiona os sentidos e que nos potencia – pelo 

manuseio da poesia das palavras e das ilustrações –, a 

sermos multiplicidade, a sermos inumeráveis coisas. 

Fiquei encantada; imaginei o livro aos olhos duma crian-

ça e as palavras de Leonor de Almeida [em epígrafe e 

lidas meses mais tarde] retratam na perfeição a expe-

riência de folhear este livro [tudo pode ser tanta coisa 

e nós também, que somos plásticos! Hoje sou este 

pedaço com aquele pedaço e amanhã os meus pedaços 

procuram outros pedaços para serem outra coisa juntos 

ou a mesma coisa com outro sabor]. 

Andar na rua depois de meses em casa – em que fomos 

obrigados a uma clausura inaudita que obrigou os 

nossos corpos a reinventarem-se, a olharem-se disseme-

lhantemente, a sentirem de forma completamente dife-

rente os lugares em que existem, e tropeçar neste livro 

foi profético, pensei. Se estas palavras e ilustrações, que 

vivem permanentemente enclausuradas dentro dum livro, 

conseguem ser movimento, conseguem fazer-nos andar, 

cheirar, voar, respirar, suspirar, seja lá o que for [veja-se 

o paradoxo], NÓS também vamos conseguir, dentro das 

quatro paredes duma sala de aula vazia (literalmente 

vazia) reinventarmo-nos e quebrar barreiras e contami-

narmo-nos de experiências e sensações.

Respigadores 

Já com todos dentro da sala, os 

minutos ao nosso dispor anunciam-se 

e dizem “somos preciosos”, enquanto 

na minha cabeça ouvia as palavras 

de ordem: que quatro paredes nunca 

sejam impedimento para criarmos! 

Primeiro passo: despertar os sentidos, tentar encontrar, 

dentro desse lugar que é o corpo que habitamos, uma in-

terioridade que se mostrasse disposta a espreitar e a dizer 

olá ao mundo. “eu vou ser” é, então, mote e é folheado 

a múltiplos olhos curiosos; desse folheio sai uma espécie 

de alguém feito de palavras. A esse alguém somámos um 

breve exercício de movimento para soltar os músculos e 

Uma espécie de alguém feito de palavras 
(Páginas do livro “eu vou ser”) 

2- https://www.youtube.com/
watch?v=3g_RcUa8HhY
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alimentar ainda mais a imaginação [levemente inspirado nos 

Jogos Invertidos de Augusto Boal, mais propriamente na 

versão Quem sou eu? O que eu quero (Boal, 2008, p. 227)], 

alimado pela música “O princípio é o fim” (Banjazz – Um 

Bichinho Esquisito, Maria Morbey Henriques)1. E assim se 

começaram a desenhar as nossas próximas dez semanas. 

Ali, num espanto espontâneo, às vezes a medo e em sussur-

ro, outras num falatório sonoro e deciso, saltaram dezenas 

de personagens absurdas – tantas vezes complexas. 

Ali, naquela sala de aula vazia, soltaram-se criaturas 

como um Astronauta Cientista de Tudo, Índios que 

conviviam com Avós leitoras, um Homem de Ferro sem 

Capacete, uma Médica sem Estetoscópio, um Pintor 

sem Pincel, um Falcão Zarolho, um Escaravelho com 

uma Pata no Joelho, um Polícia Inclinado, um Capitão 

Anão, uma Pessoa, um Cérebro, uma Arca de Noé 

com os animais todos trocados, um Cão Voador, uma 

Filomena que vivia numa mansão antiga debaixo de 

água… E tantas outras. 

Momento de improvisação de movimento na sala quase vazia

1 - Pode ser visualizado aqui o espetáculo integral: https://www.facebook.com/

watch/?v=259000145159691
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Numa braçada recolectora, fomos catando, respigando 

[em nós] caminhos para unir estes papéis [persona-

gens] que da boca saltaram e na boca ficaram, tentando 

entender como lhes dar um sopro de vida coletivo. 

Bem, a boca não vive sozinha! Pois que semana a sema-

na, e para que a boca e o corpo todo soubessem o que 

dizer/fazer, nessa bagagem que é a memória, fomos 

guardando o que os tais caminhos nos iam trazendo e 

que, mais tarde, haveríamos de entrelaçar. 

Não foi fácil. Havia muitas personagens absurdas e não 

sabíamos, em tantos momentos, como as entrelaçar, como 

as fazer viver. Por forma a tornar o processo mais simples, 

e como o tempo era curto, sugeri não encarnarmos perso-

nagens, mas sim todos sermos cada personagem em cada 

momento. Mas como assim?, perguntavam os pequenos… 

Eu também ainda não sei, respondi. Experimentemos!, 

acrescentei. De pés descalços, lá fomos explorando sons, 

sonoplastias, melodias, ritmos, objetos e sentindo os luga-

res onde estes nos levavam e se fazia sentido as perso-

nagens [que eram cada um de nós e todos nós ao mesmo 

tempo] os habitarem. Às nossas ideias foram-se juntando 

canções em [da disciplina de] Inglês e objetos construídos 

em Expressão Plástica para argamassar ainda mais os 

[des]sentidos que íamos encontrando.

[Parêntesis fundamental. Meses depois desta expe-

riência de cocriação, chego a Ursula K. Le Guin (1996) 

através de Tatiana Salem Levy (2021). Le Guin resgata 

da antropóloga Elizabeth Fisher um conceito que, me 

parece, se relaciona intimamente com os Respigadores 

de Agnès Varda e com o que aqui relato. Na Teoria da 

Sacola na Ficção (termo português sacola na tradução 

de Salem Levy), Le Guin fala na importância que a 

humanidade já deu à coleta como forma de sobrevi-

vência e à maneira como transportava os víveres que 

ia recolhendo – num carrier bag, a tal sacola. Agnès 

Varda fala do mesmo, mas centra-se num presente mais 

contemporâneo, aliando essa coleta, ou respiga, não só 

à necessidade, mas também à recolha de impressões, 

emoções, ao registo das suas viagens. E aqui, neste 

processo de cocriação, onde o respigo foi a palavra de 

ordem, onde por isso também andámos figurativamente 

de sacola ao ombro, a recolher tudo o que nos lemb-

rámos e imaginámos, sobrevivência e emoção intrinca-

ram-se através da palavra que se tornou história.]

Espaço 

Fazendo jus à ancestral tradição 

[oral] dos Contadores, as seis 

histórias [das seis turmas] nunca se viram escritas, 

tornaram-se melopeias repetitivas até se materializarem 

no movimento e no som e nos objetos e nas persona-

gens. Quando as histórias começaram a ter pedaços de 

corpo, pelos nossos corpos, fomos filmando e refilman-

do e essas imagens foram saindo da nossa sala de aula 

e passaram a visitar as outras salas, que são as suas 

salas de todos os dias [em turma, enquanto pintavam 

um desenho, moldavam plasticina, entre muitas outras 

coisas, os pequenos iam revendo o trabalho da semana, 

relembrando os caminhos e laços entre personagens]. 

3- https://www.youtube.com/
watch?v=7qdxS_BJ0vs

https://www.youtube.com/watch?v=7qdxS_BJ0vs
https://www.youtube.com/watch?v=7qdxS_BJ0vs
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Mas, e a nossa sala de aula vazia, permaneceu vazia, 

imóvel, inalterada em todo este processo? Não. Bem, os 

espelhos, esses que tantas vezes nos ajudaram [ajudam] 

a perceber o certo ou o errado, a rir de nós próprios, 

sim, ficaram no mesmo sítio. Tudo o resto, não. Aos 

poucos, o lugar que essa sala [quase] vazia constituía 

transformou-se, primeiro, num círculo azul imperfeito e 

quebrado, e depois num círculo amarelo, tão imperfeito 

e tão quebrado como o anterior. Na nossa sala, nasceu, 

pela forma dos círculos, uma espécie de palco fingidor, 

sem paredes, um palco para a expressão, que albergou 

as personagens, os percursos [dos caminhos que explo-

rámos] e os objetos que nos iam ajudando a materializar 

as histórias-músicas-movimentos. O palco fingidor que 

albergou, nos seus círculos imperfeitos e quebrados, os 

nossos corpos e a multiplicidade que nele somos.

Afetos 

[Sem querer, e enquanto formatava o 

que escrevia, separei a palavra afeto, 

percebendo que o a vive encostado ao feto, ao embrião, 

e fiquei a pensar no quão bonita é a dança das letras 

e no que surge porque as palavras dançam. Para matar 

a curiosidade, sentei-me a folhear um dicionário virtual, 

tentando perceber se etimologicamente também assim 

seria (se o feto se juntou ao a); não é, mas fiquei a sa-

ber que em Cabo Verde feto significa sacola. Carl Jung 

tinha razão em invocar a sincronicidade…]. 

4- https://www.youtube.com/
watch?v=XwhFLQImDyo

Abro aqui um espaço para explicar um fato importantís-

simo: das várias dezenas de crianças que participaram 

neste processo, uma delas estava em casa, interagindo 

e respigando à distância. Por questões de saúde, esta 

aluna permaneceu em isolamento preventivo, apesar 

do recomeço presencial do ano letivo. E assim conti-

nua, hoje, juntando-se a nós de forma síncrona, a cada 

semana, participando ajustadamente à realidade física 

em que vive o seu dia-a-dia. Por isso, o palco [fingidor] 

que tínhamos era, numa das histórias, um palco duplo e 

fundamentalmente integrativo. 

Ora, se tínhamos palco, se tínhamos laços entre perso-

nagens, sons, movimentos, se tínhamos uma espécie de 

viagem pela nossa imaginação, ficava a faltar-nos, julgo, o 

principal: um lugar onde chegar. Se, como alguém pichou 

naquela parede, somos o sítio que nos faz falta, o que é que 

dentro de nós, de cada um nós, poderia ser esse lugar? 

Os afetos, pensei. Talvez as pessoas que nos rodeiam e 

os rituais que nos ajudam a ser quem somos, quem vamos 

sendo, que nos vão construindo ao sabor do passar da vida. 

Recordei as palavras de Gilda Barata Nunes, a este pro-

pósito: “Porque sem afetividade a realidade para a criança 

não se torna coesa, o seu corpo desarticula-se como se 

desarticulam os objetos que estão no mundo (…)” (Barata, 

2012, p. 139). Com os afetos, e as pessoas e lugares dos 

afetos, em destaque, e porque o onírico e a imaginação já 

lá estavam e eram o cenário do nosso movimento, porque 

não terminarmos à volta duma mesa? Assim, e com todos 

de acordo, se encaminharam as seis histórias para a 

Ceia de Natal em casa da Avó. Uma Avó sem nome [ou 

sem nome em quase todas as histórias], simplesmente Avó, 

https://www.youtube.com/watch?v=XwhFLQImDyo
https://www.youtube.com/watch?v=XwhFLQImDyo
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numa casa [simplesmente casa] onde à volta duma mesa 

posta esperaríamos pela meia-noite e pela chegada de 

um Menino. Ou como disse o psiquiatra Vítor Cotovio “O 

ser humano é ser de relação. E nós precisamos muito do 

encontro com o Outro.” (Gonçalves, 2021).

Dedico esta dança de palavras escritas a todos os meus alunos e à 

sua prolixa imaginação, especialmente à M. [em isolamento preventivo 

permanente desde Março de 2020], que pela sua resiliência quase infi-

nita nos ensina sistematicamente o que é a esperança e o que significa 

nunca desistir.

*A experiência de cocriação aqui descrita decorreu entre Outubro e 

Dezembro de 2020, no Colégio do Amor de Deus (Cascais), com os 

alunos de Educação Musical dos 1º e 2º anos do Ensino Básico. As 

histórias foram registadas individualmente em vídeo e posteriormente 

partilhadas, via plataforma Classroom e por turma, com as famílias.
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Resumen

El siguiente artículo es una descripción interpretativa de 

una experiencia – desarrollada en varios centros y ni-

veles de enseñanza – de análisis, creación y exposición 

escultórica en el contexto de un proyecto didáctico –el 

Taller de Espacio y Volumen – diseñado para estimular 

las inteligencias múltiples y desarrollar las competen-

cias del alumnado.

A tal efecto, planteo un trabajo por «proyectos» a través 

de la metodología del juego de rol desde la perspec-

tiva interdisciplinar que propicia el lenguaje artístico 

(mecanismos constructivos y posibilidades inéditas para 

articular nuevas formas de construir y de pensar). La 

singularidad de este proyecto estriba en el empleo de 

una técnica de aprendizaje activo en la cual se simulan 

diferentes situaciones que representan la vida real. 

Durante su desarrollo el alumnado interactuará entre sí, 

asumiendo el papel y las perspectivas de los diferentes 

personajes, en este caso: investigador, escultor y gale-

rista. Con este medio de aprendizaje a través del juego 

se logra que el alumnado se involucre, se comprometa y 

reflexione sobre los distintos roles que va adoptando.

Palabras clave: Metodologías Artísticas de Enseñanza, 

aprendizaje significativo, escultura, juego, Investigación 

Educativa basada en las Artes Visuales.

Introducción

El propósito del Taller de Espacio y Volumen, desar-

rollado como actividad extracurricular, es cimentar una 

nueva estructura educativa con la finalidad de «capa-

citar a los alumnos y alumnas para que comprendan el 

mundo que les rodea y conozcan sus talentos naturales 

con objeto de que puedan realizarse como individuos 

y convertirse en ciudadanos activos y compasivos» 

(Robinson, 2015, p. 24), buscan una propuesta que 

recoja un planteamiento integral y diverso, que capte 

la atención, desarrolle la imaginación y fomente las 

ganas de aprender del conjunto del alumnado a través 

del juego y la experimentación. Ya no podemos pensar 

que la inteligencia tiene una sola dimensión; contempla 

múltiples habilidades y facultades (Gardner, 1995), por 

lo que estamos obligados a ampliar nuevas posibilida-

des de aprendizaje para que el alumnado experimente y 

descubra sus talentos naturales y su entorno.

Aunque es generalizada la idea de que la cultura cumple 

un aspecto fundamental en el desarrollo del ser humano 

y que el arte es una herramienta de gran utilidad para la 

inclusión social, es poco habitual encontrar propuestas 

artísticas que incentiven la curiosidad y las ganas de 

hacer. En este sentido, la edad escolar es un momento 

inmejorable para estimular las habilidades individuales 

porque estas están a la espera de oportunidades para 

emerger (Serrano, 2005). El propósito de los talleres de 

Espacio y Volumen, incide en esta idea enriquecedora 

del hecho artístico, desde el sumatorio de lo individual, 

lo colectivo, la curiosidad, la experimentación y el juego.
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Con la intención de fomentar un aprendizaje significa-

tivo, este proyecto plantea trabajar en contextos reales 

del alumnado desde una perspectiva constructiva y 

estética. Para ello, propone el juego como metodología 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pues permiten acceder al conocimiento de forma signifi-

cativa al dotar a este de utilidad práctica.

Además, «En el juego, y solo en él, pueden el niño o el 

adulto crear y usar toda la personalidad, y el individuo 

descubre su persona sólo cuando se muestra creador». 

(Winnicott, 2008, p. 80). Esto es, la libertad de jugar 

permite liberar la creatividad. También según Winnicott, 

la creatividad es universal, no es una competencia ad-

quirida, ya que está presente en todo ser humano, sólo 

hay que facilitar los medios para expresarla libremente 

como fuerza fundamental de la vida.

Según Bruner (1986, p. 79), «(...) en el juego se reduce la 

gravedad de las consecuencias de los errores y los fracasos».

El juego de rol como metodología de 

aprendizaje

El juego de rol como técnica psicodramática fue creado por 

el médico y psiquiatra rumano-vienés Jacob Levy Moreno 

(1889 - 1974) humanista con una extensa experiencia de 

trabajo con niños, marginados, refugiados y presos entre 

otros, por la importancia que le concedía a trabajar en gru-

pos y no solo lo concebía para la psicoterapia sino también 

para la enseñanza a todos los niveles pues los mismos 

propiciaban la espontaneidad y la creatividad.

El juego de rol es una forma de aprendizaje en la que 

los alumnos/as representan papeles asignados de 

antemano; requiere, por tanto, una participación activa 

por parte del alumnado. Estas actividades sirven como 

modelos reducidos de situaciones reales. Si se crea un 

ambiente relajado, esta actividad ofrece la oportunidad 

a las alumnas/os de asumir papeles o practicar habilida-

des que de otra manera no las ejercitarían por vergüen-

za o miedo a las consecuencias en la vida real.

Constituye, además, una estrategia didáctica recurrente 

entre las actividades pedagógicas que se aplican en el 

ámbito de la educación en todos sus niveles y discipli-

nas de conocimiento ya que resulta ser un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que, adecuadamente orienta-

do, fomenta la motivación y la participación, logra la 

identificación con determinadas normas o patrones de 

conducta, potencia el desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes, permite observar, representar o asumir una 

situación sin afectar a personas o a la situación real, 

permite aprender anticipándose a posibles situaciones 

futuras, se realizan las tareas teniendo conocimientos 

previos, resulta muy útil para memorizar –no es lo mismo 

estudiar un hecho concreto que participar en él–, etc.

Por qué plantear un proyecto de este tipo

Mis años de experiencia como educadora en diferentes 

centros y asociaciones, mi experiencia también como 

alumna de Artes Aplicadas de la Escultura en la Escuela 

de Arte y mi propia práctica profesional, cercana siem-

pre a contextos vinculados con el arte y la creatividad, 
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me dan la idea para esta propuesta.

En general y fruto de un estudio realizado en mi 

trabajo de investigación de tesis doctoral: La escultura 

como territorio emocional de la forma y del espacio. 

Reflexiones sobre sus procesos de enseñanza y apren-

dizaje en la Educación Secundaria Obligatoria (Vidal, A., 

2019), los conocimientos que el alumnado del tercer 

ciclo de Educación Primaria y de Educación Secundaria 

Obligatoria tiene sobre la escultura son escasos, des-

conocen sus fundamentos e ignoran sus posibilidades 

técnicas y sus capacidades de expresión y significación. 

Además, apenas la han practicado y se muestra para 

ellos como algo lejano y desconocido.

Por otra parte, mi experiencia con este tipo de activida-

des a lo largo de estos años, muestra una actitud muy 

positiva por parte del alumnado frente a propuestas de 

esta naturaleza. Es sencillo reconducir su desconoci-

miento hacia la motivación de cara a experimentar nue-

vas sensaciones y conocer nuevos medios de expresión.

Se hace evidente, por tanto, la necesidad de un acer-

camiento primero, seguido de una fase de creación y 

experimentación. Como punto final, una muestra moti-

vadora de las creaciones, culmen del proceso artístico y 

de la asimilación de contenidos.

De este modo, resultan tres fases o procesos dife-

renciados pero que trabajaban de modo sinérgico. En 

definitiva, tres necesidades, tres actividades, tres roles.

Es en este punto donde se me ocurre la idea de plan-

tear la actividad en forma de juego de rol. En mis años 

como estudiante, había resultado ser para mí una prácti-

ca muy gratificante y efectiva y, al mismo tiempo, la idea 

del triple planteamiento que derivada de la investigación 

parecía adaptarse perfectamente a este tipo de formato.

«La complejidad de la práctica educativa (...) nos impone 

la necesidad de inventar situaciones creadoras de sabe-

res». (Freire, 2010, p. 54).

La propuesta

La experiencia que describo a continuación fue desar-

rollada con varios grupos de alumnado de tercer ciclo 

de Educación Primaria y de Educación Secundaria 

Obligatoria, en el contexto de la actividad extracurricular 

del Taller de Espacio y Volumen. A lo largo de estos 

últimos años he desarrollado dicho taller en diferentes 

contextos y en distintos centros, con itinerarios muy 

variados, de tal modo que lo que a continuación voy a 

describir es la estructura y el contenido de la actividad y 

no un desarrollo concreto.

La propuesta se plantea de modo abierto, participando 

fundamentalmente de la idea de acción y experimenta-

ción. Como cualquier disciplina, la práctica del volumen 

requiere del manejo de unos conceptos mínimos para su 

correcta experimentación, pero que no necesariamente 

han de ser expuestos a la manera tradicional sino que 

puede y debe ser el propio alumno quién los vaya descu-

briendo. El profesor será un guía en el proceso.
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«Enseñar es posibilitar que los alumnos, al promover su 

curiosidad y volverla cada vez más crítica, produzcan el 

conocimiento en colaboración con los profesores. El do-

cente no tiene que dedicarse a transmitir el conocimiento, 

sólo debe proponer al alumno elaborar los medios nece-

sarios para construir su propia comprensión del proceso 

de conocer y del objeto estudiado». (Freire, 2010, p. 54).

Antes de plantar la actividad se propone al alumnado un 

cuestionario rápido (fig. 1) en el que puedan valorar sus 

conocimientos previos a la actividad en relación a la escul-

tura. Este mismo cuestionario se repartirá nuevamente al 

finalizar el proyecto de tal manera que se evidencien, fun-

damentalmente para ellos, los conocimientos prendidos.

Como ya se he dicho, la propuesta se plantea en tres fases 

bien diferenciadas pero inseparables, que hacen del pro-

ceso de aprendizaje un todo completo y coherente (fig. 2).Fig. 1. Cuestionario de autoevaluación.

Fig. 2. Fases de la propuesta.
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Nos encontramos primero con el alumno-detective, 

investiga y descubre nuevos conocimientos. Pasa segui-

damente a convertirse en escultor, idea, crea, trabaja y 

experimenta manualmente materiales y procesos. Para 

finalmente convertirse en proyectista de espacios para 

exposición, en galerista.

Fase 1. Acercamiento: El detective

Es necesario, como ya se ha visto, dotar al alumnado de 

los medios necesarios para poder comprender y valorar 

este tipo de manifestaciones, es decir, instrumentarlos.

De este modo será interesante, en primer lugar, estimu-

lar el interés por las obras descubriendo aquellas que se 

encuentran en su ámbito más inmediato. Su conoci-

miento, nos da testimonio de una época, de un ideario y 

de unos intereses concretos.

Pero este acercamiento no se hará siguiendo el 

habitual esquema de exposición- asimilación, sino que 

será el alumno quién, a modo de investigador, los vaya 

descubriendo.

Fig. 3. Ficha de la actividad con objetivos.
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Así, se estudiarán mediante fichas algunos ejemplos 

cercanos (fig. 3). En nuestras ciudades se pueden 

encontrar infinidad de esculturas de diferentes estilos, 

técnicas, materiales y autoría. Un recorrido a través 

de las distintas obras situará al alumno en un nivel 

de conocimiento suficiente como para poder pasar al 

siguiente nivel, la experimentación- creación.

