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no ponto.  

4 A obra “No Ponto” pretende ser um cenário 
que possibilita a transformação e a con-
tagem de histórias, que coloca em prática 
a metodologia de ação e incita, a quem o 
maneja, ao Fazer com a utilização de ferra-
mentas artísticas.

Está dividida em sete etapas que relatam 
o Projeto “AMASS:  Acting on the Margins: 
Arts as Social Sculpture” (Atuar  nas mar-
gens: as artes como escultura social), finan-
ciado pela União Europeia, no Programa 
de Investigação e Inovação Horizonte 2020 
(agreement no. 870621) e que pretendem ser 
momentos de inspiração e reflexão sobre os 
trabalhos desenvolvidos em Portugal, entre 
2020 e 2023.
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FARINHA.
NECESSÁRIA 
PARA CONS-
TRUIR QUAL-
QUER BOLO.
VERTIDA EM 
CÍRCULO, 
UM ESPAÇO NO 
CENTRO PARA 
OS INGRE-
DIENTES QUE 
SE SEGUEM.

fo
to

gr
afi

a 
R

aq
ue

l B
al

sa



no ponto.  

6 O Projeto AMASS contou com a coordena-
ção da Universidade da Lapónia (Finlândia) 
e com os parceiros: 
- Karlova University (República Checa)
- University of Malta (Malta)
- Hogskolan i Boras University (Suécia)
- Corvinus Egyetem University (Hungria)
- PACO Design (Itália)
- Leeds University (Inglaterra) 
- Associação de Professores de Expressão e 
Comunicação Visual - APECV (Portugal).
Este projeto procurou investigar o papel 
das artes nos desafios da sociedade, espe-
cialmente dos lugares localizados à mar-
gem e visou promover e investigar ações 
transformadoras das artes com grupos 
minoritários ou desfavorecidos de lugares 
marginalizados na Europa.



1 -  manual de não instrução

7Apesar das inúmeras publicações já 
realizadas sobre o projeto (https://amass-
project.weebly.com/), as autoras acharam 
pertinente realizar uma publicação em 
Português que contasse as várias ativi-
dades realizadas e que, acima de tudo, 
permitisse a sua continuação no tempo, 
com objetos espoletadores de ações, que 
contam e permitem a contagem de his-
tórias.
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8 Já vemos a manta estendida, onde nos 
sentaremos a comer, a conversar, a olhar 
para o céu. Depois de um passeio em que 
os ingredientes ganharam corpo, oxigénio, 
levedaram, foram misturados, provados, 
acarinhados, mudaram de estado ou de 
textura.
Da mãe farinha e fermento nascem as 
não-instruções. Deste cereal abrem-se 
caminhos. As possibilidades presentes na 
diversidade culinária e no essencial. Para a 
fome e para um doce. Segue-se, não antes 
nem depois, o açúcar. Adoçar o momento é 
uma forma de estar. Presente. Neste caso, 
de estarmos juntos. Assim começou e as-
sim se tece este fecho (não final).
Um ovo representa possibilidades, gerares, 
nutrientes. Assim nos desdobramos para 
o que podia nascer. Escutamos muito e 
demoradamente para estes nasceres. 
Para celebrar abrimo-nos, partilhamos. 
Neste bolo que se vai encimar por um ma-
nifesto.
Queremos que o bolo seja redondo, um 
círculo, onde nos encontramos todos à 
mesma distância do centro. Em que este 
centro está cada vez mais próximo de nós, 
de cada um.
Para todo este preparo vestimos a camiso-
la. Uma camisola do fazer. Um avental.
E, então, depois deste passeio, sentamo-nos 
juntos, a comer, a conversar. Vem tudo dar 
ao princípio.
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10 Uma obra Ação-Manifesto, que nos autoriza 
a paragem, o silêncio e a partilha. Onde to-
das as vozes são ouvidas e representadas. 
Uma escuta atenta e corajosa perante a ve-
locidade do mundo. Permite-nos cuidar do 
outro, cuidando de nós e a olhar para aquilo 
que nos rodeia com respeito e carinho, re-
pensando novos e possíveis caminhos.

AÇÃO
MANIFESTO



AÇÃO
CONVITE

Uma obra Ação-Convite, que nos permite 
criar e recriar sem instruções ou directri-
zes impostas. Convida-nos a sonhar, dei-
tados na erva a ouvir o rio ou a bordar o 
nosso caminho, sozinhos ou com outros.



no ponto.  

12 Uma obra Ação-Reflexão, que permite a 
leitura e reflexão sobre processos já rea-
lizados. Que nos inspira a sentir o lugar 
onde estamos e o lugar que queremos.

AÇÃO
REFLEXÃO



1 -  manual de não instrução

13Uma obra Ação-Errante, que podemos 
levar debaixo do braço para onde quiser-
mos, que nos deixa caminhar, deslumbrar 
e aprender com aquilo que aparece.

AÇÃO
ERRANTE
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14 Uma obra Ação-Ação, que nos incita a fa-
zer, a cozinhar, a criar lugares de encon-
tro, a construir metáforas e outras formas 
de comunicação e de ativismo.



1 -  manual de não instrução

15Como refere o artista e professor Joseph 
Beuys (1990), que serviu de inspiração ao 
Projeto AMASS pelas suas práticas artís-
ticas e de ação social:
“Necessitamos de outro tipo de ‘quadros’ 
e ‘esculturas’. Necessitamos de relações 
mais profundas com as forças do indi-
víduo e da sociedade. Vejo que há uma 
necessidade inevitável de ação.”
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16 Por isso, Tu, que hoje te cruzas com esta 
obra, não deixes que ela fique parada, ela 
está carregada da força motriz do mo-
vimento, usa-a e recria-a. É um palco, é 
uma ferramenta, é um lugar de encon-
tros.

Ângela, Teresa, Raquel e Célia  
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CONTINUAMOS A 

COZINHAR JUNTOS 

COM OS PRÓXIMOS 

INGREDIENTES..
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ESTA FONTE FOI DESENHA-

DA A PARTIR DA TIPOGRA-

FIA CRIADA PELA ASSOL 

PARA OS CADERNOS DO EN-

CONTRO DA APECV EM DOIS 

MIL E VINTE E DOIS.

ESTE LIVRO FOI CUIDA-

DOSAMENTE PRODUZIDO À 

MÃO PELA OFICINA DEVA-

GARSEENCADERNALONGE 

DA ASSOL.

OBRIGADA.







This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme
under grant agreement n.º 870621.

Projeto 
Piloto

ASSOL
ajustamos a dimensão 20x31 cm

40x31 cm

usualmente a assol usa um papel de guarda 

e insere aqui a informação sobre a oficina de 

encadernação :)

podem mudar a cor da do título e número na 

pág seguinte
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AÇÚCAR, 
JUNTAR E 
MEXER. PARA 
CRESCER E 
GANHAR AR.

ficha técnica entra aqui
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no ponto.  2 -  projeto piloto

6 707.06-2020 - 24.12-2020

Participantes: 
21 Adultos, 
homens e mulheres (25-60 anos)

Contexto
“Lugares de Aprendizagem” 
é o título dado ao Projeto Piloto do Projeto 
AMASS, em Portugal.
Este projeto decorreu entre junho de 2020 
e janeiro 2021 entre duas organizações 
sem fins lucrativos: ASSOL e APECV.

APECV: Associação de Professores de 
Expressão e Comunicação Visual
Esta Associação Portuguesa sem fins 
lucrativos foi fundada em 1989 e tem 
trabalhado continuamente pela qualidade 
da educação artística pública para todos. 

Tendo como principais objetivos:
_Desenvolver métodos transculturais 
para a educação artística: trabalhando 
com arte-educadores, artistas e professo-
res de todo o mundo no desenvolvimento 
e experimentação de práticas artísticas 
educativas e sociais;
_Desenvolver pedagogias, por meio da 
arte, para promover competências para 
equipar os alunos aos desafios sociais e 
ambientais;
_Projetar e implementar eventos de expe-
rimentação de educação artística para de-
senvolver métodos de aprendizagem que 
fomentem a criatividade, comunicação 
visual, expressão artística, pensamento de 
design, habilidades de resolução de proble-
mas por meio de processos e tecnologias 
de arte, artesanato e design;

LUGARES DE APRENDIZAGEM

Contexto

ASSOL

Metodologia - Isolar com amor

Trabalhando juntos

PRIMEIRA PARAGEM

SEGUNDA PARAGEM

TERCEIRA PARAGEM

QUARTA PARAGEM

QUINTA PARAGEM

SEXTA PARAGEM

SÉTIMA PARAGEM

Avaliação

Conclusões

Referências

7

7

8

9

14

14

16

20

24

30

32

40

44

47

49

ÍNDICE LUGARES 
DE 
APRENDI-
ZAGEM
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_Implementar a aprendizagem através 
de programas artísticos de pequena esca-
la para as comunidades;
_Identificar grupos com programas de 
educação artística inexistentes ou com 
falta de oferta de atividades artísticas 
como aprendizagem, especialmente gru-
pos marginalizados (deficiência, mino-
rias, excluídos sociais);
_Estabelecer protocolos com as partes 
interessadas (associações; municípios; 
centros sociais; associações de solida-
riedade social, escolas, etc.) oferecendo 
atividades de aprendizagem através das 
artes aos seus membros/utilizadores/
aprendizes. 
_Elaborar um programa coerente de ofi-
cinas com os participantes respondendo 
às necessidades da comunidade.

ASSOL 
(Associação de Solidariedade Social de La-
fões - que apoia adultos com deficiência)

A ASSOL foi fundada em 1987 para ser 
um instrumento que facilite a resposta 
da comunidade às necessidades en-
contradas nas comunidades de Lafões, 
nomeadamente para melhorar a vida dos 
adultos com deficiência múltipla.
A ASSOL procura aumentar a qualidade 
de vida das pessoas apoiada na pedago-
gia das abordagens da interdependência 
no âmbito da rede internacional deno-
minada Gentle Teaching (McGee, 2007), 
onde são valorizados o afeto, o amor e o 
respeito pelas capacidades individuais.

As duas organizações já tinham traba-
lhado juntas no passado, o que facilitou 
o contato entre os participantes, muito 
importante para o desenvolvimento do 
projeto, que exige conhecimento e afe-
to entre os participantes do grupo para 
maior fidelização, participação e credibi-
lidade entre todos.

Neste Projeto Piloto participaram doze 
pessoas apoiadas pela ASSOL, dois 
cuidadores, três artistas convidados, um 
da área da performance e dois das artes 
plásticas e quatro investigadoras especia-
listas em Arte, Educação e Comunidade 
(do Centro de Investigação da APECV).

Para a realização do projeto piloto, utiliza-
mos uma metodologia de investigação-a-
ção participativa, onde, de forma colabo-
rativa, todos os participantes contribuem 
para a concretização do projeto. Onde as 
hierarquias se dissipam. Com um engaja-
mento ativista, inspirado no movimento 
Gentle Teaching (McGee, 2007) e nas 
ideias de Paulo Freire para a pedagogia 
da esperança (Freire, 1992).
No início e em preparação para a primei-
ra sessão, as investigadoras elaboraram 
um kit para atividades de quebra-gelo sob 
o tema “Isolar com Amor”, de forma a unir 
todos os participantes e criar uma ligação 
para iniciar as atividades - um contrato 
feito através do presente (gift). O slogan 
do kit (“Isolar com Amor”) era uma metá-
fora para o isolamento social (vivido na 
altura), rejeitando o isolamento dos tem-
pos de pandemia pela Covid19. Reivindi-
cava lugares e pensamentos ligados ao 
amor, reconhecendo que a distância era 
necessária para cuidar do outro. O Kit era 
composto por uma bolsa artesanal e más-
cara facial (ver imagens) - com o mote 
Isolar com Amor, um recipiente para 
colocar água (sinónimo de hidratação e 
protecção do corpo individual, para uma 
maior imunidade), um caderno e lápis de 
cor (apelando à criatividade, imaginação 
e trabalho colaborativo).

METODO-
LOGIA
ISOLAR
COM
AMOR
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A primeira sessão decorreu nas instala-
ções da ASSOL e todos se sentaram em 
circulo, com a distância de segurança 
assegurada e o kit “Isolar com Amor”, 
serviu como convite à participação no 
Projeto AMASS e todos os participantes 
foram convidados a revelar aquilo que 
gostariam de fazer. 
A participação coletiva, em que todas as 
vozes do grupo devem ser ouvidas, foi a 
metodologia de escuta e trabalho utiliza-
da em todas as sessões.
As considerações éticas (disponível em 
www.apecv.pt)foram salvaguardadas 
com a explicação, de forma oral, dos ob-
jetivos e metodologia do estudo, o pedido 
de permissão da utilização dos nomes 
reais e das fotografias e imagens dos 
intervenientes. Todos os participantes 
assinaram, também, de forma legal, um 
documento escrito, com o código de pro-
teção de dados e descrição do Projeto.

