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Fábrica de Projetos – projeto transdisciplinar e intergeracional

Andreia Dias

RESUMO

 Desenvolvido no âmbito da Fábrica de Projetos com o Agrupamento 

(TEIP) de escolas de Marrazes em Leiria, foi desenhado em conjunto com 

2 professoras e 40 alunos (entre os10 e os 18 anos) conta com a parceria da 

Sociedade Filarmónica e Centro de Dia locais. Centra-se nas questões da 

memória, migrações e identidade, procura a criação de uma identidade coletiva, 

representativa desta comunidade. Parte da abordagem da obra de arte e do 

acervo das nossas coleções e desenvolve-se entre o museu e a escola num diálogo 

ativo, crítico e criativo.

Palavras chave: identidade, memória, comunidade, criação, criatividade. 

ABSTRACT

 Developed within the scope of the Project Factory with the TEIP group of 

Marrazes shools in Leiria, was designed together with 2 teachers and 40 students 

(between 10 and 18 years old) with the partnership of the Philharmonic Society 

and the local Day Center. It focuses on issues of memory, migration and identity, 

seeking to create a collective identity, representative of this community. Engages 

with the approach to the work of art and our collections and builds up in the work 

between the museum and the school in an active, critical and creative dialogue.

Keywords: identity, memory, community, creation, creativity.
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O que é o projeto Guardiões de Memórias?  

 É um projeto projeto transdisciplinar e 
intergeracional, que se apoia na música, dança e artes 
plásticas como ferramentas de trabalho e parte da obra 
de arte e das coleções de um museu, o Museu Calouste 
Gulbenkian, para trabalhar temas como a multiculturalidade, 
migração, identidade e a inclusão usando a memória 
pessoal, familiar e de toda uma comunidade, trabalhando 
a partir desta, guardando-a e preservando-a ao mesmo 
tempo que a transforma através da linguagem artística e a 
apresenta de novo a esta comunidade.

 Foi um desafio criativo a cada passo e para todos 
os seus participantes, desenvolvendo-se entre o museu e a 
escola num diálogo ativo, crítico e criativo, numa incessante 
procura de partilha, de conhecimento e de construção, de 
um fazer participativo e colaborativo, com um resultado em 
aberto que se construiu a cada encontro.

Como surgem os Guardiões de Memórias? 

FÁBRICA DE PROJETOS

 Sinopse: Tem uma ideia? Gostava de fazer um 
projeto com o Museu? Venha falar connosco! Queremos 
desenhar projetos a meias. Este ano estamos a preparar 
uma programação em torno da ideia do cruzamento de 
culturas, das diásporas e das emigrações, e estamos a 
apostar em projetos que nascem entre professores, alunos 
e o nosso museu. Gostávamos de conversar mais, de 
encontrar projetos comuns, de desenhar em conjunto, de 
nos tornarmos um verdadeiro ponto de encontro! 

 Traga as suas ideias, vamos criar juntos.

 Este projeto destina-se a professores e educadores 
de infância ou outros mediadores. 

 Requer marcação de reunião prévia e avaliação das 
propostas de trabalho e da capacidade de resposta do nosso 
museu.

 Este foi o convite lançado publicamente dentro 
da nossa programação do serviço educativo e ao qual 
responderam duas professoras, uma de Educação Visual e 
uma Animadora Sociocultural, do Agrupamento de escolas 
de Marrazes, em Leiria, inserido num contexto de Território 
Educativo de Intervenção Prioritária-TEIP. O seu objetivo era 
trabalhar de alguma forma a multiculturalidade da escola, 
nascida num bairro de ex-colónias portuguesas e construída 
para receber quem voltava do ultramar, atualmente com 
forte expressão marroquina, cabo verdiana e cigana, em que 
a arte fosse o ponto de partida, envolve-se a comunidade e 
aposta-se nas questões da memória e identidade. 

 Mantinham uma colaboração com o Centro de Dia 
local – AMITEI,  e também com a Sociedade Filarmónica, fazia 
então sentido envolve-los neste projeto, dando continuidade 
a essa parceria e promovendo a transdisciplinaridade e o 
contato intergeracional. Interessava ainda poder envolver 
outros professores de outras áreas.

 As professoras estão ligadas a um clube de teatro 
e de fotografia a funcionar dentro da escola e por esse 
motivo determinou-se que os alunos a selecionar para o 
projeto seriam os envolvidos nestes clubes, os do Curso de 
Educação e Formação de Cerâmica, e ainda alguns de 5º 
e 6º escolhidos de acordo com a mais-valia que poderiam 
retirar em puderem estar neste processo e usufruírem das 
pesquisas e trabalhos desenvolvidos.