La búsqueda de información podrá ser individual o en 

grupo. Y será el propio proceso de investigación el 

que les lleve de unos conceptos a otros. Bibliografía 

específica y el uso de las TIC, resultan los recursos 

más apropiados. Además, su cercanía y accesibilidad 

permiten un acercamiento real a la obra, poder tocarla 

o rodearla, poder observarla a diferentes horas del día 

o en distintas condiciones climatológicas, analizar su 

emplazamiento y relación con el entorno, etc., son as-

pectos todos ellos fundamentales para un acercamiento 

efectivo al arte de la escultura.

Finalizada esta primera fase del proyecto, será inte-

resante proponer de nuevo la realización de algún 

cuestionario de autoevaluación de manera que se 

hagan evidentes para el alumno los nuevos conceptos 

adquiridos, y así poder enfrentarse a una segunda fase 

con confianza e interés (fig. 3).

Fase 2. Experimentación: El escultor

Experimentar de forma personal. La temática o la 

técnica serán a elección del profesor o en su caso del 

alumno, si éste lo creyese conveniente. La más habitual 

práctica del modelado mediante el trabajo con arcilla o 

plastilina, hace que resulte más interesante poner un 

mayor énfasis en el desarrollo de actividades relaciona-

das con la talla o el assemblage.

Es posible e incluso recomendable, pero es cualquier 

caso dependerá del contexto concreto, el trabajar esta 

fase del proyecto de forma interdisciplinar con alguna 

otra asignatura. De forma que se puedan adaptar los 

requerimientos de la propuesta a algún/os contenido/s 

particulares (O Día das Letras Galegas, la escultura 

abstracta, la escritura cuneiforme, etc.)

Del mismo modo, esta etapa se muestra muy adecuada 

para el desarrollo de temas transversales tales como el 

reciclaje, la higiene, la seguridad, etc.
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El alumno podrá poner en práctica las técnicas ya cono-

cidas en la fase anterior pero cuya experimentación será 

decisiva de cara a la formación de un aprendizaje signi-

ficativo. Contribuirá a la asimilación y el entendimiento 

de los procesos de fabricación y de las propiedades y el 

modo de trabajo inherente a cada material.

Es importante durante el desarrollo de este apartado el 

hacer hincapié en ideas como la de proceso o metodo-

logía. La necesidad de una sucesión ordenada de fases 

para lograr un objetivo o la forma concreta en que se 

debe operar para su consecución, tan evidentes en la 

práctica escultórica.

Fase 3. Exhibición: El galerista

Planificar y montar la exposición de las obras realizadas, 

no sólo como mecanismo de motivación, sino como 

punto culminante de un proceso de creación artística en 

donde su exhibición será el colofón final.

Además, ayudará a comprender mejor algunos de los 

aspectos ya tratados, que será imprescindible tener en 

cuenta para una correcta exposición: luz, espacio, altura, 

pedestal o peana, rodear para comprender, infinidad de 

puntos de vista, espacio circundante, etc.

En algún momento concreto incluso podría adoptar el 

papel de guía, y de este modo, verse en la necesidad de 

comentar las obras al público visitante.

Las fichas realizadas durante la primera fase de la propues-

ta podrán acompañar también a las obras en la exposición.

Conclusión

La singularidad de este proyecto estriba en aplicar los re-

cursos educativos curriculares en los contextos reales del 

alumnado desde una perspectiva constructiva y estética. 

Se ha propuesto a los alumnos/as desarrollar y articular 

distintos mecanismos conceptuales y procedimentales 

desde una actitud ilusionante, activando su curiosidad 

por indagar, experimentar y crear, alcanzando desde una 

enseñanza significativa los objetivos competenciales del 

tercer ciclo de Educación Primaria.

El artista, en colaboración con los educadores y distintos 

agentes locales, y desde su concepción estética, propo-

ne una intervención desde una mirada sensible. Así, y 

basándose en una concepción multidisciplinar del proceso 
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de aprendizaje, contempla las distintas inteligencias que se 

identifican en el marco del aula. En este sentido, el proyec-

to posibilita al alumnado experimentar praxis artísticas 

contemporáneas inéditas para ellos/as, descubriendo nue-

vas vías de creación intrínsecas del “saber hacer” del arte. 

Pero lo verdaderamente importante de esta experiencia no 

radica tanto en el grado de aprehensión o sistematización 

de estos mecanismos singulares del arte, sino en el grado 

de implicación e identificación de los alumnos/as con sus 

obras construidas: los alumnos/as se identifican con sus 

proyectos personales y lo hacen suyo, convirtiéndose ade-

más en agentes transmisores de conocimiento.

Desde el interés pedagógico que suscita el lenguaje 

plástico, los alumnos/as se convierten en protagonistas 

del proceso de construcción de conocimiento, mostrán-

dolo en la exposición organizada, diseñada y montada 

por ellos mismos.
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Resumo: 

A arte urbana tem despertado o interesse da socie-

dade em geral por um modo de expressão que ganha 

protagonismo na paisagem urbana das cidades, tor-

nando-as numa espécie de galeria aberta. A criativida-

de e o impacto visual de diversos murais pintados um 

pouco por toda a cidade são reflexo de um movimento 

artístico e cultural que tem conquistado uma forte 

visibilidade pública. 

Neste artigo pretendemos analisar a criação da Unidade 

Curricular Arte Urbana, no âmbito do ensino superior 

artístico, tal como a prática pedagógica desenvolvida 

no decurso desta eletiva teórica-prática, oferecida pela 

Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias da Escola 

Superior de Educação de Lisboa. Abordaremos as 

metodologias de ensino-aprendizagem aplicadas nesta 

disciplina, bem como os conteúdos disciplinares minis-

trados, entre os quais se destaca o projeto de conceção 

e produção de um mural para o espaço urbano. 

Palavras-Chave: Arte Urbana, Educação Artística, 

Unidade Curricular, Espaço Urbano. 

Abstract: 

Urban art has aroused the interest of society in general 

for a mode of expression that takes center stage in the 

urban landscape of cities, turning them into a kind of 

open gallery. The creativity and visual impact of several 

murals painted all over the city are a reflection of an 

artistic and cultural movement that has gained a strong 

public visibility.

In this article we intend to analyze the creation of the 

Course Unit Urban Art in the context of higher artistic 

education, as well as the pedagogical practice develo-

ped in the course of this theoretical-practical elective, 

offered by the Degree in Visual Arts and Technologies 

of the Escola Superior de Educação de Lisboa. We will 

approach the teaching-learning methodologies applied 

in this discipline, as well as the disciplinary contents 

taught, among which the project to design and produce 

a mural for the urban space stands out.

Palavras-Chave: Urban Art, Art Education, Course Unit, 

Urban Space. 

Introdução

O interesse que a arte urbana tem suscitado junto da 

sociedade em geral representa o reconhecimento de 

uma corrente estética que tem marcado a paisagem 

urbana das cidades. A multiplicidade de abordagens que 

variam da instalação escultórica aos murais, passando 

por intervenções artísticas espontâneas, oferece ao 

espetador a possibilidade de contactar com a arte con-

temporânea no seu quotidiano vivencial. 

A cidade enquanto espaço social

As cidades enfrentam diversos desafios no séc. XXI, 

não apenas em termos de urbanismo e organização 
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do espaço urbano, mas ao nível da mobilidade e do 

desenvolvimento sustentável. Neste sentido, os espaços 

públicos têm uma função muito importante para gerar 

a vida social nas cidades, por essa razão devem ser 

atrativos, confortáveis e proporcionar um sentido de 

apropriação e descoberta. 

Para Lynch (2002), “os elementos móveis de uma cida-

de, especialmente as pessoas e as suas atividades, são 

tão importantes como as suas partes físicas e imóveis” 

(p.11). Os habitantes contribuem para a construção da 

identidade de uma cidade, não só pela sua responsa-

bilidade na vida social, mas também pelo modo como 

vivenciam o espaço físico. 

A diversidade e a multiplicidade de usos são algumas 

das características principais das grandes metrópoles. 

Na perspetiva de Jacobs (2000) é nestes espaços 

de aglomeração que as pessoas “manifestam os mais 

diferentes gostos, habilidades, necessidades, carência e 

obsessões” (p. 161). A arte urbana pode ser entendida 

como uma manifestação dessa diversidade, o reclamar 

de uma nova perspetiva da função da arte na socieda-

de, em contraste com a retórica monumentalizante que 

durante séculos se impôs no centro das nossas praças. 

A comunidade não só reclama o uso da cidade, como 

estabelece novos modos de relação e apropriação do 

espaço urbano. A vivência democrática da cidade pelos 

seus habitantes permite a criação de sinergias coletivas 

que se podem manifestar de diferentes modos. 

Os “estímulos estéticos” que Lynch (2002) considera 

serem necessários para potenciar a imagem de uma 

cidade encontram na arte urbana um terreno fértil para o 

crescimento de “elementos marcantes” na paisagem que 

contribuem para a clareza do espaço vivencial (p. 90). A 

originalidade e impacto visual desta forma de expressão 

enriquece o espaço vivencial coletivo, com propostas 

criativas que tornam a nossa vida coletiva mais estimu-

lante, apelando à imaginação e fruição do espectador.

Graffiti e Arte Urbana 

O graffiti é uma forma de expressão que foi iniciada por 

jovens em Nova Iorque durante os anos 70, sob a forma 

de tags (assinaturas) e “imagens inspiradas em car-

toons” (Atkins, 2013, p. 137). Este tipo de inscrições no 

espaço público foram, desde o início, entendidas como 

transgressivas e ilegais, sendo fortemente combatidas 

pelas entidades policiais. O fenómeno do graffiti revela 

uma vontade de inscrição no espaço público, revindi-

cando uma certa visibilidade para uma comunidade que 

era alvo de segregação social. Os writers apresentavam 

uma linguagem visual de difícil interpretação para o 

cidadão comum, utilizando sinais e códigos visuais que 

se dirigiam à sua própria comunidade. 

À medida que este movimento ganha novos adeptos e se 

expande internacionalmente, também começa a existir 

uma maior preocupação estética em desenvolver uma lin-

guagem própria e obter reconhecimento entre os pares. 

Estamos a falar de uma prática que se orientava por prin-

cípios de reputação e prestígio, pelos quais os diferentes 

writers e as crews (grupos de writers) se debatiam para 
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alcançar. Algumas crews, como é o caso do coletivo 1UP, 

sediada em Berlim, desenvolvem o seu trabalho em todo 

o mundo, convidando alguns artistas locais para integrar 

as suas ações em determinados espaços urbanos. Para 

Campos (2007), “a crew surge como fonte de iden-

tidade, filiação grupal e apoio local, facto que esboça 

uma grande e fulcral diferença entre o graffiti e as artes 

convencionais, na medida em que o graffiti é geralmente 

uma actividade colectiva (…)” (p. 279). 

A arte urbana é herdeira de diversas influências esté-

ticas e dos conhecimentos técnicos que os writers de-

senvolveram, mas este termo compreende uma grande 

diversidade de modalidades expressivas. A escultura, 

a instalação, os murais, os posters, os stickers, entre 

outras formas de arte desenvolvidas no espaço público, 

são algumas das modalidades que podemos observar 

no quotidiano das grandes cidades. 

A desvinculação de uma vertente mais clandestina e 

ilegal (associada ao graffiti) contribuiu para que a arte 

urbana se tornasse cada vez mais popular e reconheci-

da pelos habitantes das cidades, com ou sem literacia 

visual. Em Portugal, existem diversos programas e 

festivais dedicados à arte urbana, promovidos pelas 

autarquias ou associações que procuram dinamizar e 

contribuir para renovação estética da imagem da cidade. 

Paradoxalmente, alguns dos antigos writers e graffiters 

portugueses, que começaram a pintar nos anos 80, 

tornaram-se profissionais desta área, desenvolvendo 

uma boa parte da sua atividade através de encomendas 

públicas e privadas1. O reconhecimento da qualidade do 

seu trabalho por diversas entidades artísticas abriu as 

portas de galerias de arte e de museus, permitindo, em 

certos casos, uma passagem gradual para o contexto 

indoor2. Na atualidade, a arte urbana usufrui de uma 

certa legitimação por parte do mundo da arte, sendo 

objeto de alguma atenção por parte de galerias e espa-

ços institucionais. A galeria Underdogs em Lisboa tem 

contribuído de forma exemplar para a promoção e a di-

vulgação de diversos artistas ligados a este movimento 

estético, organizando exposições regulares e desenvol-

vendo a curadoria de diversas intervenções artísticas na 

cidade de Lisboa.

Estrutura e conteúdos da Unidade Curricular

Conceber o currículo de uma Unidade Curricular (UC) 

optativa é uma tarefa desafiante e apaixonante para um 

docente, sobretudo quando se acredita no interesse 

e na pertinência deste “corpo teórico” para o enrique-

cimento de um plano de estudos que promove uma 

formação artística abrangente. 

A escolha de eletivas entre um leque de diferentes op-

ções permite aos estudantes do ensino superior definir 

1 - Encomendas públicas de diversas Câmaras Municipais e privadas de particulares 

e empresas. 

2 -  A título de exemplo, importa referir a exposição de Vhils no Museu da Eletricidade 

(2014) e de Odeith na Galeria Artur Bual, na Amadora (2019). 
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o seu percurso académico de acordo com as suas 

expetativas e interesses pessoais. A UC Arte Urbana 

foi criada no ano letivo de 2017-2018, no âmbito da 

Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias (AVT) da 

Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx), em 

regime semestral, com uma carga horária de duas horas 

semanais. A UC é frequentada por estudantes de todos 

os anos da Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias 

e, em menor número, da Licenciatura em Mediação 

Artística e Cultural. As turmas têm uma natureza mista 

e heterogénea, sendo um fator que contribui para o 

enriquecimento da organização da turma. 

Existem um conjunto de questões que foram formula-

das durante a elaboração curricular desta UC, O que é a 

arte urbana? O que representa este movimento cultural? 

Quais são as técnicas utilizadas? Como se elabora, 

planifica e executa um projeto de arte urbana? A partir 

destas interrogações, foi possível definir um conjunto 

de conteúdos que se organizam em três grandes eixos 

temáticos: os princípios e fundamentos da arte urbana, 

os processos técnicos e a produção de um projeto de 

intervenção artística. 

Desde o início que se procurou contrariar uma certa 

tendência para abranger uma grande diversidade de 

conteúdos educativos que podiam tornar o currícu-

lo demasiado extenso, tendo plena noção de que a 

eficácia do processo de ensino-aprendizagem depen-

de, também, desse equilíbrio. Por essa razão, existiu a 

necessidade de definir prioridades, através da seleção 

dos “conteúdos curriculares” mais importantes para a 

aprendizagem dos estudantes (Bruner, 1999). 

O primeiro desafio que o ensino da Arte Urbana levantou 

foi colocar o estudante no centro de um movimento 

artístico e cultural, através da contextualização histórica 

e da caracterização do ambiente cultural que define esta 

corrente estética. É importante referir que se trata de 

uma matéria que suscita, em larga medida, o interesse 

e a curiosidade dos estudantes. A grande maioria já ob-

servou intervenções artísticas em grande escala e revela 

um certo fascínio pelo impacto estético destas obras. 

Neste sentido, consideramos fundamental começar por 

conhecer a lógica transgressiva e ilegal do graffiti, com 

o intuito de compreender os fatores que estiveram na 

sua génese e impulsionaram esta forma de expressão. 

O primeiro eixo temático tem como principal objetivo 

abordar o conceito de arte urbana, contextualizar a sua 

prática e compreender as diferenças entre as diversas 

terminologias – Arte Urbana, Graffiti, Street Art. Para 

esse efeito, abordam-se diversas noções teóricas, tendo 

em vista a caracterização desta disciplina, como vimos 

anteriormente, o graffiti e a arte urbana são conceitos 

distintos que exigem clarificação. O debate de ideias 

em torno deste tema permitirá descobrir as diferenças e 

compreender o fenómeno que se propõe estudar. 

É habitual acompanhar a componente teórica com 

recurso aos expoentes deste movimento, artistas que 

ganharam reconhecimento pela qualidade do trabalho 

que têm produzido na esfera pública. Para esse fim, 
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recorre-se a diversos recursos audiovisuais que ilustram 

a sua prática artística. 

O segundo eixo organiza-se em torno de quatro téc-

nicas de criação artística, a saber: o graffiti, o stencil, 

os stickers (autocolantes) e os cartazes. Nas primei-

ras sessões promove-se o debate em torno de cada 

técnica, apoiada por uma recolha de imagens por parte 

dos estudantes, visualização de vídeos e apresentação 

de referências visuais. São criados diversos exercícios 

individuais e em grupo que visam a exploração plás-

tica, a descoberta de diferentes soluções visuais e a 

compreensão das potencialidades expressivas de cada 

técnica. O trabalho na sala de aula é intercalado com in-

tervenções no exterior, durante as quais é possível pintar 

numa parede artificial preparada para o efeito (parede 

com película adesiva) e intervir em diversos suportes. 

O trabalho colaborativo e cooperativo desenvolvido no 

decurso de alguns exercícios permite explorar a noção 

de crew – grupo de praticantes – e estimular a cria-

ção de parcerias criativas. Esta tarefa é essencial para 

compreender o espírito de equipa que caracteriza esta 

forma de expressão e experienciar as vivências propor-

cionadas por um coletivo de artistas. 

Na cultura da arte urbana é frequente a organização de 

grupos com afinidades estéticas ou outras, que desen-

volvem uma ação em conjunto como forma de marcar o 

seu território de atuação. As disputas entre grupos são 

frequentes e fazem parte da cultura do graffiti. 

Por fim, o último eixo promove a conceção, planificação 

e execução de um mural num espaço público. Esta 

atividade, para além de ser a mais desafiante, permite 

a aplicação concreta de grande parte da aprendizagem 

desenvolvida no decurso da UC. 

Aqui podemos falar de trabalho de projeto e de trabalho 

cooperativo, na medida em que envolve diversas fases 

de trabalho de grupo, exigindo o envolvimento do gru-

po-turma na realização da pintura mural. Esta atividade 

tem uma componente de pesquisa, de elaboração de 

propostas visuais e de execução prática de uma inter-

venção artística em contexto real3. 

Fig. 1 – Primeiros registos visuais (Tags e Throw-Ups), Escola 
Superior de Educação (Eselx), Lisboa, 2018.
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Objetivos e Facetas da Aprendizagem

Para Paulo Freire (2012), “ensinar não é transferir conhe-

cimento, mas criar as possibilidades para a sua produção 

ou a sua construção” (p. 55). Esta noção, já repetida por 

diversos pedagogos ao longo do séc. XX, revela uma mu-

dança de paradigma na educação. Pede-se ao estudante 

que tenha um papel ativo na educação e que construa 

o seu próprio conhecimento em interação com os seus 

pares e com o professor. 

No ensino das artes visuais, e mais concretamente na 

Arte Urbana, é fundamental que o estudante pense no 

propósito da sua criação, compreenda que a grande for-

ça de expressão deste movimento reside no questiona-

mento crítico da sociedade. Não é por acaso que Banksy 

é um dos mais interessantes artistas da atualidade, isso 

deve-se em grande parte à pertinência do seu discurso 

visual, à criatividade e ousadia das suas obras. 

Atualmente, a arte urbana integra uma diversidade de 

estilos e abordagens artísticas de grande amplitude, 

que deriva dos interesses e das diferentes linguagens 

dos artistas que as produzem. Estes artistas apresentam 

formações muito diversas na área das Artes Plásticas, 

Design, Publicidade, Arquitetura, Ilustração, entre outras. 

Na UC Arte Urbana, mais do que demonstrar como se 

aplica uma técnica ou se concebe uma composição, é 

fundamental proporcionar aos estudantes a experiên-

cia em espaços concretos. A “gramática escolar” ideal 

(Cuban & Tyack) são espaços abertos de vivência cole-

tiva, o quotidiano, os muros abandonados, as paredes da 

cidade e alguns lugares disponibilizados para o efeito – 

a Galeria de Arte Urbana de Lisboa (GAU) dispõe de di-

versos locais para realização de intervenções artísticas4. 

Apesar de uma parte do currículo ser lecionado dentro 

de uma sala de aula pouco convencional, uma oficina 

com mesas de grandes dimensões vocacionadas para 

o trabalho de grupo, uma parte considerável das aulas 

decorreu no espaço exterior, ora no campus da escola, 

ora no Parque Adão Barata, em Loures. 

Embora “educação artística não seja manualidades”, 

como refere Acaso (2009), pois “o ensino das artes e 

da cultura visual” está relacionado “com o conhecimen-

to” e resulta de “processos mentais” (p. 17), a aprendi-

zagem tem de oferecer uma relação equilibrada entre 

as duas componentes. O ensino da arte urbana é um 

processo que exige produção de conhecimento através 

da experiência, do saber-fazer, da aprendizagem de pro-

cessos de trabalho e do conhecimento de instrumentos 

técnicos para a sua concretização. 

3 - Durante as restrições da pandemia, nos anos letivos de 2019-20 e 2020-21, a 

execução do mural no espaço urbano não foi concretizado. Sendo substituída pela 

planificação de uma intervenção artística para um determinado contexto. 
4 -  Existem diversos painéis no Largo da Oliveirinha, na Calçada da Glória, entre 

outros locais. 
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Na aprendizagem desta disciplina, procurou-se valorizar 

a dimensão experimental do ensino, incentivando os 

estudantes a descobrir as potencialidades expressivas 

das diferentes linguagens visuais. 

Acresce referir a valorização do processo como prática 

educativa que favorece a descoberta e a procura do 

saber. Para Bruner (1999), “o saber é um processo não 

um produto”, no sentido em que deve ser construído 

pelos estudantes, em vez de ser transmitido como uma 

verdade definitiva (p. 96). 

Desenvolvimento do Projeto 

Entre o corpo de conteúdos que foram ministrados na 

UC Arte Urbana, já abordados anteriormente, pretende-

mos dar relevo ao projeto artístico desenvolvido para o 

espaço público. Este projeto revelou ser enriquecedor 

e estimulante para todos os intervenientes, sendo um 

desafio para os aprendentes que tiveram que responder 

de forma criativa a um problema e tomar diversas deci-

sões operativas, estéticas e cooresponsáveis.  