O grupo ficou assim constituído por:
António Pereira, Carla Martinho, Deolinda 
Santos, Diogo Pinhão, Francisco Ferreira, 
João Bonjour, João Carlos, Mari Lúcia, 
Paulo Alexandre, Rogério Paulo e Vera 
Lúcia (ASSOL)
Pancho e Raquel (cuidadores ASSOL)
Ângela; Raquel B; Célia; Teresa (Investiga-
doras APECV)
Dori Nigro, Carlos e Juliana (Artistas)
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As sessões foram construídas gradual-
mente e de acordo com a vontade do gru-
po, divididas em cinco sessões. Chama-
mos ‘paragens’ a cada uma das sessões, 
como quando viajamos de transportes 
públicos, nessas sessões compartilhamos 
o que estávamos a trabalhar. Em cada 
paragem eram realizadas ações artísti-
cas e desenhados os caminhos para as 
próximas paragens. O conceito de STOP 
(PARAGENS), para as sessões, foi enten-
dido como uma pausa para refletir sobre 
a viagem que estávamos a realizar juntos.

PRIMEIRA PARAGEM 

Na primeira paragem, sessão de 3 horas, 
em junho de 2020, na sede da ASSOL, 
partilhámos com todos os participantes o 
kit feito à mão: “Isolar com Amor” (acima 
referenciado) e metaforicamente abrimos 
um papel em branco que serviria de mapa 
para as sessões que se seguiram, expli-
cando que faríamos uma viagem conjunta 
durante vários meses. 
Nesta fase, todos temos o mesmo mapa 
vazio, um mapa a ser construído por todos. 
A equipa da APECV desafiou o grupo a 
iniciar uma experiência de PhotoVoi-
ce, convidando os participantes a tirar 
fotografias dos locais onde aprendemos. 
Este desafio foi importante para partilhar 
entre todos o nosso passado, presente e 
os nossos desejos para o futuro.

TRABA-
LHANDO 
JUNTOS
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2020 APECVASSOL

2021

JUNHO | JUNE | JUNIO

JULHO | JULY | JULIO

OUTUBRO | OCTOBER | OCTUBRE

DEZEMBRO | DECEMBER | DICIEMBRE

MARÇO-ABRIL | MARCH-APRIL | MARZO-ABRIL 

ABRIL | APRIL | ABRIL 

NOVEMBRO | NOVEMBER | NOVIEMBRE

LENDAS DAS TERRAS DE LAFÕES
facilitadores Juliana Ferreira e Carlos Sousa
LAND OF “LAFÕES” LEGENDS
facilitators Juliana Ferreira and Carlos Sousa
LEYENDAS DE LA TIERRA DE “LAFÕES”
facilitadores Juliana Ferreira y Carlos Sousa

SEMANA DAS ARTES ASSOL
Lendas das terras de lafões
ASSOL ARTS WEEK
Land of “Lafões” Legends
SEMANA DE ARTES ASSOL
Leyendas de la tierra de “Lafões”

REENCONTRO
Kit isolar com amor
REENCOUNTER
Kit isolate with love
REENCUENTRO
Kit aislar con amor

PHOTOVOICE
Os lugares onde aprendemos
PHOTOVOICE
Learning Spaces
FOTOVOICE
Los lugares donde aprendemos

ENCONTRO NO RIO
faciliador Dori Nigro
MEETING AT THE RIVER
facilitator Dori Nigro
ENCUENTRO EN EL RÍO
facilitador Dori Nigro

LENDAS DAS TERRAS DE LAFÕES
Intervenção participada
LAND OF “LAFÕES” LEGENDS
Participated intervention
LEYENDAS DE LA TIERRA DE “LAFÕES”
Intervención participada

EXPOSIÇÃO ASSOL: Lendas das terras de lafões
Biblioteca de Oliveira de Frades
ASSOL EXHIBITION: Land of “Lafões” Legends
Library of “Oliveira de Frades”
EXPOSICIÓN ASSOL: Leyendas de la tierra de “Lafões”
Biblioteca de “Oliveira de Frades”

PRODUTOS
Bordar
PRODUCTS
Embroider
PRODUCTOS
Bordar

PRODUTOS
KIT Lendas
PRODUCTS
Legend KIT
PRODUCTOS
KIT de leyenda

EXPOSIÇÃO OS LUGARES ONDE APRENDEMOS
Casa da Imagem, V.N. Gaia
EXHIBITION LEARNING SPACES
Casa da Imagem, V.N. Gaia
EXPOSICIÓN LUGARES DE APRENDER
Casa da Imagem, V.N. Gaia

POSTAIS 
coletivo APECV troca postais com o coletivo ASSOL
POSTCARDS
APECV collective exchanges postcards with ASSOL collective
TARJETAS POSTALES
El colectivo APECV intercambia postales con el colectivo ASSOL

GRUPO DA ASSOL VISITA A EXPOSIÇÃO 
Casa da Imagem, V.N. Gaia
ASSOL GROUP VISITS THE EXHIBITION
Casa da Imagem, V.N. Gaia
GRUPO DE ASSOL VISITA EXPOSICIÓN
Casa da Imagem, V.N. Gaia

compartilhar
share
cuota

histórias
stories
cuentos

encontrar
meet/find
reunirse

escutar
to listen
escuchar

amor
love
amor

reciprocidade
reciprocity
reciprocidad

comunidade
community
comunidad

valorizar
to value
valorar

devolver
give back
devolver

empoderar
empower
empoderar

ligações
connections
conexiones

empoderar II
empower II
empoderar II
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SEGUNDA PARAGEM

Na segunda paragem, sessão de 3 horas, 
em junho de 2020, no jardim da ASSOL, 
falámos sobre as fotografias tiradas, os 
caminhos já percorridos e os que gosta-
ríamos de fazer e partilhar juntos, para 
uma evolução pessoal. Falámos dos 
lugares de aprendizagem revelados nas 
fotografias: escolas, instituição ASSOL, 
pessoas, família, livros, televisão, jor-
nais… . Elementos que nos fizeram perce-
ber uma enorme sensibilidade para o que 
nos rodeia.
Aprender pode ser um encontro com uma 
nova situação; ou uma nova visão de uma 
situação; ou um diálogo com outro(s). Os 
encontros de aprendizagem são sempre 
compartilhados com alguém em quem 
confiamos e, por meio dessas aprendiza-
gens, ganhamos esperança no futuro.
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TERCEIRA PARAGEM

Nesta sessão de 3 horas, em Setembro de 
2020, fomos para um lugar referenciado 
nas sessões anteriores, o Rio Alfusqueiro.
Alguns dos participantes referiram-se 
ao rio como local de aprendizagem e os 
cuidadores da ASSOL marcaram esta 
paragem junto a um dos rios das foto-
grafias. Nas margens do rio Alfusqueiro, 
sentimos a água, a brisa e os sons à nossa 
volta. Foi uma atividade de contagem de 
histórias, para compartilhar histórias, 
com a mediação do artista Dori Nigro, que 
nos trouxe histórias de seus ancestrais 
africanos e brasileiros ligados à água. 
Nas conversas descobrimos os contos 
populares que os participantes da ASSOL 
conheciam.

No final da sessão, Dori Nigro convidou 
todos a desenhar com linha num tecido 
transparente as cartografias dos percur-
sos que havíamos feito e unindo simbo-
licamente todos os percursos do grupo, 
num mapa coletivo.

Entre a terceira e a quarta paragens os 
cuidadores da ASSOL convidaram-nos, os 
participantes da APECV, para colaborar 
no trabalho que os participantes da AS-
SOL estavam a fazer: a interpretação das 
lendas das terras de Lafões.
Neste entre-paragens, os participantes 
aprofundaram as lendas e desenharam 
os personagens, que serviram de base 
para o trabalho que se seguiu.
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QUARTA PARAGEM

A quarta paragem, decorreu no atelier da 
ASSOL, um workshop de 3 horas, em se-
tembro de 2020, com a mediação dos artis-
tas plásticos, Juliana e Carlos. Nesta para-
gem, os artistas montaram, nas instalações 
da ASSOL, um atelier de impressão manual, 
onde, para além da partilha de técnicas, 
construíram objectos que nos orgulharam: 
cartazes e malas inspirados nos contos 
populares que inspiraram os designers da 
APECV a fazer um Produto-Manifesto.
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QUINTA PARAGEM

Após a quarta sessão, os participantes da 
ASSOL convidaram os participantes da 
APECV a trabalhar nas suas narrativas 
visuais, construindo obras coletivas. Para 
trocar as obras utilizamos os serviços dos 
correios, pois nestes meses, devido a me-
dida do Governo de combate à pandemia 
da COVID19, a ASSOL não pôde receber 
visitantes. As obras estiveram expostas 
na Biblioteca Municipal Oliveira de Fra-
des, exposição organizada pela ASSOL. 
Devido às restrições da pandemia, infe-
lizmente, só as pudemos ver através da 
parede de vidro da biblioteca.
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SEXTA PARAGEM

Durante três meses construímos um 
Produto-Manifesto “Isolar com Amor”, 
que pretendeu reagir à fragilidade dos 
nossos tempos. Um Produto-Manifesto 
carregado de simbolismo, com perso-
nagens dos contos populares da ASSOL, 
que assim podemos transportar simbo-
licamente connosco:

_os desenhos, partindo das lendas dos 
lugares, para juntar às imagens das nos-
sas memórias partilhadas.
_as rendas, em forma de mandala, 
invocando sonhos intemporais, para 
nos ajudar a manter próximo o que nos é 
mais querido.
Um saco, uma máscara com um desenho 
bordado, um pin, um marcador.
Todas as peças foram realizadas com a 
atenção, o carinho, a paciência, o rigor e o 
tempo que um objeto feito individualmen-
te e à mão comporta.
Queremos cuidar dos outros, vestir os 
afetos e difundir a esperança.

Os designers da APECV editaram cinco 
desenhos da ASSOL, desenhos sobre con-
tos populares e a marca ‘Isolar com Amor’. 
Os participantes da ASSOL escolheram 
duas personagens para bordar e com o 
patrocínio da empresa têxtil de Vila Nova 
de Gaia  TEXIBÉRICA produzimos cento 
e cinquenta bolsas e máscaras bordadas. 
O produto foi colocado à venda na página 
da APECV, na Casa Museu “Casa da Ima-
gem e na loja da ASSOL, sendo a venda 
totalmente revertida para a ASSOL.
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SÉTIMA PARAGEM

Para finalizar este projeto piloto pa-
ramos pela última vez. Este tempo foi 
dedicado ao planeamento e preparação 
de uma exposição numa cidade a mais 
de 100 km da sede da ASSOL, na zona 
do segundo maior distrito de Portugal, o 
Porto, no norte do país. O nosso parcei-
ro foi a galeria de arte contemporânea 
“Casa da Imagem”, que recebeu com 
grande satisfação a proposta e cedeu 
a sua maior sala para a exposição, que 
esteve disponível para visitas de dezem-
bro de 2020 a abril de 2021.
A montagem da exposição foi partilhada 
com os participantes remotamente e mal 
lhes foi possível, já em 2021, foram visi-
tá-la. Neste espaço reuniram-se borda-
dos, fotografias, desenhos, gravuras que 
corporizavam e narravam a experiência 
piloto e a criação do produto-manifesto.
Com esta exposição, valorizou-se o tra-
balho realizado pela partilha com outras 
comunidades (público que teve oportu-
nidade de a visitar), alertando-as para as 
desigualdades sociais, para reconhecer 
as capacidades das diferentes pessoas, 
para ouvir as suas narrativas visuais. Para 
os participantes do estudo, para todos nós, 
serviu de emancipação pessoal, desenvol-
vimento da autoestima, orgulho comuni-
tário, fortalecimento de desejos e constru-
ção de novos caminhos compreendendo 
nosso potencial de transformação.
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46 A avaliação do estudo piloto AMASS em 
Portugal foi concebida tendo em conta a 
abordagem comunitária à investigação, 
avaliação e mudança social da equipa do 
Centro de Investigação da APECV. O gru-
po de pesquisa adotou princípios de pes-
quisa-ação participativa para avaliação. 
No centro dos princípios de avaliação 
estava a colaboração. Os participantes 
estavam envolvidos nas mesmas ativi-
dades de avaliação em uma estrutura 
não hierárquica. Num projeto de pesqui-
sa-ação participativa, é essencial que 
as estratégias selecionadas para gestão 
e apoio sejam baseadas em princípios 
operacionais que reflitam os valores de 
respeito mútuo, máximo envolvimento, 
tomada de decisão informada e compar-
tilhamento de poder, garantindo a dispo-
nibilidade de recursos adequados e apoio 
para membros individuais da equipa 
que enfrentam barreiras à participação 
(Danley & Ellison, 1999). Ao recusar a 
distinção entre pesquisador e pesquisado, 
pretendemos garantir equidade de voz, 
liderança e tomada de decisão. Crucial 
no projeto-piloto foi o objetivo de capa-
citar as pessoas, através da participação 
no processo de construção e respeito 
pelos diferentes saberes e capacidades 
com base na pedagogia de Freire (Freire, 
1972). Isso leva-nos a estruturar a ava-
liação como um processo de conversa-
ção, envolvendo todos os participantes 
em todas as etapas.