 Decidimos usar a dança como ferramenta, uma 
vez que o gabinete de mediação de conflitos da escola tem 
experimentado usar a música e a dança como promotoras 
da resolução de atritos, com sucesso.

 Definimos que partiríamos da obra de arte e de 
visitas específicas ao nosso museu como base de trabalho 
e que usaríamos a música e a dança como processos de 
experimentação, pensamento e construção sobre a arte, 
identidade, cultura e memórias, transformando-as em 
ferramentas de ação e intervenção.

 Como objetivo último gostaríamos que destas 
ideias e processos nascesse um resultado representativo da 
comunidade local, onde as suas histórias, origens e memórias 
fossem transformadas através da linguagem da arte e dos 
processos artísticos e devolvidas à comunidade através de 
uma apresentação performativa que se esperava cheia de 
novas memórias impregnadas de uma renovada consciência 
do eu e do outro, o reforço positivo da interligação cultural e 
a promoção da tolerância, respeito e amizade num processo 
inclusivo e participativo.

Como se desenvolve? 

 Após o desenho estrutural do projeto, apresentada 
no ponto anterior, desenhámos dois dias de atividades para 
os alunos e convidámo-los a vir ao nosso museu, conversar 
sobre as ideias que tínhamos para este projeto de parceria, 
iniciar as atividades pensadas para eles e pensarmos juntos 
como o desenvolver.

 Foi feita a receção ao grupo e apresentado o projeto, 
numa conversa onde se confirmaram colaborações e se 
aferiram expetativas. Aderiram muito bem, demonstrando 
curiosidade e vontade de participar. 

 No primeiro dia o grupo foi dividido em dois e 
realizou duas visitas da parte da manhã e outras duas 
da parte da tarde. As da manhã incidiram na música e 
som com o intuito de incluir a contribuição Sociedade 
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de música, no processo e criar pontes para uma possível 
experimentação de construção musical por parte do grupo. 
Experimentaram atividades ligadas à interpretação da obra 
de arte através do som, uma abordando a relação entre 
som e imagem e criando uma composição sonora com o 
resumo de um percurso pelo museu e uma outra em que 
se cria uma pequena composição musical explorando 
vários instrumentos e compondo com uma metodologia de 
orquestra. 

 Na parte da tarde exploraram as coleções a partir 
do enfoque das matérias-primas das obras e de como os 
processos e materiais são determinantes na nossa perceção 
das mesmas e que como a escolha feita destes influencia 
o discurso do artista, abrindo possibilidades de explorar 
materiais ou técnicas de forma diferenciada para obter 
resultados e expressões diferentes. 

Figura 1 a 3. Trabalhos de participantes. Fonte: 
própria

 Concluiu-se com uma conversa sobre as 
experiências, sensações e opiniões sobre o dia e lançado 
o primeiro desafio - receberam uma caixa de papel que 
construímos para cada um deles, feita para comunicação, 
onde deveriam guardar as memórias de como cada 
participante chegou ao bairro dos Marrazes, qual a viagem 
que fez, quais as histórias de família que estão envolvidas 
nessa viagem, e juntar pequenos mapas que resumam os 
sonhos, expetativas e emoções associadas, para além dos 
percursos das deslocações feitas.

 Num segundo momento de visita ao museu, para 
além de trazerem as caixas já com informações, objetos e 
emoções, pedimos-lhe que trouxessem um objeto pessoal 
que estivesse associado às memórias de viagem até aos 
Marrazes ou que fosse muito importante nas suas vidas. 
Estes foram referências pessoais de identidade e pontes de 
construção de relação com os seniores da AMITEI. Alguns 
decidiram mesmo criar esses objetos, em cerâmica, para 

Figura 4. Trabalhos de participantes. Fonte: própria

partilharem a importância que a sua religião – muçulmana, 
tem na sua forma de estar na vida. Surgiram mesquitas e 
outras representações.

Figura 5 e 6. Trabalhos de participantes. Fonte: própria

 Neste dia trabalharam técnicas de movimento, 
composição e performance explorando as obras de arte a 
partir do corpo e do movimento e também a construção 
de histórias, narrativas múltiplas que nascem das pinturas 
e esculturas e se transformam em objetos/cenários com 
personagens, ações e aventuras. Fechámos novamente o dia 
com uma conversa e partilha em que fomos recolhendo as 
suas opiniões e ajustando as linhas orientadoras do projeto.