A primeira dimensão que importa considerar é a par-

ceria institucional criada com a autarquia de Loures 

e, mais concretamente, com o núcleo das galerias da 

Câmara de Loures, que viabilizou a oportunidade de li-

gação com a comunidade local. A colaboração surge no 

âmbito de um protocolo firmado em 2017 entre as duas 

entidades – Escola Superior de Educação de Lisboa e a 

Câmara Municipal de Loures – destinado a desenvolver 

atividades conjuntas de promoção cultural. Para este 

projeto a autarquia não só mobilizou diversos recursos 

materiais, como assegurou o transporte dos estudantes 

e disponibilizou um local para a execução do trabalho.

Nesta primeira fase do projeto, foi apresentada à tur-

ma o tema do mural: A Liberdade. Para Krishnamurti 

(2019) “a liberdade é um dos fatores mais impor-

tantes da vida”, mas ela só é possível quando existe 

responsabilidade (p. 249). A abordagem a este 

conceito foi realizada de modo abrangente, integran-

do uma grande diversidade de perspetivas – políticas, 

filosóficas e poéticas –, com o intuito de enriquecer o 

debate sobre o assunto. 

A existência de um tema orientador para a intervenção 

artística não constituiu nenhum entrave criativo, muito 

pelo contrário, foi bastante útil para estimular a imagina-

ção e o pensamento crítico dos estudantes. 

A primeira sessão de trabalho foi precedida por uma 

visita ao Parque Adão Barata em Loures, alguns estu-

dantes estiveram a oportunidade de conhecer in situ o 

muro e todo o espaço envolvente. Para aqueles que não 

tiveram presentes foram mostradas imagens do Parque 

Adão Barata e caracterizados os aspetos visuais mais 

relevantes do local. O conhecimento prévio do local é 

fundamental para iniciar qualquer projeto artístico no 

espaço público. 

Foi importante, na primeira sessão, começar por deba-

ter o significado do tema à luz do entendimento que 

cada um fazia deste conceito. A criação de um mapa 
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concetual permitiu a organização de ideias e o desen-

volvimento de diversas noções à cerca das questões 

levantadas. 

Para o desenvolvimento do projeto, os estudantes 

começaram por formar grupos “de aprendizagem 

cooperativa” com dois ou três participantes, de modo 

a criar um “ambiente de interdependência” (Fontes & 

Freixo, 2004, p. 42). A tarefa de juntar os elementos do 

grupo decorreu de forma espontânea sem necessidade 

de intervenção do docente. Foram os interesses e as 

afinidades interpessoais que ditaram a organização dos 

grupos. Sem prejudicar a organização desta primeira 

etapa, três estudantes demonstraram preferência por 

trabalhar individualmente na primeira parte do projeto, 

sendo posteriormente envolvidos no trabalho colaborati-

vo desenvolvido pelo grupo-turma na pintura do mural. 

Na primeira etapa, na sala de aula, cada grupo desen-

volveu a sua própria pesquisa visual, elaborando diver-

sos estudos gráficos. Tendo como matriz-base o forma-

to do muro, os estudantes formularam a sua proposta 

de intervenção artística, procurando associar diversos 

aspetos visuais e simbólicos que caracterizam o tema 

proposto. Esta abordagem compreendeu o exercício 

de competências na área do desenho e da arte urbana, 

com ênfase no vocabulário visual assimilado durante a 

frequência desta UC. 

No final de três sessões dedicadas a esta tarefa, 

obtiveram-se catorze propostas finais para o desenvol-

vimento do mural que foram levadas a votação dentro 

da turma. Cada porta-voz fez uma breve descrição do 

seu trabalho e, na sequência dessa tarefa, procedeu-se 

à votação das propostas. A sessão foi muito participada 

e estimulante para os estudantes, na medida em que 

se envolveram bastante no processo de apreciação 

Fig. 2 – Esboços iniciais, Eselx, 2018.
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dos trabalhos. Deste modo, foi possível promover a 

participação ativa, o espírito crítico e a responsabilidade 

partilhada na seleção da proposta final para figurar no 

espaço público. 

Planificação e execução do Mural 

A pedagogia ativa tem sindo encarada como uma 

metodologia muito eficaz para obter bons resultados 

na educação, uma vez que promove uma diversidade 

de processos cognitivos, considerados por muitos 

autores como um método de alto rendimento. Dentro 

deste contexto, Lebrun (2008) destaca os seguintes 

“métodos pedagógicos”: a “aprendizagem por reso-

lução de problemas”, “a aprendizagem cooperativa” e 

“a pedagogia de projeto” (p. 152). Em certa medida, 

o projeto de intervenção artística no espaço público 

que realizámos procurou ir ao encontro de algumas 

orientações definidas nestas metodologias. Vale a pena 

distinguir as potencialidades educativas do trabalho 

colaborativo e cooperativo dos estudantes, como refere 

Bertrand (2019):

“os estudantes aprendem mais quando podem 

trabalhar em conjunto num trabalho comum […] A 

parceria deve substituir a competição” (p. 139-140). 

Ora o espírito deste projeto foi conduzido, desde o seu 

início, por noções de cooperação e colaboração entre 

pares, da elaboração das propostas iniciais até à execu-

ção do mural no espaço público. A sala de aula foi trans-

ferida do seu lugar tradicional para um novo “espaço de 

aprendizagem”, estamos a falar da realidade concreta do 

espaço urbano e da vida comunitária. Neste sentido, vale 

Fig. 3 e 4 – Votação das propostas finais na sala de aula, Eselx, Lisboa, 2018.
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a pena recordar o importante papel de Dewey na defesa 

de um “sistema escolar” que promova uma relação efeti-

va entre a escola e a vida (Dewey, 2002). 

A última etapa deste projeto consistiu na planificação e 

execução do mural pelo grupo-turma. Para esse efeito, 

foi necessário definir um plano de ação, que passou 

pela listagem dos recursos materiais, a definição de 

métodos de trabalhos e a criação de um cronograma 

com as sessões previstas. Inicialmente, foram progra-

mas sete sessões entre 27 de abril e 11 de maio de 

2018, nas quais participaram entre seis a oito estu-

dantes, que se distribuíram por duas ou três sessões. 

A frequência de duas sessões correspondia às horas 

letivas das aulas da UC Arte Urbana (cerca de 8 a 9 ho-

ras), portanto cada estudante teria que frequentar pelo 

menos duas sessões de trabalho no local, para cumprir 

as horas curriculares. A predisposição para participar 

no projeto e o espírito de grupo permitiu que, de uma 

forma geral, todos se envolvessem na tarefa, assumindo 

a responsabilidade de a concretizar. Importa referir que 

alguns estudantes, por iniciativa própria, frequentaram 

mais sessões, desempenhando um papel fundamental 

na pintura do mural. 

Em todas as sessões foi necessário dividir tarefas e criar 

diferentes grupos de trabalho, por vezes, um grupo fica-

va responsável pela pintura do fundo do mural, enquanto 

outro se dedicava a traçar as formas na parede, com 

recurso a uma fotocópia do projeto original. O papel de 

facilitador e orientador do docente surgia muitas vezes 

nesta fase de distribuição de tarefas, tendo em conta a 

vontade dos estudantes e a necessidade de realização 

colaborativa da obra. Em certos momentos, foi necessá-

rio sugerir tarefas concretas para determinados grupos 

de participantes. Ainda assim, a organização cooperativa 

do trabalho tomou o seu rumo natural, revelando um 

grande sentido de responsabilidade dos estudantes. 

 

Sob o ponto de vista artístico, utilizou-se sobretudo o 

graffiti e o stencil, mas também se recorreu à pintura 

com rolo para preencher grandes áreas e, pontualmen-

te, à trincha para representar alguns pormenores. A 

aprendizagem tirou partido do caráter experimental da 

manipulação destas ferramentas, da exploração das 

potencialidades dos diversos instrumentos de trabalho e 

de uma linguagem própria. 

Fig.5 – Esboço inicial no muro, Parque Adão Barata, Loures, 
2018.
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Durante as sessões foram promovidos diversos momen-

tos de reflexão conjunta, de análise crítica do trabalho, 

de tomada de decisões estéticas e de alteração do 

projeto com base em novas soluções visuais. Apesar da 

existência de um projeto à priori, procurou-se estimu-

lar a autonomia dos grupos e a sua liberdade criativa. 

Muitas soluções plásticas, quer ao nível da forma, quer 

ao nível da cor, foram encontradas pelos participantes 

durante a realização do mural. 

Procurou-se valorizar o processo de criação como uma 

etapa fundamental da prática artística incentivando a 

exploração de diferentes linguagens visuais e a des-

coberta do potencial expressivo da arte urbana. Deste 

modo, foi possível complementar a aprendizagem que 

tinha sido desenvolvida no contexto do espaço escolar, 

propondo uma experiência prática in loco. Recordando 

as palavras de Bruner (1999), “o saber é um processo, 

não um produto”. Acreditamos que a aprendizagem foi 

construída pelos estudantes de forma individual e coleti-

va, através da vivência ativa deste processo (p. 96). 

Leituras Interpretativas do Mural Libertatem

A conceção visual do mural Libertatem para o Parque 

Adão Barata apresenta no centro da composição 

o rosto de uma mulher que personifica a noção de 

Liberdade. É a partir deste rosto, sereno e emoldura-

do, que se desenvolve toda a dinâmica compositiva do 

mural, os cabelos da figura assumem diversas formas, 

num modelado expressivo que representa a conquista 

da liberdade em Portugal. Do lado esquerdo, as formas 

geometrizadas em tom cinzento, evocativas de um 

passado marcado pela censura e pela falta de liberdade 

de expressão, alusiva a uma herança que deixou marcas 

profundas na sociedade portuguesa. Do lado contrário, 

observam-se formas curvilíneas em cores vibrantes que 

Fig. 6 – Execução do Mural, Parque Adão Barata, Loures, 2018.

Fig. 7 – A Mural Libertatem, Parque Adão Barata, 2018
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aludem à conquista da liberdade e da democracia, nas 

suas múltiplas dimensões políticas e sociais. 

O discreto cravo vermelho que ocupa o centro da obra 

apresenta uma clara intencionalidade simbólica, na sua 

alusão direta à revolução de abril de 1974, reforçando, 

assim, o enquadramento temático do mural. Este ele-

mento visual, recorrente das pinturas murais no pós-25 

de abril, traz com ele o poder da imagética popular a 

que os estudantes pretenderam aludir. 

Para reforçar a dinâmica compositiva, observa-se ao 

longo do mural uma proliferação de formas geométri-

cas, que sugerem alguma profundidade e ao mesmo 

tempo reforçam o ritmo compositivo da composição. Em 

termos de integração da obra no local, parece-nos ter 

existido uma relação eficaz com o espaço envolvente, 

capaz de criar um diálogo esteticamente enriquecedor 

com a própria cidade, contribuindo, assim, para impul-

sionar da sua identidade cultural. 

Loures é hoje uma cidade que se distingue no contexto 

internacional pela riqueza e pelo impacto social da sua 

arte urbana. 

Conclusão 

Um dos maiores desafios do ensino do séc. XXI é 

preparar os estudantes para dar resposta a um mundo 

em constante mudança. Sabemos que “os estudan-

tes melhor preparados para o futuro são agentes de 

mudança”, ou seja, dispõem de um conjunto “conhe-

cimentos, capacidades, atitudes e valores” que lhes 

permite potenciar as suas competências e transformar 

Fig. 8 – Pormenor do mural, Parque Adão Barata, Loures, 2018.

Fig. 9 – Pormenor do Mural, Parque Adão Barata, Loures, 2018.
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a sociedade (OECD 2018, p. 4). Para além da aquisição 

de novos saberes, é fundamental promover a autono-

mia, o pensamento crítico e criativo, a capacidade de 

resolver problemas e de inovar, o trabalho em equipa, 

entre outras competências. 

O ensino artístico tem uma missão estratégica no 

futuro da nossa sociedade, na medida em que algumas 

das mais importantes competências para o desen-

volvimento do ser humano resultam da aquisição de 

certos saberes ministrados em currículos artísticos. 

Sobretudo se pensarmos que o jovem-adulto terá de 

se adaptar a um sistema em constante mudança, em 

que a criatividade, a inovação e a capacidade de adap-

tação a novos contextos são cada vez mais solicitados 

num futuro profissional. 

A UC de Arte Urbana promove o conhecimento de uma 

área artística em forte crescimento, permitindo aos 

estudantes conhecerem os conceitos e as técnicas 

principais que caracterizam este movimento. A reflexão 

em torno da cultura e da prática da arte urbana, apoiada 

em diferentes abordagens expressivas da arte, enrique-

ceu o plano de estudos do curso, ampliando as possibili-

dades expressivas das artes visuais. 

Por outro lado, promoveu-se a aprendizagem ativa, 

recorrendo a diversos processos que estimulam o 

trabalho colaborativo e o conhecimento por descoberta. 

A metodologia de projeto aplicada às artes visuais e o 

trabalho em grupo estiveram na base de grande parte 

dos exercícios propostos, com o intuito de favorecer 

uma aprendizagem centrada no estudante. Em todos os 

momentos, procurou-se estimular a curiosidade intelec-

tual, o espírito crítico e a cooperação entre pares. 

Entendida como uma boa prática (UNESCO, 2006), 

a criação de parcerias entre o espaço educativo e a 

comunidade permitiu transferir a sala de aula para o 

espaço urbano, proporcionando a aplicação de conheci-

mentos no contexto real. O projeto de pintura mural re-

velou-se enriquecedor em diversos aspetos educativos, 

sendo potenciador da aquisição de competências diver-

sas e transversais. Para além de promover a autonomia, 

a responsabilidade partilhada, a tomada de decisões, a 

criatividade, a interação com o meio, já por si bastante 

relevantes para aprendizagem, proporcionou uma apro-

ximação ao contexto profissional. Não podemos afirmar 

que esta experiência foi determinante para criar artistas 

de arte urbana, mas abriu novas perspetivas e possibili-

dades de entendimento da prática artística, contribuindo 

para potenciar a aprendizagem das artes visuais. 

Para concluir, existem evidências que o desenvolvimen-

to de um projeto artístico no espaço urbano torna o 

processo de ensino-aprendizagem mais estimulante e 

enriquecedor para os estudantes, permitindo uma rela-

ção mais eficaz entre a teoria e a prática curricular. 
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O Município de Montemor-o-Novo, autarquia Alentejana 

(Portugal), tem como base uma politica de desenvolvi-

mento cultural como fator de desenvolvimento social. 

Tendo como linha condutora a integração e criação de 

uma identidade comunitária, como sinal de evolução 

democrática que acompanha e induz uma constante 

transformação na sociedade. 

Neste contexto de politica social e cultural que, neste 

ano civil de 2021, celebra 40 anos do Centro de 

Animação Socioeducativo | Oficina da Criança a Educar 

em Liberdade. 

Foi a 8 de janeiro de 1981 que, em Montemor –o-Novo, 

que se reuniram esforços e vontades em torno de um 

projeto de Animação Socio Educativo, apresentado à 

Câmara Municipal de Montemor –o-Novo por Virginia 

Fróis e Vasco Silva, assumindo uma grande consciência 

cívica de que é necessário intervir para democratizar 

a partir da reinvenção dos processos educativos, que 

favorecessem o pensamento criativo e o sentido crítico, 

combatendo o conformismo, a estagnação e as formas 

passivas de educar. 

A primeira prioridade foi a formação interna dos ani-

madores, a fim de se tornar uma equipa sólida e bem 

apetrechada de técnicas e metodologias. 

O foco foi capacitar o adulto de forma a ser capaz de 

dar resposta às necessidades sentidas pelas crianças. 

O desafio era valorizar o tempo livre das crianças numa 

perspetiva do desenvolvimento sociocultural através 

de atividades lúdicas e de animação. O objetivo geral 

centrava –se na impressão de dinâmicas de educação, 

pela leitura consciente do meio em que se vive, a fim de 

ser possível participar ativamente na transformação. 

A Ação evoluiu da rua para o interior. 

Criaram –se centros de interesse para que as crian-

ças se mobilizassem e se reunissem em volta de um 

ambiente lúdico e com o passar do tempo os projetos e 

ideias cresceram e a necessidade de um espaço organi-

zado em vários ateliers tornou se urgente. 

De porta aberta o sub-palco do Cine Teatro de 

Montemor –o-Novo, despiu-se dos velhos objetos aban-

donados, para se criar um espaço modelado por uma 

equipa persistente e disponível. 

Criaram-se paredes falsas com madeiras fortes, num 

labirinto de corredores onde era inevitável o cruzar de 

olhares e cumplicidades entre pessoas, o cheiro muito 

presente de matérias primas e o estimulo à experimen-

tação de cada instrumento. 

Fora dos programas formais, o tempo livre das crianças 

tornou-se mais rico e desafiante, com novas possibilida-

des de cada um construir, nos diversos ateliers, aquilo 

que mais gostava. 

Nasce a Carpintaria, a expressão plástica, a Olaria, a 

Cestaria, a tecelagem e mais tarde em 1988 a Ludoteca. 
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A dedicação da criança em cada atividade ou projeto 

contava e ainda conta com a opção individual para fazer 

parte integrante do mesmo, o que permite um ambiente 

harmonioso, onde cada criança se envolve com toda a 

vitalidade e se expressa num clima de liberdade através 

da linguagem plástica, encontrando o equilíbrio e de-

senvolvendo a sensibilidade. 

Todo o investimento, que os executivos que passaram 

nas últimas décadas por este Município, fizeram em 

prol de uma formação cultural e de criação artística 

na infância com o intuito de fomentar o potencial da 

massa crítica local, favorecendo a expressão criativa e 

de experimentação, estimulando ainda mais o papel de 

cada cidadão no desenvolvimento cultural do concelho, 

veio manifestar-se ainda mais, no ano 2017 com na 

construção de um novo equipamento que veio acolher o 

Centro de Animação Socio educativo. 

Novo equipamento, mesmo método, cresce a vontade 

de enriquecer práticas …

Numa grande responsabilidade civil, num contexto 

mais amplo, num tempo de medos e de limitações de 

liberdades das crianças, a coragem de manter a porta 

aberta mantém-se. Porta aberta significa, entrar sem se 

inscrever, sem marcar a sua presença, sem dizer que 

vai entrar ou sair. Esta prática é possível numa respon-

sabilização da criança sobre o compromisso que tem 

com a sua família, na partilha de lhes dizer para onde vai 

e quando torna a casa. Os mais pequenos entram pela 

mão das famílias e só saem quando os vêm buscar. A 

porta é uma fronteira que cada um tem que gerir con-

forme a sua autonomia e liberdade.

Aqui não se toma conta de crianças, mas dinamizam-se 

espaços. 

Cada criança escolhe o lugar que quer ocupar. A 

simplicidade deste ato permite a que a equipa esteja 

disponível para receber em cada lugar que dinamiza a 

emergência de projeto ou de brincadeira que surge. 

Todas as propostas são válidas. Num diálogo entre 

criança e animador, desenham –se projetos, discutem-

-se matérias e avança –se para a sua concretização, 

num processo criativo. 

Como ocupação de tempos de férias letivas ou finais de 

semana é prática deste Município promover uma agen-

da em que as crianças da comunidade de Montemor 

possam usufruir de ofertas culturais, de lazer e peda-

gógicas que muitas vezes são difíceis de concretizar 

no seio da sua família. Um bom pretexto para visitar um 

museu, um teatro, conhecer melhor o seu concelho e 

outros concelhos próximos, em contexto de saída de um 

dia ou colónia de férias.

O convite de participar na dinâmica da Oficina da 

Criança estende-se a outros criativos na arte plástica, 

sonora, expressão corporal e tecnológica. Uma forma 

de promover a interação entre artistas e crianças, na 

partilha de conhecimentos e de técnicas de trabalho 

criativo. Uma oportunidade também para as animadoras 
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da oficina da criança estarem em constante formação e 

enriquecimento de suas práticas, enquanto promotoras 

de trabalho de projeto emergente. 

Com o intuito de promover momentos criativos e 

lúdicos no seio das famílias de Montemor organizam-se 

Oficina para Pais e Filhos, com desafios de experi-

mentação de técnicas de expressão plástica, desafios 

de construção entre pares: de projetos e exploração 

sensorial e corporal. 

O trabalho em colaboração com o Agrupamento de 

Escolas, ocupa o calendário da Oficina da Criança 

durante todo o tempo letivo. 

Numa dinâmica de diálogo entre pares, são marcadas 

sessões de expressão plástica, onde as turmas de 1.º 

ciclo e jardins de infância saem das suas salas de aulas 

e veem à Oficina da Criança desenvolver o seu projeto 

de grupo.

Nesta parceria o Município contribui para que todas as 

crianças do nosso Concelho possam ter contacto com 

a linguagem plástica, no uso e exploração de recursos 

que em contexto escolar dificilmente teriam. Trabalham 

a pasta de papel, o barro, a cerâmica, técnicas de pintu-

ras e fazem construções em 3D. 

Esta relação institucional fica mais estreita quando o 

Município convida o Agrupamento de Escolas a aceitar 

o desafio de envolver as turmas de 1.º Ciclo e Jardins 

de Infância em projetos educativos anuais, estruturados 

pelo Município. 

Esta é uma prática enraizada no Município de Montemor 

e já se pratica desde 1982. Os objetivos desta ação é: 

•formar crianças conhecedoras das suas origens e 

elementos ativos na intervenção no meio em que 

vivem 

•Dar a conhecer a existência do património

•Sensibilizar para a sua conservação e preservação

•Dar a conhecer o seu enquadramento histórico 

dando referências às atividades sociais, económicas, 

ambientais e culturais do nosso concelho

•Desenvolver temas que enriqueçam e completem 

os currículos educativos, numa perspetiva de enqua-

dramento de conteúdos numa realidade próxima às 

crianças de Montemor. 

Para dar resposta aos objetivos definidos usa-se a 

expressão plástica, o lúdico, a experiência in loco, 

explorando todos os sentidos num ato criativo e de 

aprendizagem. 

Em cada projeto, num primeiro momento, as crianças 

experiênciam visitas com o despertar de uma atenção 

virada para pormenores que diáriamente lhes passa ao 

lado. A diversidade de matéria prima que a natureza ofe-

rece e que se transforma para o nosso consumo diário, 
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os objetos criados pelo homem e que marcam momen-

tos de um percurso e da nossa história, as palavras e as 

ações que marcam uma cultura, as profissões e o saber 

fazer que já não se veem em cada esquina. Saberes que 

já não são transmitidos porque começam a entrar no 

esquecimento de uma sociedade ocupada e prisioneira 

de horários e de deveres. 