Cuidado; Colaboração; Autoria partilha-
da: foram aspectos-chave deste estudo, 
reforçando a necessidade de diferentes 
estruturas sociais, diferentes formas ou 
relacionamento para permitir a visibili-

AVALIA-
ÇÃO
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48 49Quando iniciámos este projeto não pen-
sávamos que seria um ano tão atípico,
mas a pandemia de COVID-19 confir-
mou que as mudanças no futuro serão 
constantes e temos que começar a testar 
estratégias que respondam às diferentes 
mudanças. Porque os métodos utilizados 
nas práticas artísticas, em comunida-
des, baseiam-se em questões inerentes à 
contemporaneidade: problemas sociais, 
minorias, meio ambiente, sustentabili-
dade, etc. Com ferramentas criativas, as 
artes são capazes de uma rápida
adaptação. O trabalho entre a ASSOL 
e a APECV provou que as estratégias e 
práticas artísticas melhoram as capaci-
dades sociais, profissionais e humanas 
das pessoas com deficiência e daqueles 
que fazem parte do grupo (pessoas sem 
deficiência). O processo revela o cami-
nho e as contribuições de cada membro 
do grupo são valorizadas, oferecendo 
autonomia e maior independência para 
construírem o projeto por si mesmos.
A participação colaborativa foi mantida 
em todas as sessões, onde foram
escutadas vozes: vozes da equipa da APE-
CV (investigadores, educadores e artis-
tas) e as vozes dos utentes da ASSOL, do 
centro de dia e dos seus cuidadores. As 
conclusões colaborativas, aprovadas em 
conversas de grupo, envolvendo todos 
os participantes, reforçaram o contribu-
to das práticas participativas da arte e 
design e métodos ativistas de educação 
artística como fator para aumentar o 
bem-estar de grupos desfavorecidos,
fornecendo estratégias de inclusão e 
aumentando a autoestima individual 
através da visibilidade e reconhecimento 
de produtos artísticos desenvolvidos em 

dade de vozes de pessoas à margem, com 
procedimentos não colonialistas de arte 
e design para poder abraçar processos de 
aprender e fazer com as comunidades. 
Possibilitar a visibilidade de diferentes 
vozes, essencial para uma abordagem 
ecológica da arte, da natureza e da so-
ciedade como pedagogia da resistência 
(Freire, 1970). Essa abordagem fez-nos 
refletir sobre o papel do artista; arte-e-
ducadores e cuidadores na sociedade 
civil. Aproximando-se das artes; profis-
sionais de arte e obras de arte segun-
do conceitos radicais de arte e design 
participativo, onde a importância não é o 
reconhecimento da obra como arte, mas 
o reconhecimento dos processos como 
aprendizagem transformadora, capazes 
de empoderamento social. Sem reivindi-
car o nosso trabalho como obra de arte, e 
a nossa profissão como artistas, e cons-
cientes das nossas limitações em mudar 
grandes estruturas pensamos que há ne-
cessidade de fissuras no sistema, projetos 
de longo prazo em colaboração, partilha 
de narrativas; tornar visíveis as histórias 
marginalizadas como facilitadores de 
mudança, agentes de esperança.

No entanto, como investigadoras, não te-
mos certeza de que nossas ações tiveram 
impacto político, por isso é difícil para 
nós avaliar o estudo em termos de benefí-
cios de longo prazo para os participantes. 
Falhamos em tornar visíveis as histórias 
de grupos marginalizados em espaços 
digitais mais amplos. Talvez devêssemos 
ter traçado um plano de marketing de 
comunicação, envolvendo especialis-
tas no projeto e jogando de acordo com 
as regras do mercado capitalista e das 
políticas de consumo dos media, tentan-
do captar stakeholders estratégicos da 
comunicação dos media para maior im-
pacto. Mas, nesse caso, toda a ideologia 
da arte e do design participativos cairia 
por terra. Então, lutamos entre o ativis-
mo para defender o direito de expressar 
vozes originais dos participantes e os 
objetivos de pesquisa para influenciar as 
políticas culturais locais e a necessidade 
de maior impacto da pesquisa baseada 
em arte e design.

CONCLU-
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processos colaborativos.
Francisco, durante esse ano, com os lápis 
de cera, desenhou as suas histórias que
partilhou connosco no final do projeto pi-
loto. A equipa da APECV foi convidada a
participar em outras atividades da ASSOL 
— como com a colaboração na exposição 
na biblioteca de Oliveira de Frades sobre 
as lendas locais — no festival de verão e 
na semana cultural. As ligações entre a 
APECV e a ASSOL foram fortalecidas e tra-
balhámos juntos na visibilidade das ações 
artísticas para o desenvolvimento pessoal. 
A equipa da APECV reconheceu que:
1. O envolvimento efetivo dos partici-
pantes na concepção de um projeto de 
artes
comunitárias precisa de confiança, 
comprometimento dos investigadores 
no campo e trabalho ao longo do tempo 
e é muito mais eficaz se for realizado ao 
longo de um período de anos;
2. O impacto social de um projeto 
comunitário das artes aumenta se os 
coordenadores e funcionários envolvidos 
desenvolverem produtos de divulgação 
aprovados conjuntamente para alcan-
çar visibilidade através de exposições e 
publicações nacionais e internacionais 
sobre o processo.
3. As práticas artísticas oferecem fer-
ramentas valiosas para o envolvimento 
com o outro, provocando encontros e 
criando relações seguras. Como artistas, 
talvez nunca tenhamos pensado sobre o 
papel do amor incondicional pelo outro 
numa relação estética, e trabalhar com 
pessoas com deficiência pode ensinar 
aos artistas a trazer uma nova dimensão 
às práticas artísticas e de design social 
como trabalho cultural.
4. Durante o processo de arte colabo-
rativa criou-se um espaço de potenciali-
dades entre os participantes, ou seja, um 
lugar único de partilha. Este espaço de 
encontro proporcionado pelo fazer artísti-
co foi um espaço de partilha e compreen-
são. Os trabalhadores culturais aprende-
ram com pessoas com deficiência mental 
que os eventos de aprendizagem devem 
ser relacionamentos baseados na humil-
dade; fé; confiança e amor.
5. Trabalhar de forma transdisciplinar, 
entre lugares e entre pessoas nos fez ante-
ver as visões dinâmicas do trabalho para 

uma sociedade inclusiva – visões que 
passam pelo engajamento e diálogo por 
meio de práticas artísticas que nos unem 
como compromisso de mudança social e 
empoderamento de todos os participan-
tes. Pudemos compreender a necessidade 
de ampliar a noção de uma pedagogia da 
arte dialógica, abarcando uma dimensão 
de companheirismo e amor nem sempre 
presente nas práticas artísticas.
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ESTA FONTE FOI DESENHA-

DA A PARTIR DA TIPOGRA-

FIA CRIADA PELA ASSOL 

PARA OS CADERNOS DO EN-

CONTRO DA APECV EM DOIS 

MIL E VINTE E DOIS.

ESTE LIVRO FOI CUIDA-

DOSAMENTE PRODUZIDO À 

MÃO PELA OFICINA DEVA-

GARSEENCADERNALONGE 

DA ASSOL.

OBRIGADA.

CONTINUAMOS A CO-

ZINHAR JUNTOS 

COM OS PRÓXIMOS 

INGREDIENTES.
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ajustamos a dimensão 20x31 cm

40x31 cm

usualmente a assol usa um papel de guarda 

e insere aqui a informação sobre a oficina de 

encadernação :)

podem mudar a cor da do título e número na 

pág seguinte
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OVO.
FICAMOS TO-
DOS LIGA-
DOS. MAIS. 
JUNTOS, 
EMULSIFICA-
DOS. ÂMAGO 
E LEVEZA. 
O OVO É A 
LIGA.

ficha técnica entra aqui
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6 7No ano de 2020, para iniciar, todos os par-
ceiros do Projeto AMASS, realizaram um 
estudo sobre o Estado da Arte, no seu país, 
recolhendo exemplos de práticas artísti-
cas implementadas com/na comunidade 
de sucesso, de forma a mapear boas práti-
cas e construir, mais conscientemente, as 
suas experiências. 
Durante o ano de 2021 foram realizadas 
4 experiências, no âmbito do Projeto 
AMASS, em Portugal:

_Duas em Instituições de Pessoas com 
deficiências múltiplas (ASSOL - ASSOCIA-
ÇÃO de SOLIDARIEDADE SOCIAL de LA-
FÕES e o Estabelecimento Vitor Fontes).

_Duas em comunidades com caracte-
rísticas distintas, que se agrupam dada à 
sua dificuldade de inserção na sociedade 
em que vivem (PARACITY - um grupo de 
crianças e adultos de etnia cigana e SÃO 
FELIX - um grupo de pessoas que não 
trabalham nem estudam).

Experiências

ASSOL E VITOR FONTES

Metodologia

Resumo dos métodos de avalia-
ção e resultados

Conclusões

PARACITY E SÃO FELIX

Métodos de Avaliação 
e Resultados

Conclusões

7

8

14

42

46

48

70

72

ÍNDICE EXPE-
RIÊNCIAS
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8 9Investigadores e artistas da Associação de 
Professores de Expressão e Comunicação 
Visual (APECV) trabalharam com agentes 
sociais, agentes de saúde e clientes de 
dois centros de acolhimento, um de uma 
zona rural e outro de uma zona urbana do 
Norte de Portugal para experimentar as 
práticas artísticas como ferramentas re-
lacionais entre maio de 2021– Novembro 
de 2021, no âmbito do projeto AMASS. As 
metodologias utilizadas são etnográficas, 
investigação-ação participativa e méto-
dos baseados em artes, que foram com-
binados para projetar e implementar as 
atividades. Os artistas da área da perfor-
mance Abel e Dori e os artistas plásticos 
Juliana e Carlos foram convidados a par-
ticipar da pesquisa, levando em conside-
ração seus trabalhos anteriores na APECV 
com pessoas com deficiência. Durante as 
atividades, outros artistas também foram 
convidados a colaborar em oficinas que 
aconteceram durante as experiências. 
A principal orientação da APECV foi a co-
laboração, em que todas as pessoas envol-
vidas deveriam participar da concepção, 
planeamento e avaliação das atividades. 
Os resultados das experiências revelaram 
que as atividades artísticas foram bené-
ficas tanto para as organizações anfitriãs 
quanto para os participantes. Atividades 
de acompanhamento, como festivais e ex-
posições, disseminaram os resultados do 
projeto para um público maior, permitindo 
o contacto entre as diferentes comunida-
des que constituem a sociedade.

ASSOL E 
VITOR 
FONTES
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A primeira experiência foi realizada 
numa zona rural – numa Associação de 
Solidariedade Social – durante sete meses 
com vinte e nove participantes: dezoito 
participantes de ambos os sexos com de-
ficiência mental, dos 22 aos 60 anos, cinco 
artistas, dos 30 aos 40 anos, dois cuida-
dores e quatro investigadores da APECV. 
Os cuidadores, um homem e uma mulher, 
eram assistentes sociais formados no mé-
todo da Pedagogia da Interdependência, 
que proporcionavam atividades artísticas 
e artesanais no plano anual da da Asso-
ciação, nomeadamente no atelier de pa-
pier-mâché e na oficina de encadernação. 
A Pedagogia da Interdependência carac-
teriza-se por processos de planeamento 
centrados na pessoa, segundo os quais o 
importante é ajudar a pessoa a criar uma 
visão do futuro desejado e apoiar o cami-
nho para a sua concretização (Saldanha 
et al, 2021, 74). Antes do confinamento de-
vido à Covid-19, pessoas com deficiências 
menos graves trabalhavam em empregos 
em part-time na indústria hoteleira, fá-
bricas ou outros serviços na região. Estes 
costumam vir à Associação quando não 
estão a trabalhar para assistência social, 
assistência médica, atividades de for-
mação e lazer, como artesanato, música 
e informática. Algumas delas, vivem em 
áreas montanhosas muito remotas, por 
isso a Associação oferece transporte para 
irem ao trabalho e à Associação. 
Durante os bloqueios do COVID-19, a gran-
de maioria ficou completamente isolada, 
o que dificultou o contato social.
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A segunda experiência decorreu numa 
instituição de cuidados domiciliários 
situada numa zona urbana com quarenta 
e sete participantes: cinco artistas, com 
idades compreendidas entre os 30 e os 40 
anos, quatro cuidadoras e quatro investi-
gadoras da APECV. Os cuidadores eram 
assistentes sociais ou de saúde, que pro-
porcionavam atividades artísticas no âm-
bito do programa regular da instituição de 
acolhimento em parceria com os centros 
culturais da cidade, nomeadamente o tea-
tro municipal e uma companhia de dança 
residente, que integra alguns dos parti-
cipantes. Os trinta e três participantes, 
da instituição, eram homens e mulheres 
de 20 a 30 anos com deficiência mental, 
cujas famílias não podiam cuidar deles. 
Eles moram, nesta instituição, desde muito 
pequenos, mas costumavam visitar suas 
famílias nos fins de semana até o primeiro 
confinamento do COVID-19, em 2020. Pes-
soas com deficiências menos graves tra-
balhavam em empregos, em part-time, em 
restaurantes, fábricas ou outros serviços 
na cidade, até o bloqueio em 2019. Durante 
os confinamentos por Covid19 eles ficaram 
completamente isolados.
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14 15A abordagem em ambas as experiên-
cias foi baseada nas artes, inspiradas na 
investigação participativa baseada na co-
munidade, onde investigadores, artistas e 
participantes das organizações anfitriãs 
são tratados como parceiros plenos e 
iguais em todas as fases do processo de 
pesquisa (Minkler e Wallerstein; 2003). As 
narrativas dos participantes foram veicu-
ladas por fotografias e vídeos realizados 
durante as sessões com o consentimento 
das partes envolvidas.

o primeiro caso: ASSOL

O primeiro caso, foi realizado na Associa-
ção de Solidariedade Social de Oliveira de 
Frades (ASSOL), que colaborou com a APE-
CV no projeto piloto AMASS durante 2020. 
Após o projeto piloto, os investigadores 
entraram em contato com a equipa da AS-
SOL para convidá-los para outra experiên-
cia e continuar o trabalho desenvolvido.
Devido às restrições da COVID-19 durante 
o inverno de 2020, não foi possível visitar 
o local da ASSOL. Desta forma, os artistas 
enviaram cartões postais para manter o 
contato com os clientes da ASSOL. Em 
junho de 2021, os cuidadores da ASSOL 
perguntaram às pessoas dos seus grupos 
se queriam participar de oficinas de artes 
criativas e selecionaram pessoas que não 
estavam envolvidas na experiência piloto 
da AMASS, para que mais pessoas pudes-
sem se beneficiar das atividades artísti-
cas. Fizeram uma lista de participantes, 
organizaram um calendário de visitas 
e exprimiram as suas expectativas em 
termos dos suportes artísticos a explorar 
(impressão, animação, performance).