 Neste ponto pareceu-nos importante um outro 
momento de exploração da riqueza da diferença cultural 
e da igualdade entre povos. Nasceu assim um terceiro 
momento de trabalho nas nossas instalações onde o tema 
abordado foram as migrações e cruzamentos, das obras 
de arte, das culturas e das pessoas, com visita no museu 
seguida de debate com uma jornalista especializada em 
direitos humanos que partilhou a sua experiência de estar 
num dos campos de refugiados na Grécia. Avançámos 
depois para exercícios de movimento, corpo e espaço 
criando experiências de dança e performance que irão 
iniciar o trabalho de criação a desenvolver daqui em diante 
ao longo do projeto.
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 Em todos estes momentos estiveram presentes 
os professores de música da filarmónica e juntou-se a 
professora de cerâmica do curso CEF. Estes três dias de 
atividades foram espaçados no tempo, um momento por 
mês, permitindo aos alunos, e professoras, terem ideias 
e trabalharem sobre os tópicos lançados e experiências 
realizadas. Isso possibilitou que nascessem novos trabalhos 
e novas ideias: os alunos de CEF, com o apoio e orientação 
da professora da disciplina de cerâmica, organizaram vários 
momentos de partilha dos seus conhecimentos técnicos 
ensinando os colegas e os seniores do centro de dia local 
a trabalhar a técnica da placa e aplicação de pintura na 
mesma, todos fizeram a sua efígie como nas moedas antigas 
que viram no museu.

Figura 10 a 12. Trabalhos de participantes. Fonte: própria

Figura 13 a 15. Trabalhos de participantes. Fonte: própria

 Desenvolveram os trabalhos das suas caixas de 
memórias, adotando as orientações dadas para cada uma, 
fizeram um grande mural com as silhuetas de todos os 
participantes do projeto, juniores e seniores, e surgiram 
horas de almoço com música e dança de várias partes do 
mundo, em que outros alunos da escola se envolveram e em 
que o mote é demonstrar e ensinar a dançar, entre outros 
momentos espontâneos de partilha e cumplicidade. 

Figura 16 a 22. Trabalhos de participantes. Fonte: própria

 Para uma maior interação com o centro de dia 
propusemos um momento de contato e partilha em que 
visitaram o centro e cada um contou uma história a partir 
dos seus objeto a um idoso, recebendo de volta histórias 
contadas pelos objetos e memórias dos mais velhos.
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Figura 23 a 24. Trabalhos de participantes. Fonte: própria

 Iniciámos a segunda parte do projeto e começámos 
a desenvolver trabalho com o grupo já no território da 
escola. 

 Na primeira deslocação aos Marrazes levámos 
a expetativa e aquela sensação boa de voltar a estar com 
um grupo que se entrega de corpo e alma às propostas 
e fomos recebido por trabalhos dos alunos, que foram 
desenvolvendo entre as visitas ao museu e nossa vinda, 
expostos pela escola.

 Lançámos um mapa de ideias feito de palavras 
nossas e deles que resumissem o que é ser para eles 
Guardiões de Memórias. Desse mapa partimos para 
dinâmicas criativas de composição coreográfica para 
contarmos esta história de todos. 

 A dinâmica gerada com as professoras e com 
os alunos é contagiante e os processos estão sempre em 

mutação e transformação. Resolvemos juntar os seniores 
ao trabalho performativo, contando as suas histórias em 
gestos e teatro de imagens, incluímos solos propostos 
pelos alunos e danças partilhadas no horário do almoço, 
criámos e compusemos em plena parceria de vontades e 
decisões com quarenta alunos que couberam de forma 
espantosa num pequeno espaço da biblioteca escolar onde 
juntos dançámos, sorrimos, partilhámos pensamentos 
e movimentos, criámos cumplicidades e o início de uma 
coreografia em que todos têm voz.

 Estavam programadas mais seis deslocações à 
escola para desenvolvimento da performance. Acordámos 
que por motivos de disponibilidade do grupo e das 
professoras optaríamos por uma semana de residência 
artística com trabalho intenso e diário, no período mesmo a 
seguir ao fecho do ano letivo.

 Um dos intuitos deste projeto era o de poder 
devolver à comunidade esta ideia que estamos a contruir 
dela, fez-nos sentido que houvesse uma apresentação 
pública do trabalho do grupo, e assim em poucos minutos 
ficou acordado que seria no espaço público da cidade 
de Leiria no festival A Porta, em junho. O contato com a 
organização do festival foi estabelecido e a proposta bem 
recebida e aceite.

 Seguiu-se então a semana de trabalho, em que cada 
conjunto de palavras do mapa de ideias foi transformado 
em movimento, dança e coreografia numa negociação 
participativa e colaborativa numa contínua exploração 
em solos, pequenos grupos e grande grupo. Escolhidas 
músicas e montado o resultado final. E ensaiado, ensaiado, 
ensaiado…

Trabalhou-se também com os seniores compondo a sua 
intervenção em diferentes momentos de partilha.