Numa segunda fase e através de atividades de 

Expressão plástica, estimulando as capacidades expres-

sivas e criadoras das crianças, o grupo é convidado a 

representar o tema usando diferentes técnicas. 

Neste processo a criança é respeitada na sua individua-

lidade e nas suas capacidades de se expressar através 

da Imaginação desafiando os estereótipos, mesmo 

estando inserida num grupo. 

No final de todo o processo, o trabalho resulta numa 

exposição aberta à comunidade como forma de sensibi-

lização, de educar a comunidade, de despertar curiosi-

dades, novos saberes e novas visões sobre aquilo que 

às vezes se julga conhecer tão bem. 
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Resumen

Esta es una investigación cómo camino de búsqueda de 

una misma. Quiero decir que corresponde a la investi-

gación artística. Una experiencia personal que aborda la 

A/r/tografía como medio de comprender y dar sentido 

a los pensamientos e imágenes visuales que se vinculan 

a mis sentimientos, emociones y motivaciones. No ne-

cesariamente busco datos para componer una solución 

a una problemática o para elaborar una estadística para 

un estudio. Lo trata de encontrar es un camino de vida, 

tarea fundamental, según entiendo, del ser humano. De 

modo, que a través de una metodología o idea crea-

tiva por diversas prácticas artísticas, en las que coge 

protagonismo el relato, voy trazando un itinerario que 

al mismo tiempo es la búsqueda y el camino que voy 

encontrando. Así expresado parece una tarea solipsista, 

pero lo comparto públicamente con todo el mundo. No 

es exactamente que quiera proponer mi proceder como 

modelo, que también, sino que lo expongo como idea y 

como impulso, para incitar a su realización.

El proyecto es una investigación artística auto-narrativa 

que propone un estudio de caso que es la creación del 

propio personaje, con un alto componente autobiográfi-

co, es decir estoy estudiando un caso el propio, de cómo 

el aprendizaje se produce en mí misma a través de una 

experiencia autobiográfica desde las posibilidades que 

me ofrece la investigación artística. Así, a lo largo del 

proceso abordo las cuestiones que la propia práctica 

me sugiere a través de un camino de experimentación 

de encuentros y diálogos pedagógicos creativos que se 

relacionan con lo visual y experiencias compartidas con 

personas que se han cruzado en mi camino. El resultado 

es un libro de artista. “Objetos poéticos”.

Palabras clave: Investigación narrativa, A/r/tografía.

Summary

This is an investigation as a way of searching for 

oneself; I mean that it corresponds to artistic research. 

A personal experience that addresses A / r / tography 

as a means of understanding and making sense of 

the thoughts and visual images that are linked to my 

feelings, emotions and motivations. I do not necessarily 

look for data to compose a solution to a problem or to 

elaborate statistics for a study. What I am trying to find 

is a path in life, a fundamental task to my understanding, 

of the human being. Thus, through a specific methodo-

logy or creative idea using various artistic practices, in 

which narration takes the leading role, I am tracing an 

itinerary that at the same time happens to be the search 

and the path that I am finding. Expressed in these terms, 

it seems a solipsistic task, but I share it publicly with 

everyone. It is not exactly the case that I want to propo-

se my behavior as a model, which in some part I do, but 

also that I propose it as an idea and as an impulse, to 

encourage its attainment.

The project is a self-narrative artistic investigation that 

proposes a case study, which is the creation of the 

character itself, with a high autobiographical component, 

that is, I am studying a case of my own, of how learning 
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occurs in me through an autobiographical experience 

from the possibilities that artistic research offers me. 

Thus, throughout the process, I address the issues that 

my own practice suggests to me through a path of 

experimentation of creative pedagogical encounters, 

and dialogues that are related to the visual and shared 

experiences with people who have crossed my path. The 

result is an artist’s book. “Poetic objects”.

Keywords Narrative research, A / r / tography.

1.1.Encuentros en todos los tiempos es una inves-

tigación narrativa, un relato a través de mis sueños 

imaginarios abordo las creaciones artísticas para 

expresar, construir formas de contar, hacer y ser. Un 

proyecto basado en la creación de imágenes y objetos 

encontrados con la intención de abordar un trabajo de 

experimentación y creación artística como conocimiento 

a través de los resultados que es el libro de artista. Así, 

“encuentros en todos los tiempos, está desarrollado a 

partir de experiencias vividas desde la búsqueda diálo-

gos pedagógicos un autoconocimiento e hilo conductor 

de los caminos andados.

1.2. El proyecto es una investigación artística auto-

-narrativa que propone un estudio de caso que es la 

creación del propio personaje, con un alto componente 

autobiográfico, es decir estoy estudiando un caso el 

propio, de cómo el aprendizaje se produce en mí misma 

a través de una experiencia autobiográfica desde las 

posibilidades que me ofrece la investigación artística. 

Así, a lo largo del proceso abordo las cuestiones que 

la propia práctica me sugiere a través de un camino de 

experimentación artística. Con el trabajo trato de dar un 

ejemplo más un trabajo investigación artística a través 

de la transferencia y difusión que llevo a diferentes 

espacios con la intención de dar cuenta de mi expe-

riencia, a través de mi práctica donde se utiliza la propia 

metodología artística para contar la investigación, un 

trabajo que llevo a diferentes congresos para compartir 

con otros, y con el objeto de que se utilice en contextos 

educativos. El trabajo en sí tiene un resultado que es la 

propia práctica artística. Exponiendo como conclusiones 

los aprendizajes a través de la propia práctica, aprendi-

zajes que me he dado cuenta cuando voy analizando los 

resultados, voy tomando nota de ellos en la investiga-

ción. Esta es la prueba de que la investigación artística 

es muy particular que no se trabaja con datos de la in-

vestigación científica, sino que trabaja con aprendizajes. 

El impacto está relacionado con lo mencionado anterior-

mente. ¿Cómo es la transferencia del conocimiento que 

se adquiere? Transmitiendo, que otras personas pasen 

por la misma experiencia artística, hacen el aprendizaje 

que está relacionado con la idea de experiencia. El libro 

de artista se experiencia haciendo y viviéndola como 

experiencia estética.

1.3.En un principio abordaré un proyecto de diseño que 

forma parte del entramado de la elaboración del proce-

so que se desarrolla con la relación de acontecimientos 

vivenciales e historias de vidas aportando los valores 

sociales que finaliza en unos resultados que analizo y 

estos son los aprendizajes, concluyendo en la elabora-

ción del libro de artista Fig. (1)
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La metodología está basada en la creación experimen-

tal y práctica artística intermedia, para la elaboración del 

contenido que son poesías e imágenes de recuerdos vi-

suales para dar forma a las inquietudes de aquí y ahora. 

De esta manera, el método es de carácter artístico y se 

aborda en un contexto de educación formal y no formal.

El trabajo que presento es una investigación narrativa, 

de cómo el aprendizaje se produce en mí a través de mi 

entorno, cruces de diálogos de personas en mi vida coti-

diana, viajes y relaciones interculturales y arte.

El mismo proceso creativo se convierte en resultado 

trazado a lo largo de la investigación, como forma de 

conocimiento y de expresión personal.

De esta manera, se configura“Encuentros en todos los 

tiempos”. Cómo el libro de artista a través de poesías, 

un libro que me acompaña como pensamiento, así 

como señala Aguilar Moreno “A modo de estrategia se 

van dibujando los destinos soñados, dando visibilidad a 

la naturaleza oculta del imaginario escondido. El libro, 

considerado como espacio donde se piensa, se percibe, 

se sueña, se vive... es el portador habitual de ideas, el con-

tenedor de hallazgos y de presencias, es el administrador 

del pensamiento estético y las reflexiones más íntimas” 

(Aguilar, 2017). O desde las relaciones que se producen 

a través de las poéticas del desplazamiento como expone 

Ledezma Campos con su libro de artista, tomando como 

caso de estudio el proyecto Urban Book (Ledezma, 

2017). El resultado de una búsqueda experimental basa-

da en la creación artística intermedia para el conocimiento 

y expresión personal. Busca un enfoque específico de 

investigación con su propia credibilidad y legitimidad, para 

construir conocimiento a través de la investigación artís-

tica, que pueda relacionar la práctica artística contempo-

ránea en la actualidad, a través del tiempo, espacio y dar 

forma a las inquietudes de aquí y ahora.

La recolección de experiencias, el diálogo con mis di-

rectoras, mi diario, los dibujos como sincronías a las que 

hace referentica Manuel Bru, a través de mis sueños 

imaginarios (Bru, 2018), viajes, espacios compartidos, 

la cotidianidad,.. Se configura como entramado desde 

donde dar forma a la investigación, de carácter artís-

tico, de contar sin protocolo fijo. El trabajo tiene como 

resultado la propia práctica artística, es decir, poesías, 

que son al mismo tiempo proceso, y unas conclusiones 

como aprendizaje de lo que voy experimentando, en 

el reencuentro con la práctica artística como camino 

(López, 2016). Así, me he dado cuenta del aprendizaje 

cuando voy analizando los resultados, los voy vivien-

do, tomando nota de ellos, en forma de contenedor 

de objetos encontrados. Esta es la prueba de que la 

investigación artística es muy particular, donde los datos 

son el aprendizaje. ¿Las personas como aprendemos? 

¿Por qué, nos dictan una serie de datos? No, de las 

personas se aprenden de su relación con el mundo, 

de la vivencia. ¿Sabemos emocionar en la transmisión 

oral de nuestra comunicación? Son cuestiones que 

me planteo al crear las poesías. Volvemos a la idea de 

la experiencia, las personas pasan a la experiencia de 

las poesías, las emociones se convierten en datos de 

experiencia. Cómo dice Azúa en su discurso, “consiste 
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en recoger y clasificar las nuevas especies (palabras) 

que se producen de modo espontáneo. Pero otra parte 

no menos importante es la de proponer palabras que 

se hacen necesarias para cubrir un vacío de significado 

que ha quedado al descubierto” como ejemplo, la seren-

dipidia como hallazgo valioso que se produce de manera 

accidental o casual. Idea que seguiré en determinada 

situación a través del proceso.

El conocimiento que adquirimos de esa casualidad, la 

enlazamos como una señal que nos llevan a un nuevo 

descubrimiento. Nos dará una pista, aunque realmente a 

veces no es lo que quiero buscar. A través de la observa-

ción y de lo que encontramos y compartimos se obtiene 

conocimiento, como argumentaYohnDewey (2006) en. 

El arte como Experiencia, lo que me permite concebir la 

experiencia estética como manifestación para desarrollar 

una vida más digna e inteligente. Así suceden encuen-

tros en todos los tiempos, en las experiencias pasadas, 

presentes y futuras, un proceso que se va construyendo 

desde lo que voy haciendo en el día a día.

Libro: “Objeto poético”. “Lugares y aromas”.

Pienso emanciparme del reloj. Vivencias que evocamos 

Que encontramos en todos Los tiempos.

El tiempo que percibimos

De mi se queda, lo que yo percibo y llegué alcanzar Y 

hoy te doy.

Captadora de esencias de sujetos y objetos Queda lo 

que alcanzo dar, encarnó en un recuerdo.

Visión del camino.

Dibujo expresivamente

Colores, esencias y aromas

Tanto del mundo de los afectos como de la realidad 

exterior. En nuestro trayecto

El tiempo y las cosas.

Me devuelven esencias que escribo

Palabras de sujetos y objetos

Ilustración 1. “Vuelos en papel”.M.paz.
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Que huelen a encuentros en

Todos los tiempos.

 

Presencias y ausencias.

Fuertes, de piedras azotadas Aireados por el mar.

Unidas, créanme Pensadoras diosas

Al contemplar lo que llevan dentro. Bellezas plenas, 

transparentas Como las aguas turquesas del mar. 

Dejadme visionarte

Belleza que no asume realidad o ficción.

https://vimeo.com/542283439.

Ilustración 2“Objetos de esencias”

Ilustración 3“Presencías y ausencías”
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Conclusiones:

Como conclusiones más relevantes, destaco el camino 

de que me ha llevado a profundizar sobre mí misma, po-

niendo en circularidad el proceso experimental basado 

en la creación artística intermedia e interpretación lineal 

empírica existencial de la transformación y experiencia 

personal. Un camino relacional, de historias en cone-

xión con personas que se han cruzado en mi camino, el 

trayecto académico, viajes, comunicaciones internacio-

nales, nacionales, etc., un trabajo que parte de conexio-

nes que voy realizando de estas relaciones abordando la 

creación y experimentación artística.

Por ello, más que una conclusión se expone como espa-

cio para seguir experimentando desde la propia práctica 

de creación de poesías, como un proceso abierto a 

seguir por diferentes recorridos, líneas, formas... una 

investigación abierta a ser reinterpretada cada vez se 

experimenta, por el carácter estético propio de las artes. 

Por ello, la investigación se propone como espacio evo-

cador a otros futuros trabajos que puedan trazarse des-

de diferentes ámbitos de investigación. Un modo propio 

de conocer a través de las relaciones con personas que 

se cruzan en el camino, experiencias, momentos, tiem-

pos, espacios que suceden desde la práctica intermedia 

que propongo con el trabajo.
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Resumo

O presente artigo propõe apresentar as ações do 

Laboratório de Artes na Montanha – Graça Morais 

(LAM-GM), do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), 

no tocante à sua inserção no ambiente virtual atra-

vés da comunicação digital, assim como o relato de 

experiência de uma atividade junto à exposição “Código 

Aberto”, do artista Silvestre Pestana, no Centro de Arte 

Contemporânea Graça Morais (CACGM). A metodologia 

utilizada lança mão de uma exegese da experiência do-

cente e discente no contexto da visita a esta exposição. 

Do ponto de vista teórico o texto mescla uma sociologia 

das mídias e uma semiótica da cultura aplicada às artes 

e às imagens. Na conclusão, faz-se um balanço dessa 

atividade no CACGM, da importância da comunicação 

digital para a notoriedade do LAM-GM nos contextos da 

comunidade académica, artística e transmontana, e cita 

algumas das outras ações idealizadas pelo Laboratório 

nas áreas da formação e criação artísticas. 

Palavras-chave: educação nas artes; comunicação 

digital; arte contemporânea; arte e ciência, ciberespaço. 

Abstract

Abstract: This article proposes to present the actions of 

the Laboratório de Artes na Montanha - Graça Morais 

(LAM-GM), from the Instituto Politécnico de Bragança 

(IPB), regarding its insertion in the virtual environment 

through digital communication, as well as the experien-

ce report of an activity along with the exhibition “Código 

Aberto”, by the artist Silvestre Pestana, at the Centro 

de Arte Contemporânea Graça Morais (CACGM). The 

used methodology turns to an exegesis of the teaching 

and student experience in the context of the visit to 

this exhibition. From a theoretical point of view, the text 

mixes a sociology of media and a semiotics of cultu-

re applied to the arts and images. In conclusion, an 

assessment is made of this activity at CACGM, of the 

importance of digital communication for the notoriety of 

LAM-GM in the contexts of the academic, artistic and 

transmontana communities, mentioning some of the 

other actions devised by the Laboratory in the areas of 

training and artistic creation.

Keywords: art-education; digital communication; con-

temporary art; arts and science; cyberspace.

Introdução

A Imagem de Interface é uma maneira de pensar a 

relação com o conhecimento e com a realidade que se 

materializa em um determinado espaço visual-virtual 

com propriedades interativas, e alcance estético, ético 

e antropológico. (Català, 2010, p. 30) Quais são as im-

plicações da intensificação dessa “natureza” imagética 

para a educação, artes e sociedade? Boa pergunta!

Em tempos como os de hoje, em que o mundo enfrenta 

o desafio de viver em confinamento frente à pandemia 

do covid-19, a comunicação digital desempenha um 

papel fundamental e especializado na conexão entre 

pessoas, no oferecimentos de produtos e serviços 
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essenciais à sociedade e no atendimento de proces-

sos de extrema importância. O Instituto Politécnico de 

Bragança (IPB), através do Laboratório de Artes na 

Montanha – Graça Morais (LAM-GM), está junto ao 

espírito do tempo, projeta investir tempo e recursos 

na comunicação digital aliada às expressões artísticas 

contemporâneas, tanto na divulgação de suas ativida-

des, na interatividade com seus públicos-alvo, como nos 

processos de ensino e aprendizagem significativos aos 

diversos públicos. Neste artigo objetiva-se apresentar 

algumas das ações comunicativas e artísticas planeadas 

e realizadas pelo LAM-GM no contexto de montanha 

transmontano, sobretudo em articulação estrutural com 

o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais. 

Mas o que é a comunicação? A comunicação é um es-

forço entre duas ou mais partes, para, a partir de signos, 

códigos e linguagens, proporcionar um comum compar-

tilhado. Esta ideia de comum proporciona as noções de 

diálogo e compartilhamento, tão importantes para um 

mundo conectado virtualmente. O pensador Muniz Sodré 

(2002, 2006) fala que hoje vivemos um bios virtual, ou 

seja, uma existência vivida através de meios de comu-

nicação em rede, que ao mesmo tempo que aproxima 

quem está longe, afasta quem está perto. A ideia de bios 

virtual compõe uma série de alterações na vida cotidiana, 

que traz tanto novas potências de existir como problemas 

de relacionamento interpessoal, em muitos níveis. O que 

nos interessa substancialmente é que, sim, essa nova 

forma de viver das sociedades contemporâneas altera 

sobremaneira o modo de interatuar socialmente, e pro-

movem novos desafios a uma vida em sociedade. 

As noções de comunicação e comum nas sociedades 

nos levam a um terceiro nível do compartilhamento 

dialogal: a comunidade, que para Dench (apud Bauman, 

2003, p. 56) tem a ver com a ideia de proporcionar “(...) 

a obrigação fraterna de partilhar as vantagens entre 

seus membros, independente do talento ou importância 

deles”. Parte-se do valor ético de que todas as pessoas 

são passíveis de desenvolver seus talentos, desde de 

que a elas seja ofertada um processo educacional bem 

conduzido, assim como todo e qualquer ser humano, in-

dependentemente de raça (se é que esta categorização 

distintiva ainda pode se sustentar), sexo, nacionalidade, 

idade, gênero e classe social, são igualmente impor-

tantes para o desenvolvimento de uma sociedade. Ao 

partir desse princípio norteador, o Laboratório de Artes 

na Montanha – Graça Morais oferece a seus futuros e 

atuais públicos de interesse, canais de comunicação 

que intensificam e reconhecem a importância de uma 

educação pública de qualidade, com funções democráti-

cas de expansão, atualização e transferência de conhe-

cimentos aplicados, com foco numa educação para as 

artes inspirado na obra e legado de Graça Morais, com 

vistas ao pleno desenvolvimento da vida das pessoas 

sumamente capacitadas para simplesmente ser. 

Para o filósofo Pierre Lévy, um dos primeiros a se 

debruçar sobre as mudanças nodais na sociedade a 

partir da constituição e consolidação do ciberespaço: “El 

intelecto colectivo construye y reconstruye su identidad 

por intermedio del mundo virtual que lo expresa.” (2004, 

p. 91) Ao tomar esta assertiva para o campos das redes 

telemáticas de comunicação, podemos perceber que 
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elas se transformam, hoje, em um locus inequívoco dos 

acontecimentos. Ao partir dessas reflexões, o Instituto 

Politécnico de Bragança utiliza a comunicação digital 

como plataforma para divulgação de ofertas de formação, 

divulgação de eventos, disseminação da obra de Graça 

Morais, ações de investigação e extensão aplicada no 

campo da prática das arte, como processos pedagógicos 

de ensino, aprendizagem e inovação, constituindo-se 

como espaço privilegiado da divulgação dos conheci-

mentos, experiências e programações gerados nos seio 

da Instituição. Portanto, a comunicação digital, através de 

suas plataformas virtuais, voltados à construção de sabe-

res e fazeres inovadores, são espaços importantes para o 

desenvolvimento dos seguintes ativos comunicacionais:

1. Los instrumentos que favorecen el desarrollo del 

vínculo social por el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos.

2. Los métodos de comunicación aptos para 

escuchar, para integrar y restituir la diversidad más 

bien que los que reproducen la difusión mediática 

tradicional.

3. Los sistemas que tienden al surgimiento de 

seres autónomos, cualquiera que sea la naturaleza 

de los sistemas (pedagógicos, artísticos, etcétera) 

y seres (individuos, grupos humanos, obras, seres 

artificiales).

4. Las ingenierías semióticas que permiten explo-

tar y valorizar el beneficio del mayor número de 

yacimientos de datos, el capital de competencias y 

la potencia simbólica acumulada por la humanidad. 

(Lévy, 2004, p. 75-76)

Nessa miríade de oportunidades e desafios gerados 

pelo virtual em sua relação com o presencial, o foco 

será as estratégias de comunicação digital do LAM-

GM, no tocante à divulgação de suas ações, ofertas 

formativas e práticas e investigação artísticas. Como 

nos alerta Leone (2019, p. 133), o digital, articulado 

com a comunicação e a imagem, requer o entendimento 

da sintaxe, da semântica e da cultura de tais processos 

educomunicativos, para que se possa compreendê-los 

e agir sobre/com eles. Neste sentido, a comunicação 

digital no ciberespaço diz respeito a “(...) uma inteli-

gência distribuída por toda parte, incessantemente 

valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em 

uma mobilização efetiva das competências.” (Lévy, 

2007, p. 28) A tarefa do presente texto é apresentar 

a execução de algumas ações formativas e de criação 

aplicada às artes e estratégias de comunicação digital 

do Laboratório de Artes na Montanha – Graça Morais. 

O objetivo dessas ações é conectar “inteligências”, que 

são, a saber, individuais, coletivas, artificiais, cognitivas e 

virtualmente compartilhadas, na busca de um projeto ar-

tístico e educacional que conforme uma comunidade de 

afetos significativos, em torno do contexto de montanha 

e da comunidade transmontana.

Desenvolvimento

O Laboratório de Artes na Montanha – Graças Morais é 
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um espaço vinculado ao IPB e possui seu fundamento 

na criação, investigação, disseminação e formação no 

campo das artes, no contexto de montanha e transfron-

teiriço da região de Bragança. Além da filiação ao IPB 

através do Centro de Investigação de Montanha (CIMO), 

tem apoio da Câmara Municipal de Bragança, em 

estreita conexão com o Centro de Arte Contemporânea 

Graça Morais. Interessa ao LAM-GM discutir através 

dos dispositivos e poéticas das artes, inspirados na obra 

e no legado de Graça Morais, as questões pertinentes 

à tradição, ao território, à multiculturalidade, à natureza 

humana e aos intercâmbios culturais.