METODO-
LOGIA
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Os investigadores e artistas do Projeto 
AMASS foram convidados para várias ati-
vidades organizadas pela ASSOL, durante 
o verão de 2021, como o lançamento de 
um livro na biblioteca local e uma expo-
sição de auto-retratos no museu local. 
Durante estas visitas, investigadores, 
artistas da APECV, stakeholders e outros 
participantes da ASSOL discutiram in-
formalmente como os artistas poderiam 
trabalhar com o grupo e contribuir para a 
comunidade.
Durante a primeira visita, em junho de 
2021, pesquisadores e artistas descreve-
ram o Projeto AMASS e assinaram for-
mulários de consentimento. As visitas 
seguintes, em julho, foram facilitadas 
pelos artistas plásticos Carlos e Juliana, 
do Centro Ponto de Artes, que explora-
ram ferramentas de animação com os 
participantes para criar uma história em 
Stop Motion a partir dos autorretratos da 
exposição ASSOL. Posteriormente, os par-
ticipantes desenvolveram a sua própria 
narrativa em Stop Motion para apresen-
tação no festival de verão da ASSOL. Os 
artistas da performance e música, Abel e 
João, facilitaram uma oficina de música 
e, após a oficina, os participantes convi-
daram os artistas a participar do festival 
cultural de outono da ASSOL.
Em setembro de 2021, os artistas Carlos 
e Juliana criaram uma oficina de im-
pressão para responder aos desejos dos 
participantes de imprimir bolsas e capas 
para os cadernos que desenharam e pro-
duziram na Oficina de Encadernação da 
ASSOL: ‘A Coleção Improvável’. A enca-
dernação da ASSOL é uma das atividades 
da Associação. O facilitador é o cuidador 
Pancho Matias, com formação inicial em 
design e cuidados de saúde, que organiza 
a encadernação como um espaço aberto 
onde as pessoas podem vir trabalhar se 
quiserem ajudando na produção artesa-
nal de livros e cadernos que são vendidos 
para angariar fundos para a ASSOL. ‘A 
Coleção Improvável’ era uma série de ca-
dernos com capas ilustradas com frases 
criativas criadas pelos participantes da 
encadernação. Os cadernos e malas fo-
ram um sucesso na feira do livro do Porto.

Durante o mês de outubro de 2021, o 
coletivo de artistas Abel, João e Rosa 
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facilitaram uma oficina de performance 
com música e danças folclóricas, que se 
apresentou durante o festival cultural de 
outono da ASSOL. A equipa AMASS foi 
convidada para o festival e participou no 
piquenique com todos os membros da 
ASSOL – cerca de 100 pessoas. Durante o 
piquenique, as oficinas da AMASS fo-
ram avaliadas a par de outras atividades 
da ASSOL ao longo do ano, tendo sido 
atribuída, pelos participantes, a etiqueta 
verde (excelente).
As experiências foram descritas pelos in-
vestigadores, de acordo com a documen-
tação, como fotografias e vídeos, feitos 
durante as sessões com o consentimento 
dos envolvidos. 
Foi difícil correlacionar os resultados 
com indicadores mensuráveis de forma 
quantitativa, mas durante as sessões os 
artistas, os investigadores, os cuidadores 
e as pessoas com deficiência observaram 
ganhos em termos de bem-estar.
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O segundo caso: Vitor Fontes

A primeira reunião com o diretor da ins-
tituição foi realizada em fevereiro de 2021 
para estabelecer o protocolo de coopera-
ção. As restrições da COVID-19 impediram 
novas visitas até outubro de 2021. Portan-
to, artistas e investigadores propuseram 
uma conexão de arte postal e os profis-
sionais de saúde propuseram mensagens 
de vídeo entre artistas e participantes por 
meio do aplicativo de telemóvel WhatsA-
pp e correio postal. Estes meios de comu-
nicação foram explorados, entre abril de 
2021 e setembro de 2021, pelo que todos 
os participantes da APECV e do Centro 
de Apoio Domiciliário puderam reunir-se 
virtualmente antes da realização dos wor-
kshops. O plano de atividades foi concebi-
do como um programa de oficinas inten-
sivas por investigadores e profissionais 
de saúde, de acordo com as preferências 
dos participantes, que selecionaram uma 
das três oficinas (Performance com Abel e 
Dori, Multimedia com Carlos e Juliana ou 
Arte Têxtil com a Célia). 
Depois de vários cancelamentos por cau-
sa da quarentena, a instituição abriu as 
portas para visitas, em setembro de 2021.
Artistas e investigadores do Projeto 
AMASS foram os primeiros visitantes, 
após vários meses de isolamento, entre os 
dias 22 de setembro e 3 de novembro, os 
artistas coordenaram as oficinas, durante 
quatro a cinco dias intensivos, explora-
ram o fazer artístico com os participantes. 
Um grupo realizou expressão corporal, o 
segundo grupo descobriu as artes multi-
media e o terceiro grupo criou tapeçarias. 
Mediadores locais, agentes de saúde e 
assistentes sociais foram elementos-cha-
ve para ajudar os artistas a entender os 
participantes com dificuldades verbais e 
físicas mais graves e auxiliaram os artis-
tas durante as atividades artísticas.
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42 43A avaliação baseou-se na documentação 
recolhida: notas de observação dos investi-
gadores; relatos de artistas; fotografias e ví-
deos captados por investigadores e artistas, 
desenhos dos participantes e entrevistas 
individuais. Os pesquisadores prepararam 
roteiros para entrevistas individuais e 
focais para avaliar as experiências, e com 
a ajuda dos cuidadores os roteiros foram 
adaptados, as principais questões propos-
tas para todos os envolvidos foram: “o que 
mais gosta?”, “o que não gostou?” e “as ativi-
dades foram importantes para sua vida?”.
É importante notar que os participantes 
eram muito heterogéneos, com níveis 
muito diferentes de habilidades de comu-
nicação. Alguns conseguiam facilmente 
manter conversas fluentes, outros tinham 
competências verbais mínimas. Muitas 
vezes, artistas e investigadores tiveram 
que confiar na mediação dos cuidadores 
para compreender as narrativas verbais. 
As observações dos pesquisadores foram 
descritivas sobre o que estava a acontecer 
durante as sessões por meio de fotogra-
fia e vídeo e incluíram anotações sobre 
sentimentos durante as atividades. Os 
artistas não podiam fazer anotações du-
rante as atividades, porque o trabalho era 
extremamente imersivo, e eles tinham 
que estar muito focados nas interações 
do grupo. Por isso, escreveram relatórios 
finais quando as experiências termina-
ram, descrevendo o desenvolvimento das 
oficinas (quando, onde, com quem e quais 
atividades desenvolvidas).
Os dados foram recolhidos, com o con-
sentimento dos participantes, através de 
fotografias, tiradas pelos investigadores 
da APECV, durante as oficinas, desenhos 
e textos dos participantes que podiam 

RESUMO 
DOS MÉ-
TODOS DE 
AVALIA-
ÇÃO E RE-
SULTA-
DOS

escrever ou desenhar como feedback às 
oficinas, notas escritas por investigadores 
e artistas sobre as oficinas e registos áudio 
e vídeo de sessões de avaliação integradas 
nas atividades do programa (entrevistas 
individuais e grupos focais), registos de 
encontros online com artistas e investiga-
dores e registos de encontros online com 
artistas, investigadores e agentes sociais/
saúde. Os dados foram analisados pelos 
pesquisadores segundo as categorias: ati-
vidades realizadas; sentimentos dos par-
ticipantes sobre as atividades; benefícios 
das atividades na vida dos participantes.
Os resultados iniciais foram discutidos com 
os artistas e os assistentes sociais/saúde. 
As conversas em grupo foram realizadas 
durante as sessões de avaliação, para 
discutir os resultados com os demais 
participantes para entender se eles con-
cordavam com os achados propostos e 
se queriam acrescentar mais reflexões. O 
feedback foi recolhidos pelos pesquisado-
res durante uma conversa em grupo na 
sessão final do programa.
Os dados foram interpretados de acordo 
com a análise narrativa dialógica/per-
formance, abordando as histórias como 
multivocais e co-construídas, ligando pa-
lavras e imagens numa narrativa coeren-
te (Riessman, 2008), primeiro recortando 
e combinando opiniões e histórias visuais 
sobre a experiência como uma colagem, 
na forma de vídeos colaborativos, segui-
dos de uma seleção de palavras-chave que 
emergiram da colagem, como possíveis 
categorias como: relacionamentos, bem-
-estar, expressão, alegria, estar junto, moti-
var, inclusão, histórias, fazer arte, senti-
mento de pertença, novas ideias, novas 
memórias, amor, utilidade e colaboração. 
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Exemplos de histórias visuais:
https://youtu.be/siIrXJgTORQ
https://youtu.be/vRT4C8xeiGw
https://youtu.be/lx-ZDL1WKC8



no ponto.  3 -  experimentos

44 45

Os participantes destacaram alguns re-
sultados das atividades, como bem-estar 
e expressão pessoal:

“Acho que arte é uma autoexpressão, 
liberta-nos” (JC, entrevista em vídeo, 23-
09-2021).

Para pessoas com problemas mentais, 
fazer arte é um espaço de introspecção e 
restabelecimento da harmonia.

Outros, como a Andreia, gostaram de 
aprender novas práticas artísticas para 
desenvolver habilidades através das artes:
“Fazer tapeçaria foi útil, nunca tinha 
aprendido essa técnica, foi bom interagir 
com outras pessoas, e também produ-
zíamos lindos trabalhos. O meu colega 
Manuel percebeu que se pudéssemos ter 
mais sessões, poderíamos fazer tapeça-
rias para vender e abrir uma loja, e isso 
seria fantástico!” (A, entrevista em vídeo, 
30-09-2021)

A Vera reconheceu que tornar visíveis as 
obras e histórias dos participantes por 
meio das artes é um processo de reconhe-
cimento e, portanto, de inclusão social:

“Achei muito bom, adorei trabalhar com 
todos vocês. Acho fantástica a exposição 
dos trabalhos finais, porque gostamos de 
mostrar o nosso trabalho fora da institui-
ção. Deveríamos fazer mais exposições 
em outros lugares.” (V, entrevista em 
vídeo, 23-09-2021).

Para cuidadores, assistentes sociais e de 
saúde, embora também usassem as artes 
nas suas práticas, as experiências ‘trou-
xeram novos métodos e estratégias’ (Ana, 
entrevista em vídeo, 28 de setembro de 
2021) e, como disse o Pancho:
“é bom ter visitantes, artistas de fora que 
pode interagir de forma diferente com o 
grupo… isso reforça o nosso trabalho de 
inclusão social’ (Pancho, entrevista coleti-
va, 23 de setembro de 2021). 

É importante notar aqui, também, como 
disseram a artista Juliana e a cuidadora 
Maria no contexto dos sucessivos con-
finamentos, que as atividades, também, 
foram um fator para quebrar o isolamento 
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(Juliana, reunião Zoom, 15 de novembro 
de 2021) e construir pontes com o exterior 
através de estratégias artísticas baseadas 
no afeto, na escuta e na criação em con-
junto (MJ, encontro Zoom, 15 de novem-
bro de 2021).