Figura 25 a 27. Trabalhos de participantes. Fonte: própria

Figura 28 a 30. Trabalhos de participantes. Fonte: própria
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 Com o final da semana chegou o final do projeto e o 
momento da sua apresentação pública à comunidade. Dia de 
grande excitação e euforia, mas também responsabilidade.

 Estiveram todos empenhados e concentrados, 
tanto os seniores, como os juniores. Foi um momento de 
construção de novas memórias para guardar para quem 
participou e para quem assistiu.

Figura 31 a 34. Trabalhos de participantes. Fonte: própria

Como se define? 

 Como um projeto projeto transdisciplinar e 
intergeracional, que se apoia na música, dança e artes 
plásticas como ferramentas de trabalho e parte da obra 
de arte e das coleções de um museu para trabalhar temas 
como a multiculturalidade e a inclusão usando a memória 
de pessoas, famílias e de toda uma comunidade trabalhando 
a partir desta, guardando e preservando-a ao mesmo 
tempo que a transforma através da linguagem artística e a 
apresenta de novo a esta comunidade.

 Este projeto foi um desafio criativo a cada passo e 
para todos os seus participantes. Uma incessante procura 
de partilha, de conhecimento e de construção, de fazer com 
um resultado em aberto que se constrói a cada encontro.

 Descobriram o museu como um espaço que 
podemos tomar como nosso, onde se realizam descobertas 
e aprendizagens, que as obras de arte são múltiplas de 
interpretações e apropriações, que o som e o movimento 
também existem num espaço expositivo, que todas as 
nossas ideias são válidas e passiveis de serem incorporadas 
num processo de diálogo e de construção crítica de 
conhecimento, que o corpo é uma ferramenta viva e que 
das memórias se pode construir uma dança. Uma dança que 

conta muitas histórias, fala de várias culturas, de diferentes 
tempos e que da identidade de muitos constrói uma nova. 

 Ser Guardiões de Memórias é preservar memórias 
de muitos tempos e de muitas culturas, guardar tempos 
de família, de conversa, saber que somos importantes uns 
para os outros, que conhecermos as nossas origens e as dos 
outros é fundamental se nos queremos conhecer e guardar 
o que somos e ainda que a obra de arte e os processos 
artísticos são formas de ver o mundo e de poder intervir 
nele. 

 Reforço que a adesão e empenho extraordinários 
deste grupo de alunos, de idades e turmas diferentes, 
sempre com um entusiasmo que nos comove e contagia. 
O trabalho foi sempre encarado com otimismo e uma 
expetativa feliz e a apresentação pública vista com orgulho.

 O impacto que o projeto teve no grupo foi muito 
forte, melhorou a integração, corrigiu comportamentos 
disruptivos, originou um reforço positivo da identidade 
e da interligação cultural, melhorando a autoestima e 
autoconfiança, promoveu a tolerância, inclusão, o respeito 
e a amizade num processo inclusivo e participativo a partir 
da obra de arte e das linguagens artísticas.

 No âmbito de uma metodologia participativa em 
que o processo importa mais que o resultado partilho como 
conclusão alguns dos pensamentos dos participantes e 
protagonistas:

 “No 9º ano (este) apareceu-me uma viagem até 
um museu, foi um dos melhores dias da minha vida.”

 “Gostei muito da parte da música. Voltaria a repetir 
a experiência vezes sem conta.”

 “Este trabalho é único e diferente do que os que eu 
tenho feito.”

 “Fomos visitar o museu e eu gostei, porque foi 
uma visita diferente, foi uma experiencia única. Dançamos, 
vimos peças de arte, libertamos a nossa imaginação.”

 “Vimos objetos extraordinários, completamente 
incríveis e eu gosto de estar lá, é um espaço sossegado.”

 “Ir ao museu foi uma experiência única e especial 
porque fomos ver coisas estranhas, novas, fantásticas, 
antigas, etc….”

 “Acho que posso ganhar conhecimento e 
enriquecer a minha cultura com o projeto.”

 “Ser Guardião de Memórias é como se fosse uma 
enciclopédia, guardamos as memórias uns dos outros.”

 “Nesta experiência aprendi que nenhum ponto de 
vista está errado e que há sempre mais do que uma maneira 
de ver as coisas.”

 “Sair da zona de conforto e experimentar outras 
perspetivas de aprendizagem.”
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inacreditáveis.”

 “Gostei de atuar e relembrar algumas das minhas 
memórias em frente à minha família.”

  “Experiência inesquecível.”

 “A partir de uma obra de arte pode-se criar tudo o 
que a nossa imaginação permitir.”

 “Eu estive a trabalhar para comunicar com a ajuda 
da arte.”
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