Para iniciar as ações do LAM-GM no ambiente virtual, 

abriu-se um perfil no Instagram [https://www.instagram.

com/lamgmipb/], no qual a curadoria de conteúdos nas 

redes sociais envolve visualidades, poéticas das imagens 

e divulgação das atividades artísticas/culturais da cidade 

de Bragança, conduzindo à construção de um proces-

so de comunicação que convida ao conhecimento e à 

fruição em arte, ciência e cultura. Numa perspectiva in-

terdisciplinar, o LAM-GM acredita, tal como Flusser, que:

Não concebemos o mundo como objeto de pes-

quisa, nem o homem enquanto sujeito “que faz 

pesquisa”. Não dizemos, pois, que nós pesquisa-

mos o mundo, mas que somos, em um dos nossos 

aspectos, pesquisa do mundo. Porque não cremos 

mais que gesticulamos, mas que somos gesticula-

ção. [...] A distinção nefasta, e tipicamente moderna, 

entre ciência, arte e política cai imediatamente por 

terra. (Flusser, 2014a, p. 53)

Neste sentido, enquanto modo de operar o pensamento 

educacional, propõe-se uma conjugação entre diálogo 

e discurso a partir das redes sociais, onde a relação 

com a construção do conhecimento está diretamen-

te relacionada com a apreciação estética da arte, do 

mundo, da vida. “O equilíbrio extremamente difícil entre 

diálogo e discurso hoje só pode ser conquistado graças 

a aparelhos.” (Flusser, 2014b, p. 51)

 

Planeou-se a inserção do LAM-GM nas redes sociais, 

primeiramente o Instagram, em conexão com uma 

atividade formativa junto aos alunos do IPB, a propósito 

da abertura da exposição “Código Aberto”, do artista 

contemporâneo Silvestre Pestana, no Centro de Arte 

Contemporânea Graça Morais. A referida exposição 

Imagem 1 - Arte urbana, de autoria desconhecida, fotogra-
fada no centro da cidade de Bragança, e compartilhada no 
Instagram do LAM-GM como meio de ativação das relações 
entre arte, cidade, observação e olhar nas redes sociais. 
Fonte: autor.
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adequou-se perfeitamente nas proposições das ativa-

ções no ambiente virtual do LAM-GM, tendo em vista 

que a obra de Silvestre Pestana levanta interrogantes 

decisivas entre homem e máquina, e real e o virtual, que 

propõe em sua poética uma confrontação crítica, irônica 

e performática entre linguagem, corpo e tecnologia. 

A atividade formativa foi organizada pelo Laboratório de 

Artes na Montanha – Graça Morais e o Centro de Arte 

Contemporânea Graça Morais nos dias 28 e 29 de abril 

de 2021. Participaram da atividade os alunos/as das 

Licenciaturas em “Arte e Design” e “Animação e Produção 

Artística” da Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico de Bragança, nomeadamente, das unidades 

curriculares “Introdução às Artes Plásticas 2”, lecionada 

pela docente Marta Aguiar, “Introdução ao Design 2”, 

lecionada pela docente Teresa Tavares, “Técnicas da 

Imagem”, lecionada pela docente Ana Suzete Lopes. 

Compareceram também à atividade os docentes do 

IPB Carlos Costa, Jacinta Costa, Miguel Gata e António 

Meireles, sendo este, o coordenador do LAM-GM. 

A atividade, realizada em dois dias, foi composta de uma 

visita guiada pelo próprio Silvestre Pestana, seguida 

de uma performance junto à obra “Sociedade Aberta” 

(2015) e uma conversa entre o artista e o público pre-

sente de alunos e docentes, mediado pelo curador da 

exposição, Jorge da Costa. A apresentação das obras 

na visita guiada proporcionou uma experiência singular 

dos presentes em relação à perspectiva do artista e a 

própria materialidade das obras, colocando docentes e 

alunos na condição comum de ouvintes, espectadores, 

experimentadores e fruidores das estratégias estéticas 

ali apresentadas. Esta atividade colocou ambos na con-

dição de auscultadores e observadores fenomênicos da 

arte, aproximando esta ação dos princípios freirianos da 

relação professor-aluno. “É que o trabalho do profes-

sor é o trabalho do professor com os alunos e não do 

professor consigo mesmo.” (Freire, 2016, p. 63)

 

 

Na experiência estética desta obra de Silvestre Pestana, 

incluindo aí sua manipulação em torno da obra que é 

acionada por sensores de presença, que abrem os por-

tões automáticos de uma “Sociedade Aberta”, através de 

outros aparelhos como drones, pode-se chegar à espiral 

da relação homem-máquina, na qual aparelhos acionam 

aparelhos, numa “internet das coisas” em que o autômato 

engoliu o ente, ou o adequou a uma ordem de programa-

ção, a partir da interface amigável. Dá-se conta, portanto, 

da extrema implicação das tecnologias na sociedade 

Imagem 2 – Performance do artista Silvestre Pestana aos 
alunos e docentes da Escola Superior de Educação do IPB 
junto à obra “Sociedade Aberta” (2015), na qual questiona 
relações entre homem e máquina, público e privado, auto-
mação e alienação, numa síntese entre autonomia e vida dos 
aparelhos. Fonte: autor.
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contemporânea, e de como a arte toma isto como dis-

curso poético para uma crítica social. “A separação entre 

arte e ciência está sendo superada pela informática.” 

(Flusser, 2014a, p. 64) Assim, o trabalho social e o custo 

social do trabalho no ambiente virtual e nas relações com 

a tecnologia aumenta exponencialmente, através desses 

aparelhos ideológicos cognitivos e das imagens de 

interface amigável, por vezes nulidimensionais, mas não 

menos materiais nas implicações que convocam o gesto 

e a atenção humanos. A arte aparece aqui justamente 

como desnaturalizador de tais relações.  

Noutra instigante série de esculturas feitas com luz 

neon, Silvestre Pestana apresenta as imbricadas 

relações entre ciência, representação e imagem de in-

terface. Segundo Català: “O pensamento de interface se 

desenvolve através de um conjunto de formas retóricas 

que supõem uma renovação da retórica clássica através 

do seu desenvolvimento visual.” (2011, p. 22) O título 

das obras são interessantes e dão importantes pistas: 

Águas Vivas (2003) e Neurónios (2017). São coisas 

e conceitos propriamente do mundo científico, sobre-

tudo biológico e natural, nos quais existem toda uma 

tradição moderna de representação. Nas obras, feitas 

de luz neon e vidros num espaço instalativo escuro, o 

artista busca um tensionamento entre as estruturas 

maquínicas e as biológicas, numa poética artística que 

se coloca frontalmente contra a ilustração científica. 

Lembra, através da narrativa e da abstração imaginativa 

que a verdade científica é uma verdade historicamente 

situada, sempre passível de indagações e quebras de 

paradigma. 

A relação entre arte e ciência na obra de Silvestre 

Pestana faz inferir a dimensão de conhecimento da 

arte enquanto artifício, enquanto especulação de uma 

verdade que é narrativa, devir, imaginação. Por outro 

lado, atenta também para a dimensão narrativa, intuitiva, 

representacional e ficcional da ciência como especula-

ção do mundo. Desse modo, a arte alimenta a ciência 

e vice-versa, não só pela apropriação e indagação dos 

conceitos de uma e de outra, mas também pela expan-

são da perspectiva do olhar em direção às coisas do 

mundo através da linguagem. Arte e ciência são modos 

de operar o pensamento em linguagem, cada uma com 

seus estatutos e pressupostos próprios, entretanto 

implicadas num diálogo profícuo na experiência do 

conhecimento profundo. 

O valor da informação cresce junto de sua tendência 

a ser mais improvável: quanto mais fictícia, tanto mais 

informativa. Portanto, há uma diferença de grau entre 

Imagem 3 - Obra “Neurónios” (2017), de Silvestre Pestana, 
na qual o artista estabelece discussão crítica entre arte e 
ciência no campo da representação visual. Fonte: autor.
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ficção e conhecimento ou aquilo que antigamente, diga-

mos assim, chamava-se realidade. Consequentemente, 

a ciência é um tipo de ficção. E ficção transmite saber. 

(Flusser, 2014a, p. 64)

No terceiro momento da visita dos alunos e docentes do 

IPB ao Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, 

após a visita guiada e a performance, foi realizada a 

fala do artista Silvestre Pestana. Esta explanação será 

a primeira edição do que o LAM-GM chamou de TEIA 

– Talks de Educação e Investigação nas Artes. A TEIA 

será uma série de vídeos veiculados no Instagram e no 

canal do YouTube do Laboratório, no qual apresentar-

-se-á palestras e conversas com uma gama de convida-

dos especialistas nos campos da arte contemporânea, 

da educação artística, das média artes, da museologia, 

do património, entre outros campos que se correlacio-

nam com as artes, para gerar discussões, conteúdos e 

reflexões sobre o fazer e o ensinar artes, numa perspec-

tiva interdisciplinar e ampliada, conectadas com outras 

áreas de conhecimento. 

Assim, o LAM-GM pretende ampliar e consolidar sua 

atuação na região de Trás-os-Montes, proporcionando 

um debate qualificado, presencial e telepresencial, nos 

âmbitos da criação, investigação, formação e dissemi-

nação das artes, na intenção de pensar os ambientes 

virtuais da internet como mobilizador do leitmotiv da sua 

vocação: a valorização e o fortalecimento do território 

transmontano e das identidades comunitárias; além 

da intensificação qualitativa e quantitativa da fruição 

artística (através da oferta formativa, de atividades 

específicas, de programas e da curadoria de conteúdos 

nas redes sociais), e da assunção da educação das ar-

tes como condição sine qua non de uma experiência do 

conhecimento aberta e libertadora, do ser-para-a-vida.

Conclusão

As atividades planeadas e executadas pelo LAM-GM no 

campos da comunicação digital, que está em seu início 

e aqui foram incipientemente apresentadas, pretendem 

colocar o Laboratório no mapa virtual das discussões 

e reflexões sobre arte, ciência e cultura, mas também 

potencializar a partir do virtual o impacto social e educa-

cional de suas ações no campo formativo, da investiga-

ção e da criação em artes, assim como a intensificação 

da aproximação das pessoas da comunidade brigantina 

e transmontana com o pensamento artístico.

Imagem 4 – Conversa com o artista Silvestre Pestana a alu-
nos e docentes do IPB. Material filmado para a TEIA - Talks 
de Educação e Investigação nas Artes. Fonte: autor.
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É importante frisar que para além das atividades e es-

tratégias educativas e comunicativas aqui apresentadas, 

o Laboratório de Artes na Montanha – Graça Morais 

oferece a unidade extracurricular de opção “Estudar 

Graça Morais”, como meio de adentrar à poética e per-

curso da obra da pintora patrona do LAM-GM. Também 

está a organizar, conjuntamente com o Centro de 

Formação da Associação de Escolas Bragança Norte 

(CFAEBN), uma oficina de formação para educado-

res do 2º Ciclo do Ensino Básico dos agrupamentos 

escolares da cidade de Bragança, prevista para o 

primeiro semestre do ano letivo 2021-2022, ao propor 

uma aproximação entre arte contemporânea e diversos 

campos disciplinares, numa abordagem interdisciplinar 

que, a partir da obra da pintora Graça Morais enquanto 

ligação exemplar entre a universalidade da arte e a 

especificidade do território, viceja a geração de proces-

sos e instrumentos didáticos no campo de ação dos 

Domínios de Autonomia Curricular. Por último, mas não 

menos importante, o LAM-GM está a planear e pôr em 

marcha um programa de residências artísticas, no qual a 

primeira convidada é a artista espanhola Alsira Monforte 

Baz, que através de um processo de criação intitulado: 

“La pedra que calió del cielo” buscará as correspondên-

cias entre as ruínas da arquitetura de Zamora (Espanha) 

e de Bragança (Portugal), no intento de estabelecer 

uma escrita com imagens que aluda à fronteira como 

aquilo que une no continuum territorial e temporal, e 

não só como o que separa um lado e outro da raia. 
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Decidimos viajar.

Entendimos de esa forma la propuesta para compartir 

en este Congreso, y lo hicimos como la experiencia viva 

del movimiento en un momento tan complicado para la 

Humanidad.

La primera dificultad era ¿dónde vamos?, o mejor 

¿dónde podemos ir?

Teniendo en cuanta que estamos inmersos en un pro-

ceso mundial de pandemia y, en la parte que nos tocaba 

es ese momento, existía una legislación que imponía el 

confinamiento provincial perimetral. Así que elegimos 

un lugar que conociéramos poco dentro de la provincia, 

quizá la ciudad más bella de Jaén: elegimos Úbeda.

Aquí aparece nuestro primer desvío en el camino: 

somos libres de elegir el viaje siempre y cuando 

nos ajustemos a la ley, hablo de todas las aventuras 

asociadas a los viajes, incluyendo la propia existencia. 

Como decía un amigo “haz lo que quieras mientras no 

acabes en el hospital, ni en la cárcel”.

Nuestra deriva empezó desde el mismísimo momento 

que cerramos la puerta de casa. Un segundo sin ascen-

sor: primer paso bajar las 22 escaleras que separan mi 

piso de la calle:

Atención plena, para no resbalar, equilibrio medido 

-¿Necesitas ayuda?

- No, hoy no, otros días igual sí. Gracias por 

preguntar.

Coger la moto (a la que en adelante llamaremos 

“Relámpago” así la ha bautizado mi hija, pese a que 

la máxima velocidad que alcanza es de 6 km/hora), 

desatarla de la baranda, sacarla del por- tal, llevarla 

hasta el coche y primera intervención indispensable de 

la solidaridad: subirla al maletero del coche.

No siempre podemos con todo, estamos interco-

nectados y en la ayuda se establece un vínculo do-

ble: sentirte bien por ayudar, sentirte bien por ser 

ayudado y por permitir que la otra persona conecte 

con su altruismo.

Para quien tiene problemas de movilidad (sólo tengo 

una pierna) conducir el coche se convierte en un regalo 

de independencia, la sensación de estar en un espacio 

de movimiento en que la dificultad habitual se democra-

tiza con respecto al resto de la humanidad. Conducir se 

convierte en una fantasía de independencia, de libertad 

en lo físico, de seguridad.

Llegamos a Úbeda a media mañana.

Otra vez el esfuerzo físico solidario para bajar a “relám-

pago” del coche (Es decir, Jesús sacando músculo). 

Comenzamos el camino

- ¿Por dónde vamos?
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- Por donde se pueda y menos duela ¿puede 

haber mejor metáfora de la vida? - Al centro.

Grabamos nuestro primer paseo desde las dos alturas 

panorámicas del itinerario. A la altura de los ojos de 

ambos. El recorrido puede ser el mismo, pero ni lo 

que vemos, ni lo que percibimos es igual.

Llegamos al casco antiguo buscando las aceras mejor 

embaldosadas para que el movimiento sobre piedras 

de las ruedas de la moto no supusieran una dolorosa 

carrera de obstáculos que paga- ran mis riñones y 

partes nobles. Sin rumbo, tan solo tratando de salvar 

obstáculos nos adentramos en callejuelas, en una de 

ellas no quedaba más remedio que seguir pese a las 

dificultades que el adoquinado implicaba. Una cosa es 

que se estreche la acera, otra que se estreche la calle (y 

sea necesario un acto de fe para que no venga ningún 

coche o esté manejado por alguien con la calma sufi-

ciente como para no atropellarme) y otra que no quede 

más remedio que adentrarse en este terremoto que 

sufre el cuerpo ante las irregularidades del pavimento.

Si no queda otra...hay que atravesar la carrera de 

obstáculos, voluntariamente no lo haría... pero hay 

va la vida o el urbanismo poniendo callejones sin 
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salida que no queda más remedio que afrontar si 

no quiero quedarme inmóvil al borde del camino 

(como diría Benedetti).

Más pendientes del camino y del descubrimiento que de 

la expectativa de llegar a ningún lugar concreto, pres-

tamos atención a las dificultades y a las sorpresas. Nos 

topamos con la Sinagoga del Agua, un lugar emblemáti-

co para cualquiera que conozca algo del pasado sefardí 

de Jaén, pero para mí un lugar conocido de un tiempo 

en el que mi movilidad era mayor y la Maestra de Kabala 

nos llevaba allí a hacer meditaciones. ¡Que alegría de 

encuentro! Intentamos entrar pero no estaba adaptada 

ni la puerta de entrada siquiera. El resto del edificio 
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mucho menos, las personas que trabajaban allí no nos 

dieron ninguna alternativa, ni siquiera para prestar ayu-

da: es inaccesible. Fin de la conversación.

Regresamos a nuestro paseo, en mi caso con el recuer-

do de aquel lugar, en el de Jesús ...no sé...el se perdió la 

visita para no dejarme sola afuera.

La deriva desembocó en una soleada plaza con terrazas, 

nos sentamos en una bar, en ese espacio, ya sentados, 

se iguala la situación...o no: yo fumo allí mismo, Jesús 

se tiene que levantar de la mesa por las medidas Covid, 

alguna ventaja a veces no viene mal.

¿Como te has sentido? Me pregunta Jesús, yo me 
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siento como muchas otras veces: he disfrutado de lo 

que hemos ido encontrando pero con la atención dis-

persa por la necesidad de buscar caminos accesibles.

- ¿Y tú Jesús? ¿Cómo te has sentido tú?

- Bien, pero con la responsabilidad de ir buscando 

lugares fáciles para tí.

Así empezó una larga conversación en la que empeza-

mos hablando sobre el altruismo. Acompañar a cual-

quiera en un viaje (circunstancial o vital), incluye aceptar 

que cada cual lleva una mochila de limitaciones, y 

que quizá compartirlas nos permite descubrir lugares 
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(internos y exter- nos) más amables de saborear porque 

se generaran desde lo compartido, desde la complici-

dad o simplemente como nueva perspectiva (algo que 

siempre amplía la mirada y la mente).

Hablamos sobre los ritmos de cada cual; sobre la ne-

cesidad de hacer un esfuerzo común para ajustar esos 

ritmos; sobre las personas que no son capaces de ha-

cerlo, sobre las que sí; sobre otros viajes en los que mis 

acompañantes han disfrutado de cosas que yo no, pero 

yo he vivido con mucha más intensidad cada descubri-

miento; sobre el tiempo que nos tomamos para disfrutar 

de lo que encontramos; sobre las “agendas para 

viajar” y mi imposibilidad de tenerlas porque no sé en 

que lugares tendré que quedarme fuera o ver de lejos; y 

sobre como cada cual reacciona de una manera distinta 

en el acompañamiento: desde la preocupación a la con-

versación, desde el enfado al relax...ni bueno, ni malo, 

otro ritmo completamente distinto. Aunque finalmente, 

esa analogía con la propia vida, nos ofrece un retrato 

de los valores del acompañante, de su individulismo, su 

compasión, su necesidad de productividad o de la de 

disfrute. Un examen interior sobre como afrontamos la 

vida y qué parte dedicamos a tan solo permitirnos fluir, 

como en esta propia deriva.

Después de unas cervezas seguimos camino, encon-

tramos la imponente Plaza del Salvador casi desierta, 

espectacular. La cruzamos por la zona de acerado más 

suave y nos quedamos absortos ante la fachada. No 

sabríamos explicar como llegamos hasta allí, imposible de 

trazar en un mapa, las calles nos llevaban en función de 

la dureza del adoquinado, pero llegamos, quizá no segui-

mos el itinerario convencional, no tenemos ni idea, pero 

allí estábamos, con lo cual la sorpresa era mucho mayor.

El no tenia frío, lógico estaba caminando desde hacía 

horas, yo sí, mi movimiento era estático, mi cuerpo no 

estaba en ningún otro ejercicio que el del traqueteo.

Regresamos por intuición al centro, nos desviamos en 

algunos momentos, pero nos resultó fácil retomar el 

camino de vuelta. Desde allí al coche que habíamos 

dejado a la entrada del pueblo, en el primer aparcamien-

to reservado para personas con movilidad reducida que 

encontramos.

Cargar a relámpago, arrancar, volver.

No creo necesario desmenuzar la analogía entre esta 

deriva sobre el concepto de los viajes teniendo en cuenta 

las dificultades de la movilidad reducida con las del 

viaje en la vida, basta añadir que cada persona tiene un 

“movilidad reducida” en su propio concepto de la libertad 

interior, y que todos los viajes van a estar condiciona-

dos por ella. Además no somos islas de manera que la 

in- terrelación con las personas que nos acompañen 

rediseñan de forma permanente el paisaje, la percep-

ción, los sentidos, las capacidades y el amor con el que 

decidimos disfrutar de lo compartido será la verdadera 

esencia del viaje. Si optamos por vivirlo como etapas de 

un campeonato permanente es posible que lleguemos a 

la meta antes, pero allá cada cual con su soledad interior 

en la que no hay triunfos que celebrar, porque no hay con 
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quien hacerlo. La otra posibilidad es sintonizar el viaje 

con quien nos toque compartirlo y reírnos de los limites 

que todos y todas tenemos, aunque no siempre sean tan 

evidentes como una ausencia de pierna.

El camino de vuelta de nuestra deriva nos llevó a la 

música común, al análisis, a un campo espectacular de 

flores moradas al borde la carretera... a reflexiones so-

bre la importancia de salirnos del contexto habitual para 

redescubrir nuestros potenciales en la creatividad de 

manejarnos en luga    res no conocidos y alejados del 

habitual control social de nuestros habituales entornos...

pero esa es otra historia: distanciarnos de la rutina para 

vernos desde otro ángulo más libre..eso quien sea capaz 

de hacerlo, claro...

Gracias a la generosa aportación de Jesús Caballero, 

no solo en la realización de la deriva sino en el apoyo 

incondicional en todos los procesos de este trabajo y de 

mi propia vida.
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Introdução 

A razão de ser desta Comunicação, e seu objectivo ge-

ral, é a consciencialização de uma dinâmica estruturante 

em Educação Estética Visual (EEV), necessária, por au-

to-eco-compatibilização - do vivente-actor: respondendo 

à envolvente e também em interacção com os outros, 

porque em sociedade-comunidade.