A partir desses dois estudos de caso, 
investigadores, cuidadores e participantes 
concordaram que as artes participativas 
podem agregar valor às instituições de 
assistência social e, portanto, são benéfi-
cas as ações baseadas nas artes participa-
tivas com pessoas que vivem em centros 
de atendimento. Sendo as descobertas 
foram listadas da seguinte forma:

_Aumenta as relações positivas entre os 
membros do grupo.
_Proporciona situações de bem-estar.
_Promove a expressão pessoal usando 
artes.
_Desenvolve habilidades através das 
artes.
_Promove a autoconfiança.
_Promove a interação com outras pes-
soas por meio das artes.
_Cria novas narrativas sobre o grupo.
_Cria novas possibilidades para artistas 
trabalharem com instituições de assis-
tência social.
_Integra novas possibilidades de tra-
balho com artistas para instituições de 
assistência social.
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46 47Os projetos participativos baseados nas artes 
oferecem novas possibilidades para artistas, 
bem como para trabalhadores sociais e de 
saúde. Eles, também, trazem benefícios para 
atingir as metas de inclusão social das organi-
zações de acolhimento. No entanto, tais proje-
tos precisam de muito tempo para estabelecer 
relações de confiança, profissionais flexíveis 
que possam trabalhar de forma transdiscipli-
nar seguindo linhas verdadeiramente colabora-
tivas de concepção, planeamento e execução e, 
claro, apoio financeiro para garantir contratos 
justos com os artistas e recursos suficientes 
para as atividades. 
Para ser visível e reconhecido pelas partes 
interessadas e decisores políticos, é importan-
te descrever os projetos e os seus resultados 
numa linguagem clara baseada em narrativas 
multivocais veiculadas não só por relatórios 
escritos referentes a indicadores mensuráveis, 
mas também por eventos como exposições e 
comunicação multimedia. A organização de 
tais eventos e objetos de comunicação mediá-
tica exige um planeamento cuidadoso e uma 
documentação constante do processo, o que 
não é fácil apenas para artistas e cuidadores. É 
aqui que os investigadores e grupos de investi-
gação podem trazer o seu apoio, como colabo-
radores de um projeto conjunto onde todos os 
participantes: artistas, investigadores, assisten-
tes sociais, profissionais de saúde e clientes das 
instituições têm poder de decisão.
“Através de pequenos exercícios, indoor e ou-
tdoor, captando fotografias e movimentos, foi 
possível demonstrar que a partir de imagens fi-
xas e estáticas, podemos construir movimentos 
e sequências, que posteriormente trabalhamos 
num computador, na forma de Stop Motion. Foi 
nesses movimentos parados que fomos nos 
conhecendo, rindo, reclamando e trocando se-
gredos e afetos…” (artista Carlos, entrevista em 
grupo focal, 15 de novembro de 2021). fo
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48 49Iremos apresentar outros dois projetos 
realizados em Portugal, de julho a novem-
bro de 2021, envolvendo dois grupos de 
pessoas marginalizadas na sociedade:
Um grupo, com ciganos, subordinado ao 
tema “Paracity: Atravessar Pontes” e outro 
grupo, com desempregados, subordinado 
ao tema “Estar Juntos”.
O primeiro grupo habita em Viseu, num 
bairro social, com apoio da CARITAS e o 
segundo grupo, em São Félix da Marinha, 
Vila Nova de Gaia, e tem o apoio do Centro 
Social da Paroquia de São Salvador de Grijó. 
Os temas foram escolhidos durante o tra-
balho colaborativo com o grupo e descre-
vem o tipo de trabalho realizado.
“Paracity :  Dar a Volta ao  Bairro” é uma 
metáfora sobre a configuração do local 
onde vive o grupo de etnia cigana, bem 
como o percurso percorrido pelos artistas 
à entrada e saída do bairro.
Neste percurso, os artistas circularam 
pelo bairro e conheceram as pessoas 
do grupo, viram a sua dinâmica social e 
familiar e convidaram-nas para sessões 
de trabalho. Este foi um primeiro passo 
essencial para que os participantes apare-
cessem e o trabalho se tornasse visível.
“Estar Juntos” tornou-se o objetivo do 
grupo de desempregados, grupo que se 
formou com o projeto, e que entendeu a 
importância de se relacionar e se tornar 
um grupo de apoio e trabalho.

Como já referimos, estamos a falar de dois 
grupos distintos: um era constituído por 
desempregados de longa duração (cerca 
de 10-12 pessoas) que vivem na costa lito-
ral de Portugal. 
Apresentavam pouco entusiasmo pela 
inserção profissional na sociedade, o que 
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tem dificultado muito a integração e o 
desenvolvimento de competências so-
ciais e pessoais. A este grupo juntaram-se 
familiares (geralmente crianças, entre os 
5 e os 15 anos), mediadores (psicólogos e 
assistentes sociais) e um investigador do 
projeto.
O outro grupo era formado por pessoas de 
etnia cigana, com crianças, jovens e adul-
tos, residentes no Bairro de Paradinha (23 
adultos; 15 jovens). 
O bairro é muito pobre, na periferia da 
cidade, com uma arquitetura social de 
bairro dos anos 1990. A grande maioria 
dos habitantes está desempregada, e 
alguns com antecedentes criminais; em 
geral, as pessoas que ali vivem possuem 
baixíssimas habilitações literárias e as 
crianças têm uma elevada taxa de absen-
tismo escolar.
A grande maioria da população tem raízes 
culturais ciganas ibéricas, identificando-
-se como ‘ciganos’. Outros habitantes são 
migrantes e pessoas da cultura domi-
nante que enfrentam graves dificuldades 
económicas.

Metodologia:
As atividades artísticas realizadas foram 
projetadas de acordo com as conversas 
com os participantes. Onde foi utilizada 
uma metodologia participativa e cola-
borativa, em que os participantes foram 
ao mesmo tempo construtores e atores 
do seu processo, sem hierarquias, com 
métodos democráticos, com, pelo menos, 
contacto presencial de cinquenta horas. 
Devido à situação de pandemia da CO-
VID19, tudo começou com a partilha de 
postais pelos meios tradicionais.
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O terceiro caso: Estar Juntos

No grupo com o tema “Estar Juntos”, a 
mediação foi feita pelo fotógrafo e video-
grafo Abel Andrade, que confeccionou, 
na fase inicial, postais com fotografias 
tiradas por ele e os enviou a todos os 
participantes, que responderam com uma 
apresentação de si, referindo-se às suas 
características, metas e sonhos. 
Este primeiro contacto, pretendeu ser 
uma aproximação, mesmo que à distân-
cia, para permitir a criação de relações e 
vínculos entre o artista e os participantes.
A primeira sessão, que decorreu num 
espaço cedido pela Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, na residência dos 
participantes, serviu para que todos se 
apresentassem e conhecessem a sua his-
tória e objetivos comuns. É de salientar, 
que estas pessoas não se conheciam e era 
necessária a criação de um grupo.
Foi determinado, por sugestão do grupo, 
que fariam currículos em formato de ví-
deo, para facilitar a procurar emprego.
Nas sessões seguintes, todos fizeram 
testes com uma câmera – para que os 
participantes se familiarizassem com a 
dinâmica sujeito-câmera (autorreflexão) 
– e iniciassem o vídeo CV.
Numa das sessões foi convidado um 
empresário que veio falar do ponto de 
vista de quem contrata outras pessoas, 
bem como responder a algumas questões 
sobre empregabilidade.
Com a continuação do trabalho, com os 
vídeos dos currículos, o grupo ficou de-
sanimado, e começaram a questionar se 
poderiam compartilhar  os seus pontos 
fortes no grupo. Um dos participantes, 
fisioterapeuta e técnico holístico, teve a 
ideia de partilhar experiências ao nível 
do toque, interação e terapias alterna-
tivas. E, nas sessões seguintes, foram 
realizados exercícios de meditação, cris-
taloterapia, taça tibetana, exercícios de 
relaxamento e música.
Uma das atividades mais importantes 
realizadas várias vezes com o grupo foi 
a partilha de alimentos, em forma de 
piquenique, em que as pessoas traziam 
algo que prepararam para o grupo e à 
volta da comida. Com isso, as relações 
foram fortalecidas.
As últimas sessões envolveram visitas a 

Museus, passeios na praia e nos jardins. 
Alguns nunca tinham ido a um museu ou 
a jardins, em áreas mais “sofisticadas” da 
cidade. Pensavam que não eram lugares 
para eles, mas entenderam, com as visi-
tas, que são um lugar de todos e que sua 
visita é bem-vinda, fortalecendo seu co-
nhecimento, autoestima e sentimento de 
pertença. Enquanto caminhavam juntos 
pela cidade, construíam caminhos, cida-
des e lugares invisíveis; numa construção 
colectiva de um lugar, com semelhanças 
com comportamentos situacionistas/psi-
cogeográficos, onde o grupo recente pode 
continuar e viver nas suas diferenças. 
(Ver mais em: https://www.apecv.pt/pt-pt/
amass-estudo-de-caso-3)
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O quarto caso: Paracity:  
Dar a Volta ao  Bairro

Os artistas Carlos e Juliana, do Centro 
Ponto de Artes, já eram conhecidos nesta 
comunidade, através de projetos artísti-
cos, financiados pela autarquia de Viseu, e 
na colaboração com a Caritas-Viseu, nos 
últimos 4 anos, que desenvolveram com 
crianças. 
A integração destes artistas no projeto 
AMASS permitiu à equipa de investigação 
aprender com a sua experiência e con-
tribuir para os objetivos da organização 
CARITAS, relacionados com a integração 
social da comunidade. Além disso, várias 
mulheres adultas da comunidade mani-
festaram, em conversas informais com os 
artistas, o desejo de conhecer mais sobre 
a arte e as práticas artesanais.
Os artistas propuseram-se a realizar 
atividades artísticas com dois grupos: o 
primeiro composto por participantes dos 
7 aos 15 anos e o segundo com participan-
tes adultos, durante um período de cinco 
meses, duas vezes por semana. Os grupos 
eram muito instáveis no seu número, 
variando de sessão para sessão. 
O calendário foi estabelecido, mas mui-
tas vezes as atividades eram canceladas 
e adiadas para outro dia de acordo com 
a vida e os problemas da comunidade. 
Felizmente, os artistas já estavam habi-
tuados a serem flexíveis e a adaptarem-se 
a esta realidade. 
Os artistas ajudaram os investigadores a 
ganhar a confiança da comunidade e re-
comendaram que os demais visitantes do 
Projeto  AMASS dessem a volta ao bairro 
antes de entrar no centro comunitário, 
para serem vistos pelos participantes e 
identificados com as atividades do centro 
comunitário.

As atividades artísticas foram pensadas 
de acordo com as conversas com os par-
ticipantes, que exploraram a Tipografia 
e a Serigrafia para produzir sketchbooks 
e camisetas. Carlos e Juliana, juntamen-
te com as crianças e os jovens, criaram 
uma coreografia para gravar vídeos sobre 
a comunidade. Os jovens tinham muito 
interesse em serem fotografados e tirar 
fotos e, muitas vezes eles se relacionavam 
com Raquel, a investigadora do AMASS, 

que fotografou o processo, para saber 
mais sobre a fotografia. 
Exploraram a arte têxtil, com uma sessão 
com a Célia, e a cerâmica com o Carlos, a 
Juliana e a Teresa. Para os participantes, 
ter um produto final: uma camiseta estam-
pada ou uma peça de cerâmica foi muito 
importante e motivava a sua participação. 
O longo processo de produção artística 
proporcionou um espaço para conversas. 
Como resultado da experiência do projeto, 
os participantes adultos solicitaram ao 
centro comunitário a inclusão de ativida-
des artísticas no currículo de formação 
profissional oferecido pelo centro.
Os participantes disseram que melho-
raram suas habilidades relacionais. Os 
artistas observaram que durante a sessão 
participantes adultos de famílias rivais 
conversavam sobre o que haviam criado; 
crianças e jovens, geralmente extrema-
mente ansiosos no início, aprenderam a 
desacelerar e a ter mais paciência no rit-
mo. As atividades também incluíram uma 
visita a um museu local na cidade velha, 
e o feedback sobre a visita dos partici-
pantes foi surpreendentemente positivo. 
Esta visita foi uma forma de fazer a ponte 
entre o bairro da periferia e o centro da ci-
dade. Os artistas solicitaram ao diretor do 
museu que fizesse uma exposição dos tra-
balhos produzidos com os participantes 
de Paradinha durante o projeto AMASS na 
sala de exposições temporárias. A respos-
ta foi positiva e a curadoria da exposição 
AMASS será inaugurada em fevereiro de 
2022. (Veja mais em: https://www.apecv.
pt/pt-pt/amass-estudo-de-caso-4)
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70 71Métodos de Avaliação e Resultados
Os dados foram recolhidos, com o con-
sentimento dos participantes, através de 
fotografias tiradas pelos investigadores 
da APECV, durante os workshops; de-
senhos e textos dos participantes como 
feedback das oficinas; notas escritas pelos 
investigadores e artistas sobre as ofici-
nas; registos áudio e vídeo das sessões 
de avaliação, integradas nas atividades 
do programa (entrevistas individuais e 
de grupos focais); registos de encontros 
online com artistas e investigadores, e 
registos de encontros online com artistas, 
investigadores e stakeholders. Os dados 
foram analisados pelos pesquisadores e 
as descobertas iniciais foram discutidas 
com as partes interessadas, que as expli-
caram aos participantes. O seu feedback 
foi recolhido pelos investigadores durante 
uma conversa de grupo na sessão final do 
programa.
Na exposição, os participantes de Paradi-
nha deram visibilidade ao seu trabalho (11 
de fevereiro de 2022 a 29 de maio de 2022) 
no Museu da Misericórdia de Viseu (im-
portante museu da cidade), defenderam 
o papel das artes na sociedade, elevaram 
a auto-estima dos participantes e esta-
beleceu uma ponte entre as margens e o 
centro da cidade.

MÉTODOS 
DE AVA-
LIAÇÃO 
E RESUL-
TADOS
PARACITY E SÃO FELIX
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72 73Os investigadores do Projeto AMASS 
tiveram que se adaptar e respeitar outras 
formas de trabalhar. 
A equipa dos dois centros comunitários 
tinha de telefonar para os participantes 
adultos para lembrá-los sobre as ativi-
dades um dia antes e no início de cada 
sessão, por isso, o apoio das organizações 
foi de extrema importância para a manu-
tenção e continuação do projeto.

No Grupo “Paracity”, muitas vezes, os 
artistas e as assistentes sociais do centro 
comunitário iniciavam as sessões baten-
do às portas onde habitavam os partici-
pantes ou/e indo para a praça avisar que 
estavam lá.