Procuraremos evidenciar, nosso objectivo específico, 

que este processo - que aprofundamos desde Tese de 

Doutoramento (2004-5), com actualização em Livro de 

2010 e em Comunicações até ao presente -, não é mais 

uma abordagem em moda mas sim um componente 

inerente à integralidade da EEV e da sua metodologia na 

prática da escolaridade de todos e, coerentemente, na 

formação dos seus professores-educadores; que tem im-

pulsionado a sua crescente hologramaticidade e implica-

ção na adequação à solução de problemas da mobilidade 

emergente, sendo um pilar da qualidade de vida. 

A constante da mudança, contínua, necessária em 

interacção com o fluir sócio-cultural, exigiu sucessi-

vas expansões à EEV, com acentuação curricular/da 

vivência escolar em: 1. Abertura à envolvente, do local 

ao global. 2. Sentido ecológico e da efemeridade. 3. 

Extensões trans-, entre disciplinas/âmbitos artísticos 

ou espaços transientes, destacando-se os enfoques 

da viagem e da fronteira (problemática da inclusão). 4. 

Sinergia no ensino-aprendizagem, mesmo à distância 

no caso da pandemia covid 19, respondendo à emer-

gência através do projecto de trabalho partilhado, com 

reforço da mediação tecnológica. 5. Conciencialização 

da resultante das experiências em EEV, efémeras mas 

seminais/referenciais, na valorização da qualidade de 

vida e de património sócio-cultural.

Metodologia

Prosseguimos uma Metodologia de estudo de casos-

-projectos no terreno - em escolas onde fomos tendo 

notícia de pioneirismo e constrangimentos, até Fev. ‘20 

em directo, e depois por mail, documentando as expe-

riências mais inovadoras por Fichas do ExplorEAUL, 

Exploratório da Educação Artística da Universidade de 

Lisboa, que desenvolvemos no CIEBA-FBAUL: são 

indicadores/referenciais da qualidade a que no país se 

tem chegado em EEV mas, dada a reduzida amostra, de 

c. 300 Projectos dos últimos 75 anos, de representativi-

dade não generalizável.

Abordagem teórico-prática

I. Conceitos-acção e movimentos artísticos 

estruturantes, considerados

Já num nosso construto de 1981, publicámos a con-

cepção de um sistema de Ensino-Aprendizagem em 

EEV, em interacção da relação - Professor-Alunos 

- com as envolventes crescentemente abrangentes 

de Arte-Ciência-Técnica, abraçadas pela Filosofia-

Estética; Educação; Comunicação-Linguagem-

Cultura; Sobrevivência-Objecto-Instrumento; 

Envolvimento material. 
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Este sistema seria atravessado pela Energia de trans-

formação/mudança, para a actualização do potencial da 

EEV na triangularidade das suas dimensões/funções: 

material/tecnológica; social/comunicativa; ontológica/

de organização de vida. 

Aliámos a este construto, a verificação de tendências 

continuadas de expansão em: 

(1) Compreensividade dos âmbitos ontológico-so-

ciológicos abordados: 

. Qualidade - qualia - investigada por Peirce, C. (1958), 

que entendemos como caracter ou singularidade dos 

seres.  .

. Emergência, em Berger, R (1996) alertando para a 

contínua necessidade de actualização e mudanças 

civilizacionais mais recentes, inter -, trans -. 

. Complexidade, em Morin, E. (1990), integrando as 

interacções do diálogo (que considerávamos desde o 

enfoque basilar sobre empatia, de Buber, M. (1971), da 

recursividade e da hologramaticidade. 

. Sociedade do conhecimento, partilha apontada por 

Levy, P. (1994) 

(2) Desenvolvimentos do Pluralismo da Arte 

Contemporânea e marcos contextuais - Referenciais 

marcantes, persistindo em interacções pregnantes 

que têm transformado mentalidades e modos de 

com-VIVER, até à escala global.

Fonte principal: Richter, K. (2001).

. Duchamp – Dada, NY, 1917-’64 – Fountain, ready 

made/objet trouvé; ou, de 1914 a 1966, Box in a valise 

(1936) 

. 1924 – Breton: Manifesto do Surrealismo

. 1945 – Expressionismo abstracto, EUA e Europa; pós-

-2ª Grande Guerra mundial; 1º computador digital

. 1951 - INSEA; 1952: Publicação da estrutura DNA 

(combinatória-game).

. 1957 - APEA… Roland Barthes. Mythologies - análise 

sócio-estética do consumo. 

1º Satélite-Sputnik (URSS): novo ponto de vista… 

. 1958. Performance Art e Happening/Environment 

- EUA e Europa - Andy Warhol, Beuys (claramente 

intervencionista), Klein, Vostell… integrando valências 

do Teatro, da Dança. 1960 - Pop Art (USA). 1965 - Arte 

Conceptual (USA, Europa).

 .1964 – Eco, U. L’ oeuvre ouverte. 

. 1967 – McLuhan, M. The medium is the massage.

. 1968 - Land Art (Europa, 1968); Arte pobre, efémera 
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em Alberto Carneiro – Canavial… Maio 68 estudantil 

em Paris. 

. 1969 - Graffiti art. O Concorde voa Paris-NY a 

2300Km/h; e a Apolo 11 aluna. Lu

Na Figura 1, recordamos:

A. Uma obra pioneira (Land Art, efemeridade) de 

Alberto Carneiro (1973-76). Um campo depois da 

colheita para deleite estético do nosso corpo. Reposição 

póstuma, Culturgest-Porto, 2017: Instalação em aveia. 

(Foto: Elisabete Oliveira).

B. Uma obra de singularidade insular e transiência, de 

Tomaz Borba Vieira, S. Miguel, Açores (1991). Ilhas 

emaladas. Acrílico, 3D: comprimento entre 47 e 56 cm. 

(Foto: Tomaz B. Vieira).

Na Figura 2, uma mini-instalação em 3D rebatível para 

2D, de Elisabete Oliveira. Pocket environment. Londres. 

C. 1982. (alt maior: 17 cm): uma broca insuportável nas 

pedras de Russell Square bloqueava-nos o estudo… a 

efemeridade desse momento ficou nestas pedras, num 

espelho que associa a sua forma à Musa Adormecida de 

Brancusi, aos pés da foto do brocador; som dessa broca 

e das palavras desse reformado-trabalhador - da Musa, 

disse-nos: It is beautiful -.; e a inscrição: sleep… sleep… 

ears… nerves… limits? 

Figura 1 A

Figura 1 B

Figura 2
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. 1983: Progresso tecnológico com lançamento de 

gravadores de vídeo-cassetes e CDs; e invenção da 

internet (USA). Harold Cohen expõe desenhos por 

robot na Tate Gallery. (Nossa observação presencial e 

aquisição).

. 1984: Comercialização do 1º computador pessoal. 

Abertura crescente à intervenção de cada um e à parti-

lha trans-nacional, global.

. Desde 1985: Arte virtual interactiva, por exº: 

Videpplace, por Myron Krueger, EUA (Lieser, W. (2009). 

. 1985: XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e 

Cultura (Betâmio, A. 1985). Dapositivos para o ITE, que 

dirigia. Adesão de Portugal à Comunidade Europeia. 

Conceito de Exposição-Diálogo, de René Berger: 

busca de uma identidade pluralista e dinâmica, legítima 

imagem da arte europeia contemporânea, dependente 

da mediação pelos vários agentes, desde a produção da 

obra de arte à sua exposição: pelo seu refractar, segun-

do Pierre Bourdieu. (Silveira, A. 2017).

Este diálogo, interacção com as obras expostas - 

provocativas de um tocar que passava a incluir as 

vivenciações singulares do fruidor -, foi plenamente 

sentido pelos nossos alunos da E. Secundára D. Pedro 

V – Lisboa, 1985, a quem, dada a proximidade da FCG 

(e a segurança daqueles tempos), propusemos uma 

visita autónoma de grupo, ali, à 1ª Exposição-Diálogo 

sobre Arte contemporânea na Europa (com Obras de 8 

Museus): com guião para a selecção/apreciação de um 

Artista estrangeiro e outro nacional, seguida de partilha 

crítica, na sala de aula. 

Figura 3: Ficha A4 da visita. Rute Barros, 14 anos, 8º 

ano, em Educação Visual. 

Das 12 performances complementares dessa 

Exposição, testemunhámos Garden of Delights, por 

Vostell, na Sala Polivalente-Cam-FCG, 13 .04.1985, 

assistida por Madalena e Azeredo Perdigão: Constituiu 

um exemplo de acontecimento efémero e transiente/

contaminante: Duas horas de confinamento face a uma 

mesa com alfaces e galheteiros;, som altíssimo;: total 

abertura à reacção daquele público, que foi destruindo 

o que estava na mesa; e só findou quando Vostell teve 

de impedir a destruição da câmara que filmava tudo… o 

que, imprevisível e irrepetivelmente, esse público levado 

Figura 3
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ao limite da resistência, ia fazendo acontecer…  

. 1989: Abertura do Muro de Berlim.

. 1991, Outono – ligação Portugal-Internet. Mas só em 

29.03.1994: acesso do público português em geral, à 

Internet. (Martins Legatheaux, J. 2012).

. 1992. Exposições internacionais Post human– temá-

tica da Exposição Arte e Ciência. Coord. Leonel Moura. 

Lisboa, Cordoaria Nacional, 2009. L. Moura criara o 

1º braço robótico em 2001, expondo obra de Painting 

robots desde 2003. Na última década tem criado com 

impressora 3D.

. 1996.01.18 - 1ª tele-conferência de apreciaçãoestética 

intercontinental - de visita ao Museu de Lausanne -, coor-

denada por René Berger, Participação de Emanuel Dimas 

Pimenta (EDP) no LNEC; com Fhilippe Quéau (INA) e 

Bernard Allien (Berkley). (Berger, R. 1996) – o som, cá, 

tem ainda de ser assegurado pelo telefone! EDP cria a 

designação arquitectura virtual e um planeta em second 

life pioneira. (Pimenta, E. 1999; 2019); e, além da obra 

plástica e em música, tem publicado temática civilizacio-

nal e em Educação Estética e Tecnologias. FCG. 

. Na transiência contemporânea, o fenómeno das migra-

ções acentua-se, tendendo ao fusionismo de culturas. 

Exemplificámos uma fresta de abertura da insularidade 

com a obra de Tomaz Borba Vieira (Fig. 1. B). 

. Março 2006, Lisboa, 1ª Conferência Mundial 

de Educação Artística-UNESCO (Road Map 

trans-nacional). 

. Maio 2010, Seoul, 25-28, 2ª Conferência Mundial da 

Educação Artística-UNESCO. Não temos conhecimento 

de seu prosseguimento à escala mundial. 

. 19.02.2021: A sonda-robot Perseverance (NASA-EUA) 

atingiu Marte - e, recentemente, também a chinesa -, 

donde enviam fotos coloridas e som. 

Estes desenvolvimentos, não deterministicamente linea-

re, tecem um sentido de pluralidade comparticipada da 

vida e da Arte contmporânea, sonhado por René Berger. 

. (3) Movimentos de agrupamento, 

Acentuam-se Crises e Causas solidárias no contexto 

Sócio-Cultural internacional, cada vez mais globais 

- como a da Ecologia, exigindo continuada eco-compa-

tibilização: talvez nunca a realidade da necessidade de 

auto-eco-compatibilização tenha sido tão profundamen-

te sentida quanto com a pandemia-covid desde 2020 

- mesmo desde a pneumónica e porque os média hoje 

nos inter-comunicam ao instante -, para a adaptabilida-

de criativa de resposta à emergência.  

. À cerca da expansão em Portugal, de Projectos es-

colares abertos a espaços transientes, onde se poderá 

encontrar ressonância de todo o evolver assinalado, 

incidiremos em seguida:
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II- Projectos escolares pioneiros abertos a espa-

ços transientes em Portugal. 

1. Abertura à envolvente, do local ao global

2. Sentido ecológico e da efemeridade

Documentação por FICHAS do Projecto ExplorEAUL 

Oliveira, E. (2004-5 -). 

FICHA. 126. Educação Visual Anos’40-2010

Investigação. Elisabete Oliveira. 2010

Foto (s). Reproduções de fotogramas do Professor

Tema. 1. Animação sobre Fumar;  2. Filme sobre Droga 

Orientação. João Silva

Autoria. Colectiva

Data. 1. 1987; 2. 1988

Idade. 1. 13*; 2. 14*

Ano Esc. 1. 6º; 2. 7º

Escola/Local. Escola C+S de Santiago do Cacém

Técnica. Multimédia

Dimensão (cm).

Processo/Disseminação de Experiência.

Experiências de animação com figuras de plasticina, 

em sala de aula adaptada. Filme a pedido dos alunos, 

participantes nos esforços de solução dos problemas 

locais, que sensibilizaram as famílias ao seu desejo de 

quererem interpretá-lo.

 Difusão local.

Figura 4 e 5
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Obs. Outra animação orientada por este Professor, por 

1994, D. Vasco dans des mars mistérieux (aprox 4’), 

premiado na Suíça, foi difundida em Congressos interna-

cionais pela investigadora.

3. Extensões trans-, entre disciplinas/âmbitos ar-

tísticos ou espaços transientes, destacando-se os 

enfoques da viagem e da fronteira (problemática 

da inclusão).       

Figs. 6. / 7. (Homenagem a E. Salavisa) / 8.

O Projecto na Fig. 10 já explora o contexto quotidiano 

do corona-vírus e a máscara, concretizado em Ensino 

à Distância. As deficiências das fotos reflectem os 

condicionamentos (da falta) de equipamentos dos 

Alunos-Autores.

4. Sinergia no ensino-aprendizagem, mesmo à dis-

tância no caso da pandemia covid 19, responden-

do à emergência através do projecto de trabalho 

partilhado, com reforço da mediação tecnológica. 

Fig. 11. Prof Cristina Pinto. Ficha 207 (Excerto) - Tempo 

de confinamento: o quarto.

5. Conciencialização da resultante das experiên-

cias em EEV, efémeras mas seminais/referenciais, 

estruturantes, na valorização da qualidade de vida e de 

património sócio-cultural. 

Figura 6

Figura 7
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5.1. Auto-questionamento prévio, sobre sal-

vaguardas/perspectivas de progresso e 

trans-disciplinaridade 

Apontaremos algumas preocupações na emergência de 

acentuações culturais mais trans-disciplinares: 

-A diluição de um corpus disciplinar estético visual que, 

tendo instaurado o processo de projecto, enfrenta uma 

crescente instrumentalidade para toda a espécie de 

projectos inter-disciplinares (de cidadania, ambientais), 

solicitados pela escola… 

- A perda deste processo formativo em equipa, no ensi-

no à distância…

Consideramos clarificadoras e aplicáveis ao âmbito da 

educação estética visual, as seguintes reflexões de E. 

Pimenta e R. Berger, sobre especificidade/ singularida-

de/caracter vs. trans:

(1) E. Pimenta em entrevista (Oliveira, E. 2010), apon-

ta-nos o que poderá ser específico: (…) educação 

pela arte não é fazer arte - uma coisa não tem a ver 

com a outra. Educação pela arte é amplificar o nosso 

domínio sensorial, indo para além do universo verbal; 

arte é crítica da cultura, não em termos de conteúdo, 

mas enquanto processo. Pode ser uma ideia. Mas, im-

plica um profundo mergulho na cultura, nos desígnios 

da civilização, na formação do ser humano.

Figura 8 Figura 9
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(2) Berger, R. (1996) (bold por nós), sensibiliza-nos 

a que a mudança terminológica (trans-…) espelha a 

emergência de uma nova cultura; e indica-nos que a 

unidade poderá conter-se no ser em-si-mesmo mas 

também na relação com os outros: 

(…) C’est à l’ensemble complexe des facteurs politi-

ques, sociaux, économiques, scientifiques, auxquels 

s’ajoutent les facteurs technologiques et médiati-

ques, qu’on doit le mouvement général de probléma-

tisation propre à notre époque. Ainsi de la langue 

où abondent les nouveaux vocables comme multi- 

pluri- inter- trans- disciplinaire qu’on trouve aussi 

bien dans les concepts désormais accrédités tels 

qu’ international, multinational, voire transnational, de 

Figura 10

Figura 11



ELISABETE OLIVEIRAConsciencialização da dinâmica estruturante de auto-eco-compatibilização necessária em Educação Estética Visual:
Projectos em espaços transientes.

même que pluri-ethnique, pluri-culturel, et trans-cul-

turel, objet de notre présente rencontre. 

Le point décisif (…) est de mettre au jour le phé-

nomène qui affecte l’ensemble de nos comporte-

ments (…) témoignent des changements termino-

logiques en train de s’accomplir, plus profondément 

de l’émergence d’un nouveau monde, d’une nouvel-

le culture au seuil du nouveau millénaire. 

(…) quant au transdisciplinaire, il se manifeste, non 

seulement comme une sorte de “progrès” qui suivrait 

le muti- pluri- inter- disciplinaire, mais comme le 

passage qui conduit de la fragmentation, du décou-

page du réel, au recouvrement de l’intégralité. Kurt 

Gödel (…) la consistance d’un (tel) système ne sau-

rait être démontrée à l’intérieur de ce système”. D’un 

autre côté, ces quasi-symbioses s’ouvrent sur la 

notion de tiers inclus mise en lumière par Stéphane 

Lupasco et approfondie par Basarab Nicolescu. 

Ce que préfigure Mallarmé dans une phrase aussi 

ramassée que lumineuse:”Instituer une relation entre 

les images exactes, et que s’en détache un tiers 

aspect fusible et clair présenté à la divination” (…) 

Mystère que saint Jean Damascène exprimait 

quelque douze siècles auparavant à sa manière: “ les 

hypostases sont unies non pour se confondre mais 

pour se contenir réciproquement ..., chacune con-

tient l’unité par sa relation aux autres non moins que 

par sa relation à soi-même”. (…) Berger, R. (1996).

Assim sendo, precisaremos da interacção com os âm-

bitos que assinalámos no construto em I), para apro-

fundarmos e tornarmos actuantes todas as dimensões 

estético-visuais específicas, na convicção de que a 

necessidade humanizante e formativa, e até valor eco-

nómico destas, não se reduzirão à instrumentalização da 

sua funcionalidade.  

5.2. O que é fundamental salvaguardar e valorizar 

na arte-educação escolar, mesmo sob constrangi-

mentos como a pandemia?

Qual a consciência do valor sócio-cultural da criação 

escolar visual? 

O que possa vir a ser progresso, terá de ir sendo resposta 

à emergência, validada na partilha, donde propomos 

o conceito que investigámos e cuja operacionalização 

testámos com Formandos de Didáctica da Educação 

Estética Visual e Tecnologia Educativa, FPCEUL: auto-e-

co-compatibilização contínua – simultaneamente atitude 

face à envolvente e metodologia com os outros. (Oliveira, 

E. 2004/2005; 2010). Assinalamos :

8 PILARES–CONQUISTAS do Ensino-Aprendizagem 

em Arte-Educação

(APPAAAPA)

A. Autonomia - expressiva e de apreciação crítica (de-

senho livre desde ‘47-48; expressão não condicionada 

e apreciação de formas naturais e criadas pelo homem/
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Arte, acentuadas desde ’75…)

P. Projecto de trabalho pelo(s) alunos(s) (’90s -, após 

exercícios e metodologia de projecto c. ‘75)

P. Património cultural visual consciencializado (aborda-

gens anteriores e acentuação desde ‘74-5)

A. Auto-eco-compatibilização contínua (metodologia de 

resposta à envolvente e com os actores: acentuação da 

passagem do trabalho só individual para projectos em 

equipa, desde anos ‘80) 

A. Actualização tecnológica (acentuada desde ‘75 - 

além das técnicas tradicionais - pintura, gravura, cerâmi-

ca… recurso a epis/epidias-cópio -: Bd, cartoon, cartaz, 

vídeo-cinema, data-show; informática…

A. Avaliação sempre formativa, contínua e sumativa, 

auto e hetero (progresso com a metodologia de projec-

to, especialmente em equipa, desde ’75): ainda hoje não 

assumida toda como formativa, mesmo se incluindo a 

vertente de classificação…) 

P. Partilha de experiência, com disseminação local-glo-

bal (das Exposições e integração ambiental pública - em 

turma, escola e autarquia -, à rede-internet: acentuação 

de sites e blogues escolares em EEV, e participação em 

concursos internacionais, na 2ª desde ‘20). 

A. Autonomia/flexibilização curricular - legislação em 

experimentação desde ’19. (DL-ME. 2019).

Reflexão conclusiva

Em Portugal, repensar o currículo em EEV (actividades/

conteúdos) actualizando a pertinência e relevância da 

sua resposta específica às exigências emergentes, é 

uma prioridade para a salvaguarda da formação dos 

alunos e para a continuidade deste âmbito do conheci-

mento-acção e seu professorado.

Observámos a crescente trans-disciplinaridade dos 

projectos escolares, questionando-nos sobre o equilíbrio 

da valência instrumental da criação plástica e a integra-

lidade específica formativa disciplinar: reflectindo com 

R. Berger, sem perda do conhecer-fazer-ser só possíveis 

pela experiência estética visual, o seu viver integral exi-

girá a interacção interdisciplinar e c/ a envolvente. Quer 

nestes âmbitos exploratórios, quer no processo formati-

vo total englobando a avaliação (formativa - contínua ou 

sumativa), consideramos que o processo metodológico 

exigirá uma auto-eco-compatibilização contínua por 

espaços transientes.

Quanto à formação e práticas dos Professores, reco-

nhecemos que um problema fundamental entre nós é 

o das condições de trabalho: o tempo lectivo legislado 

foi diminuído até à ineficácia de um tempo de 90 min, /

semana – para o que, graças à presente legislação flexi-

bilização local (DR-ME. 2019), escolas como a Básica/

Secundária de Carcavelos foram forçadas a criar um 

complemento obrigatório. E as exigências burocráticas 

são time-consuming para o professor, que fica sem 

tempo para se informar e reflectir; planear projecto de 
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trabalho a partir de e inter-alunos em presença; facilitar 

a realização; avaliar cada experiência formativamente 

também com os alunos e auto-avaliar a sua própria 

performance; e disseminar/compatibilizar resultados dos 

alunos e das suas próprias metodologias, nos contextos 

sócio-culturais e científicos, nacionais e internacionais. 

Será muito preciso que as necessidades tele-informáti-

cas, acentuadas com a covid 19 sejam respondidas com 

o acesso de todos a esses recursos, sendo urgente a 

ponderação dos que tendem à tecnologização pós-hu-

mana e a requalificação de todos para as tecnologias 

emergentes indispensáveis; é urgente acabar com os 

grandes contrastes dos recursos (interior-litoral; grande 

cidade e periferias - entre nós; países desenvolvidos vs. 