Com este projeto e dada a participação 
ativa de assistentes sociais e psicólogos 
no grupo “Estar Junto”, a relação entre o 
desempregado e o técnico que o atende 
tornou-se mais próxima. Sendo feitas co-
nexões e adquiridos conhecimentos que 
não seriam possíveis de outra forma.
Foram criados nos grupos: o sentimento 
de comunidade, confiança e sentido de 
pertença. 
Para a realização bem-sucedida, de um 
trabalho deste tipo, é necessário tempo, 
além do respeito mútuo, carinho e coope-
ração de todas as partes. A visibilidade do 
trabalho desenvolvido no projeto também 
se revelou muito importante, tendo ainda 
sido realizado um seminário (11 de março 
de 2022) (Ver mais em: https://amasspro-
ject.weebly.com).

CONCLU-
SÕES
PARACITY E SÃO FELIX
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Algumas citações dos participantes sobre 
a experiência:
“O que eu mais gostei?
O convívio, a interação com as pessoas. 
No começo não nos conhecíamos, tínha-
mos vergonha de conversar, mas depois 
todos ficamos amigos.”
(L.S., outubro de 2021, S. Félix: Estar Juntos)

“Nestas sessões o mais importante era 
o convívio. Nós nos damos mais, apren-
demos mais. A gente sai, é um contexto 
fácil. Para quem está muito em casa, é 
uma abertura de horizontes.”
(M.S., outubro de 2021, S. Félix: Estar Jun-
tos) 

“No começo vou ser bem sincero, não 
gostei, mas depois comecei a gostar. É 
diferente. Sou muito tímida, muito reser-
vada, depois conheci as pessoas e agora 
gosto de entrar. Sinto-me bem.” 
(A., Outubro de 2021, S. Félix: Estar Juntos) 

“Pessoalmente, fiquei mais enriquecido. 
Estou a gostar muito!
É uma pena que existam tão poucas ini-
ciativas como estas.”
(H.D., outubro de 2021, S. Félix: Estar Juntos)
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MÃO PELA OFICINA DEVA-

GARSEENCADERNALONGE 

DA ASSOL.

OBRIGADA.

fo
to

gr
afi

a 
R

aq
ue

l B
al

sa







This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme
under grant agreement n.º 870621.

ajustamos a dimensão 20x31 cm

40x31 cm

usualmente a assol usa um papel de guarda 

e insere aqui a informação sobre a oficina de 

encadernação :)

podem mudar a cor da do título e número na 
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6 7Ao longo dos 3 anos do projeto AMASS 
foram realizadas várias exposições que 
relatam o processo de trabalho e que 
apresentam as obras realizadas nos gru-
pos de trabalho.
A exposição pública, aberta a diferentes 
comunidades, representa para todos os 
envolvidos o fechar de ciclo de trabalho, 
um lugar de divulgação, representação e 
de consciencialização pública.
Para a concretização destes eventos a 
curadoria, a escolha do espaço e partilha 
de experiências, entre todos os partici-
pantes, foi fundamental para que cada um 
se sentisse representado. É de realçar que, 
a maioria dos participantes neste projeto 
nunca tinha entrado numa Galeria de 
Arte, num Museu ou outro Espaço museo-
lógico, devido a diversos fatores sócio-e-
conómicos, sendo o mais significativo o 
do sentimento de não pertença a esses 
espaços. O que torna ainda mais relevante 
esta fase do trabalho, dado que estes espa-
ços e o simbolismo que albergam são um 
marcante elo para a inclusão social. 
Nesta publicação referenciaremos sete 
exposições públicas, por estas terem 
sido programadas no âmbito do Projeto 
AMASS, mas muitos outras emergiram 
das parcerias criadas, como as dos traba-
lhos em colaboração realizados entre a 
APECV e a ASSOL.
Esperamos que as imagens apresentadas 
vos descrevam alguns dos momentos 
vividos e que juntos possamos fazer esta 
viagem ao longo destes lugares tão dis-
tantes entre si.
 

Exposições

Os Lugares onde aprendemos

Documents of Socially 
Engaged Art (Documentos de Arte 
Socialmente Engajada)

Paracity

Active Witnesses - the voices 
and faces of participants in 
socially engaged arts projects 
(Testemunhas Ativas - as vozes e os 
rostos dos participantes em projetos 
artísticos socialmente engajados)

Cartografias Têxteis

Valencia | Exposição AMASS | 
Cartografias Têxteis

Praga  | Exposição AMASS | Car-
tografias Têxteis

Ação do “Mantra da Paz”

Cartografias Têxteis
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16

22

28

32

38

42

48

54
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8 9Cidade - País: Gaia - Portugal
Lugar: Casa da Imagem
Calendário: dezembro de 2020 
a abril de 2021
Título: Os Lugares onde aprendemos
Curadoria: ASSOL e APECV 

A primeira exposição realizada no âmbi-
to do Projeto AMASS, decorreu em plena 
Pandemia Covid19, na Casa da Imagem 
(Fundação Manuel Leão - https://casa.
fmleao.pt/), em Vila Nova de Gaia e decor-
reu de dezembro de 2020 a abril de 2021.
A direção deste Espaço Museológico 
recebeu a proposta da exposição, desde 
sempre, com muito entusiasmo e cedeu a 
sua maior sala de eventos, o que permitiu 
aos seus organizadores uma preparação 
com vista a apresentação de uma gama 
alargada de materiais.
Infelizmente, devido a não nos poder-
mos encontrar presencialmente (devido 
ao confinamento da Covid19), a monta-
gem da exposição teve de ser partilhada 
e construída com os participantes (da 
ASSOL) remotamente e o prazo de visita 
alargado (inicialmente, o calendário da 
Casa da Imagem, só nos permitia expor 
até fevereiro de 2021).
Neste espaço, reuniram-se narrativas do 
processo de trabalho contadas por diferen-
tes suportes produzidos: bordados, fotogra-
fias, desenhos, gravuras que corporizavam 
e narravam a experiência piloto e a criação 
do Produto-Manifesto “Isolar com Amor”.
Como parte da exposição, o Produto-Ma-
nifesto era ao mesmo tempo Obra para 
ser fruída e Produto que poderia ser com-
prado e utilizado, sendo o valor total da 
sua venda para a instituição ASSOL.

OS LUGA-
RES ONDE 
APREN-
DEMOS

fo
to

gr
afi

a 
R

aq
ue

l B
al

sa



no ponto.  

10

fo
to

gr
afi

as
 R

aq
ue

l B
al

sa
fo

to
gr

afi
a 

R
aq

ue
l B

al
sa



no ponto.  

12

fo
to

gr
afi

as
 R

aq
ue

l B
al

sa
fo

to
gr

afi
a 

R
aq

ue
l B

al
sa



no ponto.  

14

fo
to

gr
afi

as
 R

aq
ue

l B
al

sa
fo

to
gr

afi
a 

R
aq

ue
l B

al
sa



no ponto.  4 -  exposições

16 17

fo
to

gr
afi

a 
R

aq
ue

l B
al

sa

Cidade - País: Valletta - Malta
Lugar: Space A, Spazju Kreattiv
Título: Documents of Socially Engaged 
Art (Documentos de Arte 
Socialmente Engajada)
Calendário: dezembro de 2021 
a janeiro de 2022
Curadoria: Parceiros do Projeto AMASS 

Mais a sul e noutro país foi realizada uma 
exposição multidisciplinar e com curado-
ria conjunta, que apresentou documen-
tação fotográfica, de vídeo e de pesquisa 
dos projetos de investigação socialmente 
engajados realizados pelo Projeto AMASS 
nos vários países parceiros.

A exposição apresenta os resultados da 
investigação de mais de 25 projetos de-
senvolvidos em 2021 pelos oito parceiros 
europeus, mas também revela o elemento 
humano por trás deles; o tempo que as 
comunidades e os artistas passaram a 
trabalhar juntos e a profundidade de com-
preensão e empatia que emerge por meio 
da arte socialmente engajada. Algumas 
obras de arte criadas pelos participantes 
também fizeram parte da exposição.
Nos primeiros dias desta mostra, tam-
bém ocorreu um seminário, no mesmo 
lugar, onde os diferentes parceiros 
tiveram a oportunidade de partilhar as 
suas experiências.

DOCUMENTS 
OF 
SOCIALLY 
ENGAGED 
ART
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Cidade - País: Viseu - Portugal
Lugar: Museu Tesouro da Misericórdia
Título: Paracity
Calendário: fevereiro a maio de 2022
Curadoria: Carlos Sousa e Juliana 
Ferreira, Centropontoarte (artistas do 
Projeto AMASS)

A Exposição “Paracity” decorre do projeto 
desenvolvido com a etnia cigana, no Bair-
ro Social de Paradinha, em Viseu, com o 
apoio da Caritas. 
Os artistas Carlos Sousa e Juliana Ferreira 
numa das últimas sessões com o grupo 
visitam o Museu no coração da cidade, 
trazendo a periferia para o centro. Nesta 
sessão percebem de que a maioria dos 
participantes nunca tinha entrado num 
museu e embarcam no desafio de fazer 
uma exposição que revelasse o percurso e 
os resultados do Projeto AMASS com esta 
comunidade nas margens.
Deste trabalho, decorre ainda uma publi-
cação1 e um vídeo da sua inauguração.
 

1 Ferreira, J. & Eça, T. (2022). Paracity. Viseu: APECV. 

ISBN 978-989-54262-9-4

PARACITY
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Cidade - País: Lapônia - Finlândia
Lugar: Galleria Valo in Rovaniemi, Finland
Título: Active Witnesses - the voices and 
faces of participants in socially engaged 
arts projects (Testemunhas Ativas - as 
vozes e os rostos dos participantes em 
projetos artísticos socialmente engajados)
Calendário: fevereiro 2022
Curadoria: Raphael Vella
Desenho: Amna Qureshi

A exposição: “Active Witnesses” destacou 
os participantes nos muitos projetos cria-
tivos desenvolvidos no Projeto AMASS, 
com os seus muitos rostos e muitas vozes, 
capturando experiências e realidades 
numa variedade de contextos culturais. 
Os participantes são testemunhas diretas 
das realidades que marcam as suas vidas, 
mas no AMASS também intervêm ativa-
mente nessas realidades através da ação 
artística. A arte socialmente engajada é, 
portanto, um meio de responder a ques-
tões como exclusão cultural e discrimina-
ção por sentir, expressar e fazer. 
Além dos retratos fotográficos e depoi-
mentos no Mural do AMASS, a exposição 
também apresenta vídeos e projeções que 
documentam diversos projetos que fazem 
parte desta pesquisa. Incluiu-se também 
um punhado de objetos produzidos em 
alguns projetos, introduzindo um elemen-
to tátil que atesta a beleza material de 
algumas produções do AMASS.

ACTIVE 
WITNES-
SES - THE 

VOICES AND FA-

CES OF PARTICI-     

PANTS IN 

SOCIALLY 

ENGAGED ARTS 

PROJECTS
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Ilha - País: Faial, Açores - Portugal
Lugar: Centro de Artesanato dos Capelos
Título: Cartografias Têxteis
Calendário: Julho 2022
Curadoria: Teresa Eça e Bela Dutra

Nesta exposição, no meio do Oceano Atlântico, 
na ilha do Faial, fizemos uma exposição de 
um Projeto que é iniciado e desenvolvido por 
causa das descobertas feitas nos projetos com 
as comunidades (Projeto AMASS): o Projeto 
Cartografias Têxteis.
Um projeto que foi, naturalmente, fazendo parte 
do Projeto AMASS e que se tornou no seu de-
senvolvimento, e é descrito na sua página web:

A palavra mapa deriva do latím “mappa”, que 
significa bocado de tecido ou pano. 

Cartografía textil  para contar histórias, ex-
primir ideias; chamar a atenção; falar sobre a 
TERRA,  Mapas reinventados com tecidos e 
fios. Os criadores de mapas têxteis  observam 
os lugares, indagam sobre a sua história, bus-
cam indícios, significados, alternativas. E 
representam as histórias usando tecidos, fios, 
cordas, lãs, etc. com técnicas tradicionais ou 
não de costura e ou tecelagem. 

Neste projeto internacional de investigação-a-
ção participativa pretende-se  estudar o impacto 
do fazer artístico com materiais e técnicas 
têxteis tais como o bordado e a tecelagem 
como elo de coesão social e ativismo ambien-
tal. O projeto tem a duração de, pelo menos, 36 
meses, com início em  janeiro de 2021 sendo 
coordenado pelo Grupo de Investigação da 
Associação de Professores de Expressão e 
Comunicação Visual. A metodologia aplicada é 
uma metodologia de investigação qualitativa, 
de raiz etnográfica e participativa a partir de 

histórias contadas através da arte e do design 
têxtil. Partimos de atos colaborativos de criação 
artística através das artes têxteis para desco-
brir conhecimento ancestral e abrir oportuni-
dades para as artes e design como escultura 
social e valorização de identidades locais. Cada 
investigador dinamiza uma ação com um grupo 
de pessoas interessadas em colaborar, criando 
uma narrativa pessoal que exprima as suas 
ideias e opiniões sobre a ação humana no plane-
ta Terra num tecido quadrado.  