3º mundo, internacionalmente…). Impõe-se o reequili-

bramento entre presencial e à distância, salvaguardan-

do-se a qualidade* pela solidez dos 8 pilares-conquistas 

do ensino-aprendizagem que enunciámos.

O aceso à formação de professores deve ser garantido 

em todo país, não sendo um Açoreano forçado a buscá-

-la na Madeira ou no Continente; e com experiência nos 

contextos envolventes.

Deve fortalecer-se uma cultura da Educação Estética 

Visual como património cultural imaterial, de memória e 

referencial de acção, em eco-compatibilização contínua: 

poderá ser instrumental, um Exploratório como o do 

Projecto ExplorEAUL, Exploratório de Educação Artística 

da Universidade de Lisboa - que estamos a instalar 

no CIEBA-FBAUL e publicamos desde Oliveira, E. 

(2004/5; 2010), com Fichas de Projectos desde 1945, 

algumas aqui incluídas, mas que tarda em conseguir 

a necessária plataforma informática -. Será alargado 

trans-nacionalmente (previstas interacções com Brasil, 

Moçambique, Espanha…) e, rizomaticamente (Deleuze, 

G. 1969), facilitará a investigação comparativa de prá-

ticas e tendências (referencial, não modelo), impedindo 

o retrocesso da qualidade, interaccionando Escolas e 

Ensino Superior/Universidades e aproximando culturas.

Necessária será a contínua actualização de hábitos, 

difícil por exigir desinstalação de conceitos e práticas 

de sucesso pré-garantido: não soluções a priori, mas 

um posicionamento para encontro de soluções em 

percurso, na emergência. (Santos, B. 1994; Perrenoud, 

P. 1996).

Nb: Envio de Fichas-ExplorEAUL, 

provisoriamente: elisabeteo@netcabo.pt. 
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Resumo

Apostando numa perspetiva educativa que se expande 

no espaço criativo como premissa para a fruição artística, 

o projeto “Alice no País das Artes” deu resposta a uma 

proposta de trabalho da Unidade Curricular de Expressão 

Plástica, orientada pela Professora Doutora Sandra 

Mónica Oliveira, da Licenciatura em Educação Básica da 

Escola Superior de Educação Paula Frassinetti. 

Neste conjunto de propostas artísticas seremos criado-

res de espaços que evocam viagens pela imaginação, 

criatividade e sentido crítico, por promoverem a arte 

em contextos educativos. Numa introspeção grupal, 

viajaremos pelo mundo de Alice através da exploração 

de propostas plásticas que podem ser realizadas no 

espaço educativo, no seu maior potencial diversificado. 

Palavras-chave: Espaço; Imaginação; Criatividade;

Abstrat

Investing on an educational perspective that expands 

into the creative space as a premise for artistic enjoy-

ment, the project “Alice in the Land of the Arts” res-

ponded to a work proposal by the Plastic Expression 

Course, guided by Professor Sandra Mónica Oliveira, 

from the Degree in Basic Education at the Escola 

Superior de Educação Paula Frassinetti.

In this set of artistic proposals, we will be creators of 

spaces that evoke a trip through imagination, creativity 

and critical sense, as they promote art in educational 

contexts. In a group introspection, we will travel into 

Alice’s world through the exploration of plastic propo-

sals that can be carried out in the educational space, in 

its greatest diversified potential.

Keyword: Space; Imagination; Creativity.

“- Gato, podes dizer-me, por favor, que caminho devo 

seguir desde aqui?

- Isso depende do sítio para onde queres ir – respondeu 

o Gato.

- Para onde, não interessa muito… - disse a Alice.

- Então podes ir por qualquer lado – retorquiu o Gato.”

Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll

I.Introdução

“Alice no País das Artes” explora um conjunto de 21 

propostas de expressão plástica com a intenção de 

desenvolver técnicas como a modelagem, a pintura, a 

construção e técnicas livres em contexto educativo, tan-

to para o Pré-Escolar como para o 1º Ciclo do Ensino 

Básico. Foram desenhadas propostas artísticas, às quais 

foram dadas respostas sob forma de exemplificação, 

permitindo explorar um conjunto de potencialidades 

transversais ao seu cumprimento, tais como o espaço 

da imaginação em correlação com o espaço de trabalho. 
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II.Desenvolvimento

Partindo do mundo invulgar de “Alice no País das 

Maravilhas”, de Lewis Carroll, o processo desenvolvido 

assenta numa metodologia de trabalho cooperativo 

entre as autoras do projeto, resultando em iniciativas 

criativas - descobertas na extensão da imaginação e 

memória da sua infância. A viagem de pressupostos 

sensoriais, experienciados em situações estimulantes 

que livros, filmes e semelhantes possibilitam, estimulam 

a memória e o espaço onde esta se fixa, acompanhan-

do a construção e identidade da personalidade, que 

nos define enquanto crianças e adultos observadores, 

críticos e criativos.

“Carimbos florais” (figura 1)

Flores do meu jardim,

Gosto tanto de vos admirar!

Ganho um pouco mais de mim,

Se com vocês poder ficar.

As tintas vou abrir,

Os frascos utilizar,

Tenho muitas pinturas por descobrir

E muitas flores para pintar.

Pego em cada uma,

Devagar, com jeitinho.

Mergulho-as em tinta,

E delas faço um carimbo.

Ano de Escolaridade: 3/4 anos

Duração: 1 sessão de 50 minutos 

Figura 1
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Objetivos

Respeitar e valorizar a natureza;

Desenvolver capacidades de expressão e comunicação;

Desenvolver a motricidade fina;

Reconhecer e valorizar formas naturais;

Desenvolver a organização espacial através do uso da 

folha de papel e pela distribuição dos carimbos;

Materiais:

Flores variadas, tintas, cartolina/papel cenário, prato de 

papel/plástico, recipiente com água, pano velho;

Fases processuais:

- Procurar num jardim flores de diferentes formas e 

tamanhos;

- Mergulhar a flor em tinta;

- Pressionar a flor numa cartolina de forma a carimbar e 

repetir o processo várias vezes;

“Cheshire cat, onde estás tu?” (figura 2)

Cheshire Cat anda sempre escondido… e em sítios 

muito interessantes! Sabes onde o podes encontrar? 

Queres descobrir? Então mãos à obra! Desenha-o com 

lápis de cera e cobre com tinta da china. Será que ele 

vai aparecer? Vamos descobrir!

Figura 2
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Ano de Escolaridade: 4/5 anos

Duração: 1 sessão de 50 minutos 

Objetivos

Dar a conhecer diversas formas de ilustração;

Promover e potencializar a junção de materiais 

diferentes;

Trabalhar a técnica da pintura através da mistura de 

diversas cores;

Promover a criatividade na conceção artística da 

proposta;

Materiais:

Papel de Cenário/Aguarela, lápis de Cera, tinta da 

China;

Fases processuais: 

- Desenhar o Cheshire Cat a lápis de cera sobre papel 

de aguarela (preferencial)

- Cobrir o desenho com tinta da china pouco aguada

“Olhos retrato” (figura 3)

Por onde costuma a Alice espreitar? Buracos de fe-

chadura! Está certo! Já imaginaram se alguém esprei-

tasse ao mesmo tempo do que nós? Veria só o nosso 

olho a espreitar… será que o reconheceriam? Vamos 

descobrir!

Figura 3
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Ano de Escolaridade: 1º ano

Duração: 3 sessões de 50 minutos 

Objetivos

Reconhecer o corpo e explorar a sua representação em 

diversas escalas;

Aprofundar diferentes técnicas bidimensionais;

Promover a exploração de meios riscadores 

diversificados;

Dar a conhecer diferentes técnicas de ilustração;

Expressar as suas ideias e respeitar opiniões de pares;

Materiais:

Cartão/Papel, lápis de cera, tintas, tesoura, marcadores, 

lápis de cor;

Fases processuais:

- Fotografar o olho do aluno e imprimir a fotografia;

- Recortar numa folha de papel (A5) uma imagem de 

uma fechadura 

- Desenhar contornos da fechadura 

- Pintar o papel a gosto 

- Colar na parte posterior do papel a fotografia (ter 

em conta que o olho deve aparecer no recorte da 

fechadura)

“Toca do Sr. Coelho” (figura 4) (figura 5)

Pobre Alice que caiu na toca do Sr. Coelho! Já imagi-

naram? Seria assustador! Ainda por cima parece nunca 

ter fim! E se fizéssemos um túnel mais pequenino e 

nos imaginássemos a cair lá dentro? Pega em tubos de 

papel, marcadores de várias cores e mãos à obra!

Ano de Escolaridade: 2º ano

Duração: 2 sessões de 50 minutos 

Objetivos

Compreender e trabalhar o conceito de ilusão

Conhecer correntes artísticas e autores

Aprofundar diferentes formas artísticas bi e 

tridimensionais

Explorar a dimensão da figura humana face a uma 

determinada dimensão
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Materiais:

Rolos de papel de cozinha, marcadores de feltro, papel 

vegetal, máquina fotográfica ou telemóvel (para exe-

cutar o registo fotográfico de cada aluno), impressora, 

tesoura, cola UHU, fita cola;

Fases processuais: 

- Recortar o rolo de papel de cozinha e pintar o seu 

interior

- Imprimir imagens ilustrativas, recortar e colar as mes-

mas em papel vegetal

- Colar o papel vegetal no rolo de papel de cozinha

Figura 4 e 5
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“Come-me” (figura 6)

No País das Maravilhas até os objetos e os animais 

falam connosco. Óculos com bico, lagartas que fumam, 

gatos que desaparecem, bolachas que dizem “come-

-me!... E se fizéssemos uma bolacha assim? O que gos-

tavas de ter lá escrito? Vamos lá à culinária, arregaçar 

as mangas e começar a fazer as nossas bolachinhas.

Ano de Escolaridade: 3º ano 

Duração: 2 sessões de 50 minutos 

Objetivos

Utilizar a confeção culinária como meio de expressão 

artística;

Promover o desenvolvimento da criatividade;

Conviver, valorizar e respeitar diferentes produções 

entre pares;

Desenvolver a simbologia dos recursos criativos para a 

produção artística,

Materiais:

Massa para bolachas, molde de corte, tabuleiro, forno;

Fases processuais: 

- Pesar os ingredientes

- Misturar os ingredientes

- Esticar a massa e cortar as bolachas com o molde

- Cozer as bolachas

Figura 6
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“Cogumelo do Sr. Lagarta”(figura 7)

Quando temos muitas dúvidas, 

o Sr. Lagarta sempre lá está para nos acolher. 

A minha maior dificuldade, 

é às suas perguntas responder. 

A Lagarta faz-nos pensar, 

mas quem seremos nós? 

Ainda bem que sobre o seu cogumelo, 

ela serve sempre de modelo, 

e transforma em sonhos

todos os nossos pesadelos. 

Vamos as suas ideias seguir 

e o nosso cogumelo construir?

O guarda-sol vai ser transformado 

e ficar um cogumelo aprumado,

os tecidos darão vida

A esta ideia tão gira!

Depois resta-nos admirar

a criação de pasmar!

Figura 7
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Ano de Escolaridade: 4º ano 

Duração: 5 sessões de 50 minutos 

Objetivos

Conceber práticas artísticas inovadoras partindo de 

objetos comuns

Desenvolver a criatividade no progresso de uma ativida-

de artística

Dar a conhecer as potencialidades de objetos comuns 

pela transformação e manipulação dos mesmos

Promover o conceito estético pela apropriação de ele-

mentos da comunicação visual

Promover a admiração pelo efeito estético de criações 

de grande escala

Proporcionar momentos de interação de grande grupo

Materiais:

Guarda-sol/guarda-chuva, tecido branco, tecido verme-

lho, tubo de espuma (piscina), linha, agulha, cola branca, 

cola quente, arame, esponja, tintas;

Fases processuais: 

- Forrar o guarda-sol/guarda-chuva com material de 

enchimento têxtil e cobrir com rede fina de jardinagem 

- Colorir a gosto e colar/coser as extremidades (unindo 

os tecidos ao objeto) 

- Cobrir o interior do objeto com pano (colar ou coser as 

extremidades ao objeto)

- Decorar o objeto com círculos de feltro 

- Forrar o pé do guarda-sol com material de enchimento 

textual e colorir com tinta spray

Estas e mais propostas disponíveis em https://www.

instagram.com/pierrot_arte.para.criancas/?igshid=1ay-

2vhmgrwh40&fbclid=IwAR3qGLRraXKvFXNpbO-

ROityS1MaOySRbjVkwCj0dnTqsFNb2Da-BoHaAJ0g

III.Conclusão

Sendo a arte uma aliada para o desenvolvimento do senti-

do crítico, criatividade, e personalidade, é fundamental que 

a mesma seja utilizada com as crianças, favorecendo-as 

em diversos aspetos. Mais concretamente falando na ex-

pressão artística, esta permite desenvolver competências 

e aptidões fundamentais para que cada um possa ter um 

papel autónomo e firme perante a sociedade. 

A liberdade para a criação é indispensável na educação 

e, sendo assim, devemos fomentar tal liberdade dando 

espaço a todas as crianças para viajarem pela sua ima-

ginação, estimulando-a através do reconhecimento do 

https://www.instagram.com/pierrot_arte.para.criancas/?igshid=1ay2vhmgrwh40&fbclid=IwAR3qGLRraXKvFXNpbOROityS1MaOySRbjVkwCj0dnTqsFNb2Da-BoHaAJ0g
https://www.instagram.com/pierrot_arte.para.criancas/?igshid=1ay2vhmgrwh40&fbclid=IwAR3qGLRraXKvFXNpbOROityS1MaOySRbjVkwCj0dnTqsFNb2Da-BoHaAJ0g
https://www.instagram.com/pierrot_arte.para.criancas/?igshid=1ay2vhmgrwh40&fbclid=IwAR3qGLRraXKvFXNpbOROityS1MaOySRbjVkwCj0dnTqsFNb2Da-BoHaAJ0g
https://www.instagram.com/pierrot_arte.para.criancas/?igshid=1ay2vhmgrwh40&fbclid=IwAR3qGLRraXKvFXNpbOROityS1MaOySRbjVkwCj0dnTqsFNb2Da-BoHaAJ0g
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trabalho de vários artistas e experimentação.  

“A única forma de chegar ao impossível é acreditar 

que é possível.”

Alice no País das Maravilhas, Lewis Carrol
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Era a semana dos afetos…

Estaríamos em ensino presencial e na escola, na sema-

na de 9 a 15 de fevereiro de 2021, seriam realizadas 

atividades variadas que evidenciassem a importância 

dos afetos para um crescimento e desenvolvimento 

emocional de sucesso de todos, em especial dos nos-

sos alunos.

A atual situação pandémica não o permitiu… As esco-

las encerraram e retomamos o segundo momento de 

E@D desde que esta pandemia se iniciou… 

As atividades tiveram de ser reinventadas e adequadas, 

mas  como o fazer?

A ideia surgiu quando, pelo correio tradicional, recebi 

o postal ‘’Sonhos’’ da APECV …. Que belo postal, que 

bela iniciativa! 

E se desafiássemos os meninos, e as respetivas famí-

lias, a participar na construção de um sonho partilhado, 

na elaboração de uma receita de sonhos e afetos?

Com o lançamento deste desafio conseguimos viver, 

com agradável sucesso, a semana de assinalar a 

importância da manifestação de afetos e dos sonhos e 

da necessidade de os atingirmos com carinho, alegria, 

paciência, esperança, resiliência e colaboração. 

Todos fomos envolvidos na construção de sonhos 

e partilha de emoções: professores e educadores, 
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assistentes operacionais, famílias e alunos, desde a 

educação pré-escolar até ao 4º ano de escolaridade, da 

EB1/JI de Mascotelos, do Agrupamento de Escolas D. 

Afonso Henriques de Guimarães.

A adesão foi excelente e tivemos expressão de senti-

mentos e trabalhos fabulosos!

Dulce Silva (Professora 1º ciclo)  

Receita: 

https://www.facebook.com/EB1JI-

Mascotelos-968678256547076/

videos/1127461444342628 100 gr de sol

½ chávena de positividade

https://www.facebook.com/EB1JI-Mascotelos-968678256547076/videos/1127461444342628
https://www.facebook.com/EB1JI-Mascotelos-968678256547076/videos/1127461444342628
https://www.facebook.com/EB1JI-Mascotelos-968678256547076/videos/1127461444342628
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½ chávena de alegria

2 desejos

¾ de chávena de paciência

¾ de chávena de amor
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Foi na escola, dinamizada, por mim numa manhã, extra 

aula, em que participaram alunos de uma turma de Artes 

(em que havia casos de depressão e ansiedades) e com 

meninos do centro de apoio à Aprendizagem. Foi me fei-

to o pedido 4 dias antes  em reposta ao que tinha dito às 

alunas em GD A.: façam algo, coisas que gostem mesmo.

A minha terapia é a pintura; convidem-me para numa 

tarde ir pintar convosco) mas no improviso correu muito 

bem. Os meninos do CAAP no fim abraçaram me.. Foi 

muito gratificante. Vou repetir.

Fátima Tenreiro, 2/07/2021 
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Resumo:

Fundado em 2008 e realizado anualmente desde então, 

o Marte surge de uma vontade conjunta dos alunos e 

docentes do departamento de Artes Visuais da Escola 

Secundária Alcaides de Faria. Assume-se com o intuito 

de expandir a experiência/consciência destes alunos 

para fora das paredes da sua escola, sendo por isso 

promovido um contacto próximo com diferentes artistas 

e profissionais da área. Marte é, assim, uma mostra de 

artes visuais e um espaço de discussão e debate em 

torno de disciplinas não-tradicionais que não integram 

os currículos escolares, nomeadamente as artes perfor-

mativas, a dança, a fotografia, o cinema, a videoarte, a 

música e o design. As atividades são múltiplas e adap-

tam-se aos respetivos contextos. Há espaço para cine-

ma comentado, conferências, mesas redondas e para 

uma formação oficinal com workshops e masterclasses. 

Para além de exposições, o programa é, habitualmente, 

complementado com concertos e performances. Dentro 

desta multidisciplinaridade, já se contou, em edições 

anteriores, com a presença de nomes e associações 

culturais relevantes do panorama artístico português 

e internacional. A cada ano é definido um tema como 

ponto instigador, procurando-se renovar o interesse 

do projeto, promover novas propostas e desafiar/es-

timular a capacidade criativa dos seus intervenientes. 

Mantendo-se este desejo, o Marte parte para cada 

nova edição, com a vontade de se expandir através do 

estabelecimento de novas parcerias. A associação com 

outras instituições pode significar uma concretização 

das pontes que têm vindo a ser estabelecidas com o 
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panorama extra-escolar.

No ano passado a Escola Secundária Alcaides Faria, 

estabeleceu, pela primeira vez, uma relação de diálo-

go com a Escola Secundária Henrique Medina - em 

Esposende -, acreditando, desta forma, nas potenciali-

dades para ambas as partes na abertura de um projeto 

como o Marte. 

Palavras-chave: Educação, Arte, Cultura, Escola

Introdução 

O Marte – mostra de artes visuais foi fundado em 2008 

na Escola Secundária Alcaides de Faria em Barcelos 

a partir da vontade conjunta dos professores e alunos 

do ensino secundário de artes visuais deste agrupa-

mento escolar. Num contexto educativo marcado pela 

previsibilidade, pelo alcance do sucesso académico 

que elevem as escolas nos rankings nacionais, numa 

aprendizagem focada mais nos resultados escolares do 

que nas experiências dos alunos e fechada nos critérios 

definidos pelos manuais escolares, carece muitas vezes, 

a heterogeneidade e liberdade que está intrinsecamen-

te relacionada com todo o processo de criação e apren-

dizagem artística (Pires, Gomes & Gonçalves, 2016). 

Percebendo esta massificação do ensino, o Marte tenta 

apresentar-se como uma alternativa pedagógica propor-

cionando verdadeiras experiências de formação através 

de um agir artístico (Larrosa, 2002). Para tal, em cada 

edição do Marte é definido um tema como ponto ins-

tigador, procurando-se renovar o interesse do projeto, 

promover novas propostas e estimular a capacidade 

criativa dos seus intervenientes. Essa temática é ao lon-

go da mostra desenvolvida a partir de oficinas que não 

integram o currículo escolar (exemplos: artes performa-

tivas, a fotografia, a videoarte, a música e o design), de 

conferências com especialistas das diversas áreas que 

se debruçam sobre o tema, de ciclos de cinema e da 

organização de exposições com trabalhos de alunos e 

ex alunos da escola.  

A par do panorama educativo nacional vigente que 

nem sempre releva a componente artística como um 

contributo essencial para a construção da pessoa, para 

a melhoria e evolução da sociedade e como elemento 

de transformação sociológica, e por isso, indispensável 

na aprendizagem (Pires, Gomes & Gonçalves, 2016), 

também o contexto socioeconómico e cultural no qual 

o agrupamento escolar está inserido  não favorece a 

experiência artística pela lacuna na oferta cultural local. 

Sendo Barcelos uma cidade de pequena dimensão 

(cerca de 120 mil habitantes) e numa zona periférica 

dos grandes centros urbanos nortenhos, o agrupamen-

to escolar acolhe muitos estudantes de zonas rurais e 

provenientes de famílias com baixa instrução (projeto 

educativo, 2017-2020) e, por isso, com menor tradição 

no que à educação pelas artes respeita. Não obstante 

ao já referido, Barcelos tem um património interessante 

no que toca ao artesanato, sobretudo da olaria e da 

cerâmica, integrando-se na Rede de Cidades Criativas 

da UNESCO, na categoria de Artesanato e Arte Popular. 

Deste modo, o Marte tenta, por um lado, apresentar-se 

como uma oportunidade para que os alunos conheçam 
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e experienciem atividades artísticas até aqui desconhe-

cidas, e por outro, como um contributo para a  revi-

talização do património cultural do contexto onde se 

enquadra. Por essa razão há em todas as edições várias 

oficinas de olaria, cerâmica e azulejaria. No que se 

relaciona com as atividades de cariz musical e atenden-

do ao grande número de bandas locais e ao peso que 

a música tem na oferta cultural da cidade, é também 

sempre considerada a inserção de músicos e técnicos 

que sejam alunos ou ex alunos do agrupamento. No 

que toca às atividades laborais, a cidade representa-se  

como um forte núcleo de indústria têxtil. Tendo, uma vez 

mais, como horizonte este cruzamento entre os objeti-

vos do Marte e as estruturas locais, numa das edições 

contámos com a colaboração do estilista Nuno Gama 

e numa outra com a participação numa conferência e 

instalação artística de uma ex aluna Designer de Moda 

– Carla Pontes dando desta forma a conhecer percur-

sos profissionais de sucesso no âmbito do meio artístico 

e de encontro ao universo industrial barcelense. 