Palavras chave: Educação ambiental; 
justiça climática; artivismo; ativismo; par-
ticipação cidadã; arte e design participati-
vos; artes têxteis; artesanato; localização, 
transformação social. 
(Teresa Eça In https://textilecartogra-
phies.weebly.com/portugal.html)

Este evento também contou com o Wal-
king Seminar “Participatory Arts, Design 
and Crafts” onde se falou sobre os tópicos: 
Comunidade, Arte Participativa, AMASS, 
Arte como Escultura Social, Artesanato, 
Investigação baseada nas Artes, Inves-
tigação-ação na comunidade, Design de 
Serviços, Artes e Bem-estar (para saber 
mais sobre este seminário ver a publica-
ção sobre os seminários AMASS, incluída 
nesta Obra). 

Nesta exposição contamos com centenas 
de quadrados 10cmx10cm enviados por 
correio de várias partes do mundo.
No dia da inauguração apresentamos o 
projeto e tivemos a presença de alguns 
dos participantes internacionais, turistas, 
curiosos e artesãos. 

CARTO-
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Cidade - País: Valencia - Espanha
Lugar: Sala Manuela Ballester, Universi-
dade de Valencia
Título: Exposição AMASS | Cartografias 
Têxteis
Calendário: outubro de 2022
Curadoria: Dolores Soto and Ramona 
Rodriguéz

Exposição integrada no Seminário de In-
vestigação: Transdisciplinaridade e Pen-
samento Reflexivo-Criativo nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável.

EXPOSIÇÃO 
AMASS - 
CARTO-
GRAFIAS 
TÊXTEIS
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Cidade - País: Praga - República Checa
Lugar: Korzo Space, National Gallery Prague, 
Trade Fair Palace
Título: Exposição AMASS | Cartografias 
Têxteis
Calendário: novembro de 2022
Curadoria: Anna Vartecká 

O último grande evento público, do Projeto 
AMASS, decorreu em Praga, República Che-
ca. O AMASS Symposium: “A Critical Con-
text: Issues that Matter” (AMASS Simpósio: 
Um contexto crítico: questões importantes” 
contou com todos os parceiros europeus do 
projeto, que tiveram a oportunidade de parti-
lhar as suas considerações finais. 
A APECV foi convidada para integrar na Expo-
sição do Simpósio com o Projeto “Cartografias 
Têxteis”, por uma das coordenadoras AMASS 
(Professora Melanie Sarantou), que também 
participa com um grupo na Austrália.
Nesta exposição a equipa da APECV cria 
duas lonas que servem de suporte aos mate-
riais, uma como base dos quadrados 10cmx-
10cm a serem expostos e outra de convite à 
participação, contando com diversas ferra-
mentas de trabalho têxtil e os kits de apoio 
(ver mais em: https://kitcartograficotextil.
wordpress.com/).

Textile Cartographies is a result of the 
AMASS Project, insofar as what APECV 
learned from AMASS: art as social sculpture; 
giving visibility to stories from the margins, 
participatory art and design are becoming 
important axes of Textile Cartographies. 
(Teresa Eça, in https://textilecartographies.
weebly.com/exhibitions.html)

Desta participação foi, também, realizada 
uma narrativa ideográfica.  

EXPOSIÇÃO 
AMASS - 
CARTO-
GRAFIAS 
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48 49Cidade - País: Santiago de Compostela - 
Espanha
Lugar: Museu das Peregrinações
Título: Ação do “Mantra da Paz”
Calendário: novembro de 2022
Curadoria: Ângela Saldanha, com o apoio 
do Grupo C3 e Liter21 Group (USC)

O Mantra da Paz integra o Projeto Interna-
cional “Cartografias Têxteis” e a Semana 
Internacional de Educação Artística 2022, 
da Aliança Mundial de Educação Artística 
(World Alliance for Arts Education). Parte 
da obra-convite “#Mantra #Paz #108” de 
108 peças têxteis bordadas por Ângela 
Saldanha, numa evocação à PAZ no mun-
do, tendo por base 4 conceitos essenciais: 

1  Bordar- é um ritual de ornamento que 
permite, na sua constante construção, a 
abstração da técnica e da realidade, per-
mitindo que a mente se transcenda. 
2 Mantra (do sânscrito Man - mente e 
Tra - controle ou proteção, sendo um “ins-
trumento para conduzir a mente”)- é uma 
fórmula ritual (palavra, verso ou sílaba), 
que se pronuncia repetidamente e que 
visa alcançar um estado de relaxamento, 
contemplação, meditação e de comunhão 
com o cosmos. 
3 108- é um número divino em várias 
culturas e acredita-se que entoar o man-
tra este número de vezes ativa a sua es-
sência poderosa na conexão com o Todo. 
4 PAZ- evoca-se aqui a necessidade de 
pensarmos e colocarmos em prática, no 
nosso dia a dia, todos os significados des-
ta palavra, na grande fé coletiva, que ela 
ocorra no mundo inteiro. 

Esta ação artística colaborativa está 
aberta à participação de coletivos e in-
dividuais que se queiram associar a este 
apelo global, bordando a palavra paz em 
quadrados de tecido de 10x10cm, nas suas 
línguas maternas. Com este desafio à o 
convite a experimentar a cadência con-
templativa do bordado e da repetição das 
palavras em sequências numéricas, como 
processo simbólico de ativismo político 
através do artesanato. Processo passível 
de ser realizado por qualquer pessoa, em 
qualquer lugar do mundo, dado a técnica 
universal que utiliza (narrativas têxteis 
pelo bordado). Vários Mantras estão a ser 
construídos, em vários lugares do mundo, 
e existe um, construído por membros de 
mais de duas dezenas de instituições so-
ciais da região de Viseu (Portugal), com o 
apoio da organização “Jardins Efémeros”, 
que tem peregrinado por vários países, 
tendo iniciado a seu caminho na Sé Cate-
dral de Viseu. 

Nesta ação de peregrinação, com pa-
ragem em Santiago de Compostela, as 
pessoas que passavam na rua eram con-
vidadas a colaborar no Mantra e a senta-
rem-se a conversar.  
Um vídeo, realizado por Abel Andrade, 
revela como decorreu: 
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54 55Cidade - País: Brasília - Brasil
Lugar: Casa do Professor, 
Universidade de Brasília
Título: Cartografias Têxteis
Calendário: janeiro e fevereiro de 2023
Curadoria: Célia Matsunaga, Marisa 
Maass, Ângela Saldanha

No último mês do Projeto AMASS, as Car-
tografias Têxteis rumaram à outra mar-
gem do oceano Atlântico, ao Brasil.
Nesta exposição, Ângela Saldanha levou 
na bagagem centenas de quadrados en-
viamos por vários países e um dos maio-
res Mantras da Paz para se juntarem às 
obras realizadas na disciplina de pós-gra-
duação em Design “Cartografias Têxteis” 
e partilharem juntos conceitos inerentes 
ao Projeto AMASS: Design de Serviços, 
Investigação Participativa; Margens e 
Cartografias; Narrativas Visuais. Ficando 
a promessa da divulgação das publica-
ções, em português, do projeto.
Um dos investigadores, Gustavo Pires, 
realizou um vídeo do dia da inauguração:
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ESTA FONTE FOI DESENHA-

DA A PARTIR DA TIPOGRA-

FIA CRIADA PELA ASSOL 

PARA OS CADERNOS DO EN-

CONTRO DA APECV EM DOIS 

MIL E VINTE E DOIS.

CONTINUAMOS A CO-

ZINHAR JUNTOS 

COM OS PRÓXIMOS 

INGREDIENTES.

ESTE LIVRO FOI CUIDA-

DOSAMENTE PRODUZIDO À 

MÃO PELA OFICINA DEVA-

GARSEENCADERNALONGE 

DA ASSOL.

OBRIGADA.
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This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme
under grant agreement n.º 870621.

ajustamos a dimensão 20x31 cm

40x31 cm

usualmente a assol usa um papel de guarda 

e insere aqui a informação sobre a oficina de 

encadernação :)

podem mudar a cor da do título e número na 

pág seguinte



no ponto.  

4

fo
to

gr
afi

a 
R

aq
ue

l B
al

sa

FORMA.
TODOS OS 
INGREDIEN-
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6 7Durante os três anos do Projeto AMASS 
foram vários os seminários que a equipa 
da APECV esteve presente, ou na apre-
sentação de comunicações ou/e na sua 
realização. 
Nesta publicação vamos centrar-nos so-
mente nos que foram programados e rea-
lizados como atividade de disseminação 
da equipa portuguesa, possíveis de serem 
realizados após a pandemia Covid19.
Os seminários/congressos realizados, 
apesar de estarem muito vocacionados 
para um público específico da academia, 
servem também para difundir e refletir 
sobre as práticas realizadas, ajudando à 
sua ampla divulgação para especialistas 
e à sua reflexão crítica por estes estudio-
sos da área, ajudando à sua melhoria e 
questionamento.

Seminários

AMASS KICKOFF 

AMASS Conference - 
Dialogical arts through sustainable 
communities: Acting on the mar-
gins, redefining empowerment (Artes 
dialógicas por meio de comunidades 
sustentáveis: Atuando nas margens, 
redefinindo o empoderamento)

Arte como escultura social: ar-
tes, participação e inclusão

InSEA Europe Webinar 
Series # 7 - “Acting on the 
Margin: Arts as Social Sculpture 
(AMASS)” (Atuando nas Margens: 
Artes como Escultura Social)

Cenários Improváveis: As Artes 
nos Futuros da Educação

“Participatory Arts, Design and 
Crafts” - walking seminar (“Artes, 
Artesanato e Design Participativos”

Artes e Cidadania 

Cartografias Têxteis

7

8

18

22

32

34

38

40

44

ÍNDICE SEMINÁ-
RIOS
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8 9Cidade - País: Viseu - Portugal
Lugar: Quinta da Cruz
Data: 24 e 25 de fevereiro de 2020
Título: AMASS KICKOFF

O primeiro Seminário organizado pela 
APECV teve como objetivo principal 
iniciar o Projeto AMASS. Nele estiveram 
presentes representantes de todos os oito 
parceiros: Associação de Professores de 
Expressão e Comunicação Visual (APE-
CV), Portugal; Univerzita Karlova (CU), 
República Checa; Universita ta Malta 
(UOM), Malta; Swedish School of Library 
and Information Science, Högskolan i 
Borås (HB), Suécia; Budapesti Corvinus 
Egyetem (CUB), Hungria; PACO Design 
Collaborative (PACO), Itália; University 
of Leeds (ULeeds), Inglaterra; e o coor-
denador internacional: University of 
Lapland (ULAP), Finlândia.
Durante dois dias intensivos, os partici-
pantes fizeram apresentações sobre as 
propostas de trabalho a realizar e exem-
plificaram com atividades já concretiza-
das nas suas organizadas.

AMASS 
KICKOFF
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Lugar: Online
Data: 16 a 18 de fevereiro de 2022
Título: AMASS Conference - Dialogical 
arts through sustainable communities: 
Acting on the margins, redefining empo-
werment (Artes dialógicas por meio de 
comunidades sustentáveis: Atuando nas 
margens, redefinindo o empoderamento)

Esta foi a primeira grande conferência 
realizada pelo Projeto AMASS e com a or-
ganização da APECV. Devido à pandemia, 
não pôde ser realizada na Universidade 
da Lapónia, como previsto, sendo feita 
por videoconferência. 

Tema:
Um dos principais papéis das artes é 
provocar o diálogo e gerar discussão 
sobre importantes desafios sociais que 
muitas vezes estão emaranhados e loca-
lizados nas margens. Na sua entrevista 
de 1976, Joseph Beuys sustentou que a 
‘escultura social’ é baseada em práticas 
dialógicas, que ele descreveu como ‘pen-
sar, falar e ouvir com os outros’ (Har-
lan, 2004, p. 2; Kuspit et al., 1993; Sacks, 
2004, p. ix; Thistlewood, 1995). Beuys 
procurou transformar a maneira como 
os artistas interagiam com o público 
em geral e com seu próprio público. Por 
meio dessas ideias de escultura social, 
ele definiria a tendência para uma es-
tratégia mais deliberada para práticas 
socialmente engajadas, à medida que os 
artistas começassem a interagir com as 
instituições por meio de seus métodos 
e abordagens artísticas (Harlan, 2004). 
A escultura social pode ser considerada 
como um conjunto ou coleção de ações 
multidimensionais que moldam as artes 

AMASS 
CONFEREN-
CE - 
DIALOGICAL 

ARTS THROUGH 

SUSTAINABLE 
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como um veículo para a mudança social 
por meio do diálogo e do ativismo.

Uma questão central para esta conferên-
cia foi: como as artes podem servir como 
um meio de aproximar as pessoas, tanto 
do mainstream quanto das margens? 

Quatro temas principais foram propostos 
para exploração durante a conferência:
1.O poder do não visível como as co-
nexões não reconhecidas ou invisíveis 
entre as pessoas e as suas comunidades 
(tanto em direção às margens quanto a 
partir das margens).
2.A conexão entre as diferentes comu-
nidades pode ocorrer de várias maneiras, 
e essas conexões geralmente são com-
plexas e emaranhadas.
3.De certas posições e em certos con-
textos, os pontos fortes das comunidades 
(em vez de seus desafios ou fraquezas) 
podem ser negligenciados e permanece-
rem não reconhecidos. O que será per-
dido e, mais importante, o que pode ser 
ganho se tais pontos fortes forem visua-
lizados?
4.Os desafios muitas vezes podem ser 
difíceis (ou, às vezes, impossíveis) de 
resolver devido à nossa proximidade com 
eles, pois algumas perspectivas, muitas 
vezes determinadas pelo distanciamen-
to de tais desafios, não permitem visões 
detalhadas.