Olhando para as artes como uma forma de transfor-

mação, de mudança, de rutura, podemos considerar 

uma relação entre a estética e a política (Pires, Gomes 

& Gonçalves, 2016), pois a arte integra-se no lugar, 

contexto socioeconómico e na mensagem que nesse 

panorama emerge. É precisamente destas premissas 

que se justificam as relações entre o património cultural, 

a indústria/ofertas culturais locais e a escolha da temá-

tica de cada edição do projeto Marte. 

No que toca especificamente à escolha da temática de 

cada edição, o Marte tenta dar o seu contributo a partir 

de uma educação pelas artes num aprofundamento 

daquilo que se pensa e se faz acerca de temas fratu-

rantes da nossa sociedade como a Igualdade de género 

ou a morte. O facto das atividades serem dentro e fora 

do espaço escolar  tem também esse objetivo – trazer 

à comunidade local e não apenas educativa um novo 

olhar sobre a temática da edição tendo aqui também 

o seu papel político. A partir das atividades propos-

tas e do conceito pedagógico que traz, tenta ser uma 

oportunidade para que através de uma interrupção das 

atividades educativas padronizadas se atinja uma fusão 

entre o agir artístico e pedagógico (Pires, Gomes & 

Gonçalves, 2016). 

Neste artigo pretendemos explanar os principais objeti-

vos, atividades e temáticas do projeto. É também nosso 

propósito apresentar os contributos do Marte para o 

sucesso educativo, para a  integração dos alunos a par-

tir de atividades que remetem para uma interrupção das 

práticas  pedagógicas normalizadas/burocratizadas e a 

aprendizagem que advém dessa rutura (Pires, Gomes & 

Gonçalves, 2016). 

1. Marte – objetivos e temáticas do projeto

Após a apresentação na componente introdutória deste 

artigo sobre as premissas teórico-conceptuais do projeto 

Marte, destacaremos agora os seus objetivos e as temáti-

cas que integram as várias edições da mostra de artes.
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No que se refere aos objetivos deste projeto, o Marte 

tem como intuito a promoção da educação pela arte, da 

partilha de experiências, a solidariedade e o trabalho 

de grupo, o respeito pela diferença, pela igualdade, 

pela inclusão social e pela liberdade de expressão. É 

ainda objetivo do Marte criar estratégias inovadoras de 

motivação, de implicação, de relacionamento interpes-

soal e de valorização dos conteúdos curriculares do 

ensino secundário. O Marte pretende também convo-

car a participação dos encarregados de educação no 

percurso académico dos seus educandos e, por isso, 

muitas atividades são realizadas em horário pós laboral 

e abertas à sua participação. 

Considerando o aumento da indisciplina nas escolas de 

ensino secundário, o Marte pretende potenciar o senti-

do de pertença no contexto escolar através da apro-

ximação dos diferentes intervenientes da comunidade 

escolar – auxiliares de ação educativa, professores, 

encarregados de educação, associação de estudantes, 

associação de pais e encarregados de educação e 

alunos em projetos comuns. 

Considerando o papel do Marte enquanto alternativa e 

complemento da oferta cultural local, é também obje-

tivo do projeto a promoção da abertura da escola ao 

meio envolvente através da colaboração com entidades 

locais como a Câmara Municipal de Barcelos, O IPCA 

– Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, o Museu 

de Olaria, a editora Lovers and Lollypops e outras, de 

âmbito nacional, como a Associação À Pala de Walsh, 

a Galeria Painel, o NEC – Núcleo de Experimentação 

Contemporânea ou a associação REAL, de João Fiadeiro.

Pretende-se ainda promover o conhecimento e a 

reflexão sobre as tradições e a cultura local a partir da 

interligação entre artesãos, artistas locais e outros inter-

venientes da cidade e os objetivos, temáticas e ações 

do projeto Marte. Na exposição de artes visuais “E 

como estrelas/ duplas/ consanguíneas, luzimos de um 

para o outro/ nas trevas”, realizada na oitava edição do 

Marte a artista plástica e ex aluna da Escola Secundária 

Alcaides de Faria, Ana Paço apresentou uma instalação 

artística com o Mistério, um dos barristas mais afama-

dos desta região.

No que respeita ao papel do Marte especificamente 

enquanto ação educativa através da arte, pretende-se 

com este projeto: 

• Proporcionar aos alunos do Agrupamento de Escolas 

Alcaides de Faria e comunidade local o contacto com 

operadores culturais do panorama artístico nacional e 

internacional;

• Inserir os alunos no debate em torno do pensamento 

da arte contemporânea;

• Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade estéti-

ca, formando e aplicando padrões de exigência;

• Confrontar os alunos com diferentes obras e exem-

plos visuais, fornecendo desse modo meios para a 

compreensão visual e plástica das questões e da 



IMAGINAR n.º 66 | novembro 2021 | ISSN1646-6845 p. 161

diversidade da sua abordagem, contribuindo, ao mesmo 

tempo, para a construção de uma cultura visual;

• Proporcionar aos alunos e ex-alunos de artes visuais 

a possibilidade de exporem publicamente os seus 

trabalhos;

• Proporcionar uma ligação constante entre os alunos e 

os ex-alunos do agrupamento através da promoção de 

trabalhos conjuntos;

• Promover a intervenção artística no contexto local;

• Confrontar os alunos e a comunidade escolar e local 

com disciplinas artísticas que não se inserem nas disci-

plinas tradicionais;

• Proporcionar uma formação teórica e prática consis-

tente e sistemática dos alunos, e de toda a comunidade 

escolar através da realização de oficinas, debates, 

conferências, etc por profissionais ligados a instituições 

culturais de relevo, a nível nacional e internacional;

• Dar a conhecer a obra de autores portugueses mar-

cantes na cultura contemporânea.

Após a análise dos objetivos gerais e específicos do 

Marte, iremos agora debruçar a nossa atenção sobre a 

escolha da temática para cada edição do projeto e suas 

motivações.

As temáticas abordadas nas últimas edições do projeto 

Marte centram-se em temas da atualidade ou em temas 

sociais fraturantes como a Morte ou a Diversidade e 

Igualdade de Género. Após as primeiras edições do 

Marte muito direcionadas para uma formação artística 

complementar dos alunos, nas duas últimas este projeto 

alargou os seus objetivos passando a estar mais atento 

na escolha das suas temáticas e tentando deste modo 

contribuir para o debate sobre questões que preocupam 

a comunidade educativa. 

Para tal, foi criada uma articulação transversal no seio 

do contexto educativo englobando alunos, professo-

res, encarregados de educação, conselho pedagógico, 

serviço de psicologia, projeto de educação para a saúde 

e a revista do agrupamento escolar. Esta articulação 

permite que o tema escolhido seja não só trabalhado  

na mostra de artes como noutros momentos educativos 

ao longo do ano letivo, o que representa uma reflexão 

mais aprofundada e com diferentes olhares sobre a 

temática. 

Assim, na última edição do Marte foi já possível atingir 

esta articulação possibilitando uma diálogo interdiscipli-

nar sobre a temática em foco – Diversidade e Igualdade 

de Género. Ao longo do ano letivo não só foram 

planeadas todas as atividades que integraram o Marte 

como também foram dinamizadas, por diversos agen-

tes educativos, outras ações que possibilitaram uma 

discussão mais alargada do tema. Os conteúdos deste 

debate plural foram materializados em textos e imagens 

na publicação física da Revista Alcaides, revista do 

Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria.
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O tema da última edição “Masculin Féminin” (1966), 

é o título de uma das obras cinematográficas de 

Jean-Luc Godard, ou como o próprio chega a propor: 

<<Este filme deveria chamar-se “os filhos de Marx e da 

Coca-cola”.>>

O tema da 9º edição do Marte em 2017, partiu preci-

samente deste filme - sem que nele se encerre e sem 

que nele se queira encerrar. “Diversidade e igualdade 

de Género” pretendeu, desta forma, ser o mote para 

uma ampla reflexão em torno da complexidade do tema 

proposto. 

Da mulher ao homem, do género ao sujeito, da coisa à 

pessoa, da coisa à categorização - é já algo que parece 

fazer parte de nós, a categorização em função da 

comunicação. 

Se aparentemente o título do filme parece aludir para 

uma questão direcional - onde o debate se encerraria 

na questão de género, então aquilo que propusemos 

nesta edição passou, na sua essência, por uma tentativa 

de provocar abalos sobre ideias encerradas, dimen-

sionando a sua importância e abrindo a fundo a sua 

problemática, a discussão.

Conscientes da complexidade e da amplitude deste 

campo de debate, interessou-nos discutir as relações 

neste espaço de poder - ou de poderes -, na força da sua 

pluralidade, tentando enveredar pelos lugares subúrbios 

daquilo a que linguagem ou a língua nos permite.

Para lá do género, para lá dos conceitos, discorrendo 

sobre questões maiores - sobre laços e relações hu-

manas, sobre o lugar e a posição do Humano, do que é 

ser, do que é ser homem, mulher, do que é ser ambos e 

qual o seu lugar. Godard parece mesmo ser consciente 

da importância dessa dimensão reflexiva quando diz, 

em termos maiores: “A sabedoria é a capacidade de 

perceber a vida”. Assim, estando já presente no código 

genético do Marte, esta edição pretendeu mais uma 

vez, através de múltiplas formas, formatos e meios de 

expressão artística, de forma educativa e de apresen-

tação, refletir e tentar - tal como já foi anteriormente 

referido -, desconstruir e ampliar esta reflexão sobre a 

presente temática em torno da diversidade e igualdade 

de género.

2. Marte – Atividades e parcerias realizadas

As atividades que integram o Marte visam promo-

ver o contacto dos alunos de artes visuais da Escola 

Secundaria Alcaides de Faria com disciplinas que não 

fazem parte dos seus currículos escolares mas que 

podem ser determinantes nas suas escolhas no acesso 

ao ensino superior. 

Estas atividades proporcionam um ensino artístico 

mais plural e multidisciplinar onde os alunos podem 

experienciar materiais, matérias, técnicas, tecnologias e 

linguagens que desconhecem; exemplos disso são a se-

rigrafia, a fotografia analógica, a cerâmica, a xilogravura, 

as artes performativas, o teatro, a videoarte, o vídeo 

mapping, entre outros. 
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O facto de serem convidados formadores especializados 

nas diversas áreas possibilita o contacto próximo dos 

alunos com a realidade laboral no meio artístico permi-

tindo-lhes projetarem-se no seu futuro profissional.

Estas ações, desenvolvidas quer no espaço escolar quer 

no seio da comunidade local, funcionam simultanea-

mente como uma desestabilização da rotina escolar e 

uma proposta alternativa pedagógica e cultural. 

O caráter prático, inovador, desafiante destas atividades 

acarreta uma motivação invulgar nos alunos que os 

destaca na comunidade educativa ao longo do progra-

ma Marte. Assim,  o seu sentido de pertença à escola 

aumenta exponencialmente com a participação neste 

projeto o que facilita o sucesso académico e a discipli-

na, o espírito de grupo e a solidariedade no seio escolar.

As atividades do Marte são realizadas na Escola 

Secundária Alcaides de Faria, Casa do Vinho, Museu 

de Olaria, Biblioteca Municipal de Barcelos e espaços 

públicos da cidade. De modo a revitalizar alguns espa-

ços e/ou equipamentos escolares, algumas atividades 

são realizadas em salas e laboratórios que já não são 

utilizados, como os laboratórios de fotografia e serigra-

fia da escola.  As atividades são realizadas a partir de 

parcerias estabelecidas com entidades locais como o 

Museu de Olaria, os barristas barcelenses, as bandas 

de música locais e outras entidades que têm como 

objetivo valorizar a cultura local que cada vez é mais 

negligenciada pelos jovens; deste modo e num mundo 

cada vez mais globalizado, o marte pretende evidenciar 

o papel da escola na preservação de saberes e práticas 

adquiridas ao longo de séculos e sensibilizar para a 

importância da cultura local na construção da identida-

de dos alunos. 

As parcerias que se estabelecem com o IPCA- Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, os alunos da Faculdade 

de Belas Artes e da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade do Porto possibilitam um maior diálogo 

entre alunos e ex-alunos da escola, inserindo os alunos 

no debate em torno da arte contemporânea, promoven-

do uma abertura ao outro e ao novo. 

As atividades contemplam uma parte oficinal e prática 

complementar ao currículo dos alunos onde se inserem 

as várias oficinas; uma parte teórica, de debate sobre 

temas relacionados com a prática artística contempo-

rânea e sobre temas da atualidade onde se inserem 

as conversas com ex-alunos, profissionais das artes 

visuais e teóricos, e uma parte lúdica onde estão os 

concertos, o cinema, o campismo na escola e o jantar 

de encerramento.

Ao longo destes nove anos foram realizadas várias 

oficinas, muitas delas ministradas por ex-alunos que 

todos os anos regressam à escola para partilhar com as 

novas gerações os conhecimentos adquiridos no ensino 

superior e no mercado laboral; outras ministradas por 

profissionais de destaque nas artes visuais quer a nível 

nacional quer internacional como a Vera Mantero, o 

Afonso Cruz, o Nuno Gama, a Vera Mota, o Manuel 

Mozos, o Paulo Mendes, a Wasted Rita, o Ghuna-X, Erva 
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Daninha ou o Miguel Bonneville. Outras oficinas são 

ainda dinamizadas por professores do Agrupamento a 

convite da equipa que coordena o Marte.

Foram realizadas inúmeras oficinas ao longo destas 

edições do Marte, das quais de destacam: as oficinas 

de Fotografia Analógica, Serigrafia, Vídeo mapping, 

Ilustração, Animação, Cerâmica, Encadernação manual, 

Ensaios Tipográficos, Desenho ao ar livre, Desenho 

de Perspetiva, Electrónica, Super 9 Mobile- Narrativas 

audiovisuais com mobile, Colagens e Xilogravura, Papel 

Marmoreado, Balões de S. João, Introdução à Síntese 

Sonora, Composição, seleção e edição fotográfica.

As conversas com os ex-alunos são sempre as mais 

aguardadas, pela curiosidade em saber o que se apren-

de nos diversos cursos do ensino superior que eles fre-

quentam. Este diálogo ajuda a clarificar as escolhas dos 

alunos que frequentam o ensino secundário no acesso 

ao ensino superior e promove um espírito de união e de 

entreajuda importantes.

As conferências são também determinantes em todo o 

contexto do Marte. Muitos dos alunos de artes visuais 

não têm a disciplina de História e Cultura das Artes e, 

por esse motivo, a sua prática artística é muitas vezes 

baseada em exercícios de habilidades desprovidas de 

rigor conceptual, em repetições e em lugares comuns. A 

discussão de assuntos como “ Isto é arte”, por exem-

plo, pergunta que se ouve constantemente, abre vários 

caminhos para uma reflexão sobre a arte, cruzando dife-

rentes géneros artísticos e tempos históricos variados.

Com as conferências pretendemos problematizar o con-

ceito de arte, reconhecer que a ideia de arte é mutável 

e complexa e identificar mudanças e permanências 

no pensar e fazer artístico ao longo da história são 

alguns dos tópicos que se discutem. Como refere Pedro 

Cabrita Reis: “Ainda bem que nenhum texto sobre o 

que se vê é o que se vê”, que nos lembra que o discurso 

sobre a obra não é a obra. 

Os Ciclos de Cinema comentado são outra atividade 

que se deve destacar tendo em conta que foi na Escola 

Secundária Alcaides de Faria que se fundou o atual 

cineclube de Barcelos. Nestes ciclos, com curadorias 

que vão desde ex-alunos da escola até à colaboração 

com o coletivo à Pála de Walsh, são realizados ciclos 

que apresentam abordagens distintas sobre os temas 

escolhidos anualmente para o Marte. No ano passado, 

por exemplo, a apresentação do projeto Marte foi feita 

com a exibição, num campo de futebol ao ar livre, do 

filme Masculin/ Feminin de Jean Luc Godard.

Nestes ciclos há também lugar a uma participação ativa 

da comunidade musical escolar e local. O Marte desafia 

jovens músicos a criar bandas sonoras para filmes ex-

perimentais do cinema mudo, que são depois apresen-

tados publicamente.

Considerando as dificuldades na expressão e relação 

interpessoal dos alunos, na passada edição o Marte 

a partir de uma atividade de teatro e com a partici-

pação do ator Luís Araújo, foi encenada, ao longo de 

três meses, uma peça de teatro sobre diversidade e 
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igualdade de género. Nessa atividade participaram os 

alunos da Escola Secundária Alcaides de Faria e da 

Escola Secundária Henrique Medina, de Esposende. 

Este projeto mobilizou encarregados de educação, pais, 

alunos, professores e comunidade local na abordagem 

e debate de um assunto ainda em discussão na socie-

dade portuguesa.

Outra atividade da última edição do Marte foi a Feira 

de publicações realizada pelos alunos da Faculdade de 

Belas Artes da Universidade do Porto, proporcionando  

aos alunos o contacto com um conjunto de publicações 

marginais que se desenvolvem fora do circuito artístico 

mainstream. 

Relativamente a outras ações de caráter lúdico do 

Marte,  a componente musical tem em todas as edições 

também destaque. A seleção dos concertos para cada 

edição baseia-se na música alternativa de caráter expe-

rimental e improvisado. Os músicos escolhidos têm uma 

ligação intrínseca com o contexto artístico de vanguar-

da. Nomes como Von Calhau, Marta Bernardes, José 

Valente, Grain of Sound, Tó Trips, trouxeram aos alunos 

experiências fora do seu habitual universo sonoro.

Os músicos convidados integram em algumas das 

suas atuações alunos da Escola Secundária Alcaides 

de Faria.  A título de exemplo, na atuação dos Lone 

Taxidermist, projeto musical do Reino Unido, duas alu-

nas atuaram como performers. Em algumas edições, os 

artistas foram ainda interpelados a preparar atuações 

de encontro ao tema do Marte. Exemplo disso foi na 

edição anterior a peça Ratatock Rataplock apresentada 

por Marta Bernardes e José Valente a partir da obra de 

Ana Hatherly. 

O Marte tem realizado também algumas atividades de 

valorização do património arquitectónico de Barcelos: 

projeto Open House - Aqui ao Lado –percursos de 

arquitetura em Barcelos. Trata-se de um projecto que 

visa conhecer e dar a conhecer edifícios de significativa 

importância arquitectónica na região do Minho e que 

se encontram, de alguma forma, ocultos da memória 

colectiva. A iniciativa propõe uma visita guiada aos 

edifícios, em forma de percurso pedonal pela cidade, 

com a participação de arquitetos e oradores convida-

dos que contextualizam e analisam as obras, revivendo 

as suas memórias, mas também as dos moradores, e 

reafirmando o papel que pequenas cidades portuguesas 

têm no panorama da arquitetura portuguesa. Na última 

edição estiveram presentes oradores como Alexandre 

Alves Costa, José Martins, Nuno Portas, Maria Tavares, 

Eduardo Fernandes, Fernando Matos Rodrigues, Gaspar 

de Sousa Coutinho e José Carlos Loureiro.

Além das atividades já mencionadas anteriormente, ao 

longo das edições do Marte foram realizadas as seguin-

tes ações que pelo seu relevo destacamos aqui: 

• Exposição de Artes Visuais de Ex-alunos da ESAF em 

colaboração com outros artistas por estes convidados e 

com curadoria de ex-alunos;

• Realização de concertos de música experimental e 
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improvisada de tendência marginal em colaboração com 

editoras locais e outras;

• Leituras encenadas de textos de autores portugueses, 

como Herberto Hélder, Ana Hatherly, entre outros.

• Sessões de Pechakucha. 

3. Considerações finais 

O Marte – Mostra de artes visuais tem-se assumi-

do como um projeto emblemático das boas práticas 

educativas. O seu caráter disruptivo tem-se revelado 

fundamental para o sucesso educativo dos alunos de 

artes visuais e contribuído para uma mudança efetiva 

de valorização do ensino das artes, no desenvolvimen-

to do espírito crítico, na valorização da cultura local 

e na intervenção artística local. Com o contributo do 

Marte, os alunos de artes visuais da Escola Secundária 

Alcaides de Faria têm-se afirmado no contexto artístico 

nacional, são exemplos disso o trabalho que atualmen-

te desenvolvem no teatro, no cinema, na curadoria, nas 

artes plásticas e na multimédia, assim como o cres-

cente número de alunos que atualmente frequentam 

universidades com cursos relacionados com as artes 

visuais, design, arquitectura, cinema e multimédia. Em 

vários depoimentos todos referem a importância do 

Marte no seu percurso.

Num contexto escolar onde se privilegiam os resultados 

e em que os alunos têm bastantes atividades letivas e 

os professores densos programas para lecionar e um 

conjunto de procedimentos burocráticos, torna-se difícil 

conseguir tempo e energia para dar seguimento a um 

projeto que já assume uma envergadura considerável.

Os constrangimentos logísticos, contabilísticos e 

financeiros são também extremamente desgastantes. 

A par disso, a resistência de certos agentes educativos, 

sobretudo professores, e a falta de rigor, responsabili-

dade e cumprimento de alguns parceiros, provoca um 

desgaste que poderá comprometer as edições futuras 

deste projecto.

Hoje, o meio artístico português já tem conhecimento 

do projeto Marte. Os convidados demonstram surpresa 

pela qualidade do programa, pelos trabalhos que os alu-

nos apresentam, pela motivação que estes expressam e 

pela dinâmica local que o Marte promove.

Futuramente pretendemos que o Marte se afirme de 

forma mais consistente enquanto prática educativa al-

ternativa e complementar aos programas curriculares da 

escola, assumindo um papel de revelo para o sucesso 

académico, integração social dos alunos e abertura de 

horizontes académicos e na construção da pessoa.
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Anexos

Links com informação sobre as duas últimas edições:

http://marte2016.weebly.com/

http://aquiaoladobarcelos.weebly.com/

http://marte2017.weebly.com/

Contacto: arturdurao@aeaf.edu.pt

Afiliação: Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria, 

Barcelos
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