A conferência, portanto, buscou des-
cobrir, por meio de formas de diálogo 
deliberadamente diversas e criativas, 
o que a escultura social pode significar 
hoje. Estamos interessados em como e se 
as artes podem continuar a desempenhar 
um papel na mudança social, especial-
mente quando as margens são continua-
mente movidas para aliciar novos espa-
ços de transformação. 
A metáfora de um piquenique como um 
espaço compartilhado para alimentação 
social e compartilhamento comunitário 
será usada ao longo da conferência como 
uma forma de garantir um ambiente 
descontraído para explorar conexões po-
tenciais, desenvolver e co-criar o diálogo 
e como uma oportunidade de pensar com 
os outros .

A ação colaborativa entre investigadores, 
académicos e artistas será incentivada. 
Apresentações sobre investigação, pales-
tras de artistas, apresentações de póste-
res artísticos e workshops, exploraram 
exemplos de experimentos artísticos, 
projetos e intervenções realizadas no tes-
tbed AMASS e noutros lugares. A confe-
rência terminou com um piquenique, que 
se concentrou numa discussão em grupo 
para refletir, analisar e criar diálogo para 
compartilhar as nossas experiências e 
aprendizagens. (In Site da Conferência: 
https://www.amassconference.com/
about.html)
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22 23Cidade - País: Viseu - Portugal
Lugar: Santa Casa da Misericórdia de 
Viseu
Data: 11 de março de 2022
Título: Arte como escultura social: artes, 
participação e inclusão

O Salão Nobre da Santa Casa da Miseri-
córdia de Viseu recebeu o seminário ‘Arte 
Como Escultura social: Artes; Participa-
ção e Inclusão Social, Um seminário no 
âmbito do projeto “AMASS: Acting on the 
que apresentou os resultados das expe-
riências do Projeto feitas em Portugal, 
mostrou outros exemplos de projetos de 
artes participativas e discutiu questões 
sobre o papel das artes na sociedade, no-
meadamente das artes participativas em 
contextos de inclusão social. Para além 
dos artistas e participantes portugueses, 
este seminário contou com comunica-
ções de outros projetos internacionais, 
performances e mesas redondas como é 
descrito em baixo.

ARTE COMO 
ESCULTURA 
SOCIAL
ARTES, PAR-

TICIPAÇÃO E 

INCLUSÃO
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Paineis 1 e 2: Apresentação dos Resulta-
dos do Projeto AMASS
(Acting on the Margins: Arts as Social 
Sculpture)

Em Portugal, a APECV, no âmbito do O 
projeto internacional “AMASS: Acting on
the Margins: Arts as Social Sculpture”, 
financiado pelo programa de investigação
e inovação da União Europeia Horizonte 
2020 (acordo n.º 870621), convidou
quatro comunidades que, de algum modo, 
se enquadravam nos objetivos do
mesmo para desenvolveram um plano de 
investigação participativa baseada nas
artes. As atividades baseadas em ações 
artísticas foram realizadas por investiga-
dores, educadores, artistas e utentes do 
Centro Alexandre Correia, Associação de
Solidariedade Social de Lafões em Oliveira 
de Frades, um grupo de pessoas
desempregadas apoiadas pelo Centro So-
cial da Paróquia de São Salvador de
Grijó, clientes do estabelecimento Vítor 
Fontes em Viseu e um grupo de crianças,
jovens e adultos residentes no Bairro So-
cial de Paradinha. Este projeto procura
investigar o papel das artes nos desafios 
que a complexidade crescente da

sociedade coloca, nomeadamente em 
franjas vulneráveis de lugares situados 
nas margens.

Intervenção Musical: Dueto Jeremias

Green Performance Universal Band
Hugo Américo Pereira Cardoso Vieira, 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD); Centro de Investigação
em Artes e Comunicação (CIAC)
Este projeto atravessa as fronteiras da Per-
formance e da Improvisação, unindo os 
sete sentidos da vida humana. Momentos 
de escuta total entre as diferentes artes 
e o performer. A identidade artística que 
move o corpo flui do espaço e do
tempo que os rodeia, desde o centro da 
terra até ao cosmos. O artista tem a
oportunidade de partilhar com o observa-
dor o que sente a cada inspiração e
expiração. A concentração, torna-se as-
sim, a melhor amiga da expansão. Um
corpo errante aos ecos do som, da matéria, 
do movimento e do espírito.
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Painel 3: Artes Participativas, Educação 
e Inclusão
moderação: Ângela Saldanha

Exemplos práticos de projetos educativos 
e culturais através das artes em contex-
tos de educação formais e não formais.
- A democracia cultural como estilo. A 
estratégia do Plano Nacional das Artes
Paulo Pires do Vale, Comissário do Plano 
Nacional das Artes; Ministério da Educa-
ção e Ministério da Cultura, Portugal

- O projeto AMASS na Europa
Raphael Vella, Universidade de Malta
O projeto internacional “AMASS: Acting on the 
Margins: Arts as Social Sculpture”,
financiado pelo programa de investigação e 
inovação da União Europeia Horizonte 2020 
(acordo nº 870621), é coordenado pela Uni-
versidade da Lapónia (Finlândia) e tem como 
parceiros a Universidade Karlova (República 
Checa), a Universidade de Malta, a Universi-
dade Hogskolan i Boras (Suécia), a Universi-
dade Corvinus Egyetem (Hungria), a empresa 
PACO Design {(tália), a Universidade de Leeds 
(Inglaterra) e a Associação de Professores de 
Expressão e Comunicação Visual - APECV 
(Portugal). O projeto visa promover e investigar 
ações transformadoras, a partir das artes, com 
grupos minoritários ou desfavorecidos oriun-
dos de lugares marginalizados, na Europa.

- Biografia artística: um dispositivo didático 
para promover a cura de jovens Yezidis no 
Iraque através da arte 
Albane Buriel, Universidade do Québec, 
Chicoutimi; Sylvie Morais, Universidade do 
Québec, Chicoutimi; Monique
Loquet, Universidade de Rennes
A comunidade Yezidi que vive no Iraque sofreu 
genocídio em agosto de 2014 pelo grupo do 
Estado Islâmico. Muitas pessoas estão trau-
matizadas vivendo em campos de deslocados 
internos no Curdistão Iraquiano. Programas de 
educação não formal têm promovido ativida-
des artísticas como meios para ultrapassar 
traumas da juventude.
Apresentaremos aqui um trabalho em curso em 
dois campos no Iraque tendo como abordagem 
a biografia artística no cenário da engenharia 
didática colaborativa. A nossa investigação in-
sere-se num quadro educacional que visa trans-
formar as posturas e competências dos facilita-
dores, criando dispositivos didáticos baseados 

em biografia artística. Visa a narração através 
da arte, de experiências de vida individuais 
e coletivas (focadas na cultura, identidades, 
espaços) através de processos criativos. Esta 
pesquisa, baseada na teoria da ação didática 
colaborativa, busca processos didáticos coope-
rativos. Sob certas condições que iremos expor, 
a conceção e implementação desse dispositivo 
didático criado pelo coletivo poderia participar 
da transformação das práticas quotidianas dos 
facilitadores. Em particular, isso responderia à 
necessidade de inscrever referências biográfi-
cas para reconstituir a paisagem do que consti-
tui a cultura dos jovens Yezidis.

- #NarcissusMeetsPandora: um projeto inclusi-
vo sobre os retratos nas redes sociais
Inês Azevedo e Joana Mateus, Casa da Imagem
A utilização das redes sociais é uma realidade 
presente no nosso dia a dia, transversal a faixas 
etárias e a locais geográficos. Pode ser um 
espaço de liberdade e de expressão individual 
e coletiva, mas será assim para todos? Iremos 
apresentar um projeto europeu, de âmbito artís-
tico e educativo, que surgiu da necessidade de 
olhar para as redes sociais e para o modo como 
os adolescentes e os jovens se retratam com 
uma perspetiva crítica e integradora daqueles 
que tendem a não estar representados ou a 
pertencer a estereótipos que definem, a priori, o 
modo como os vemos ou como são invisíveis.

Mesa-redonda: 
Artes Participativas e Inclusão Social

Odete Paiva (Museu Nacional Grão Vasco), 
Henrique Almeida (Museu da Misericór-
dia), Rita Antunes (Centro de Arte Con-
temporânea Quinta da Cruz), Felisberto
Figueiredo (Cáritas Diocesana)

Debate sobre os contributos das artes par-
ticipativas nas comunidades. Que tipo de 
projetos são adequados às necessidades 
das comunidades? Quais os temas mais 
relevantes? Quais as metodologias mais 
indicadas?
Como criar parcerias e articulações 
entre a sociedade civil, os municípios, as 
instituições culturais, as associações que 
trabalham com comunidades desfavore-
cidas, os educadores artísticos, os técni-
cos sociais e de saúde e os artistas?
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Lugar: online
Data: 30 de abril de 2022
Título: InSEA Europe Webinar Series #7 
- “Acting on the Margins: Arts as Social 
Sculpture (AMASS)” (Atuando nas Mar-
gens: Artes como Escultura Social)

Neste evento online, o Concelho Euro-
peu da International Society for Educa-
tion through Art (InSEA) convidou as 
investigadoras da APECV para realizar 
um Webinário sobre o Projeto AMASS, 
de forma a partilhar com Arte Educado-
res de todo o mundo as práticas sociais/
artísticas realizadas.
Este seminário de três horas contou com 
mais de uma centena de participantes.
 

INSEA EU-
ROPE  WE-
BINAR SE-
RIES # 7
ACTING ON THE MARGINS: 

ARTS AS SOCIAL SCULPTU-

RE (AMASS)”
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34 35Cidade - País: Viseu - Portugal
Lugar: Quinta da Cruz
Data: 14 e 15 de maio de 2022
Título: Cenários Improváveis: As Artes 
nos Futuros da Educação

Com cerca de 100 participantes, foi 
realizado na Quinta da cruz, em Viseu, o 
34.º Encontro da APECV, desta vez com a 
parceria do Projeto AMASS.

Partimos do repto do relatório da UNES-
CO, de 2021, “Reimaginar os  nossos 
futuros juntos: um novo contrato social 
para a Educação”, para desafiar os parti-
cipantes 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 educação artística que quiseram  
conversar sobre as suas vivências, os 
seus medos, as suas rebeldias e as suas 
conformidades, sem filtros. Fizemos vá-
rias conversas sobre temas como: Cená-
rios Humanos: Analógico versus Digital 
| Cenários Pós-Humanos: Aprendizagem 
à distância e Literacias | Cenários para 
a Solidariedade e o Bem Estar | Cenários 
Colaborativos: Educação artística partici-
pativa | Metodologias da educação artísti-
ca | Outros cenários e Fora de Cena. 

CENÁRIOS 
IMPRO-
VÁVEIS: 
AS ARTES 
NOS FU-
TUROS DA 
EDUCAÇÃO
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In www.apecv.pt
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38 39Cidade - País: Faial e Pico (Açores), Portugal
Lugar: seminário realizado a caminhar entre 
o Faial e o Pico
Data: 15 a 17 de julho de 2022
Título: “Participatory Arts, Design and Cra-
fts” - walking seminar (“Artes, Artesanato e 
Design Participativos”

O Seminário acolheu apresentações sobre os 
temas ARTES PARTICIPATIVAS COMUNITÁ-
RIAS, AMASS, Arte como Escultura Social, 
Artesanato, Pesquisa Baseada em Artes, 
Investigação-Ação Comunitária, Design de 
Serviços, Artes e bem-estar.

Nos dias 15 e 17 de julho a equipa da APECV 
apresentou o AMASS nos Açores. 
Um seminário a pé rodeado por paisagens 
distintas onde partilhámos experiências par-
ticipativas de África, América e Europa uti-
lizando uma metodologia participativa com 
contação de histórias e atividades de deriva.
Os 15 participantes eram mulheres entre os 
40 e os 70 anos, investigadoras, educadoras 
e professoras de Portugal (4 da equipa da 
APECV, 2 arte-educadoras, duas produtoras 
culturais, uma activista ambiental), uma 
investigadora de educação do México, duas 
educadoras da Namíbia, uma Estudante de 
doutoramento, uma arte-educadora da Alema-
nha e uma estudante de pesquisa e arte-edu-
cadora da Itália. Os participantes reuniram-se, 
também, para a inauguração da exposição 
Cartografias Têxteis, um projeto iniciado pela 
APECV inspirado no que aprendemos com os 
parceiros da AMASS.
Neste seminário, a equipa da APECV descre-
veu as metodologias do Projeto AMASS e os 
casos de estudo nas atividades de contação 
de histórias, onde ouvimos e partilhámos. Re-
descobrindo os nossos projetos e esboçando 
futuras colaborações. 

"PARTI-
CIPATORY 
ARTS, DE-
SIGN AND 
CRAFTS" 
- WALKING 
SEMINAR
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in https://amassproject.wee-
bly.com/Seminar_PTAzores.
html
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42 43Cidade - País: Gaia - Portugal
Lugar: Agrupamento de Escolas 
António Sérgio
Data: 22 de outubro de 2022
Título: Artes e Cidadania

Em outubro de 2022 decorreu, na Escola Se-
cundária António Sérgio e na Casa da Ima-
gem, em Vila Nova de Gaia, o Seminário “Artes 
e Cidadania”, dirigido a Professores e Agentes 
Culturais, Sociais e Artísticos.
Este Seminário apresentou o resultado de 
dois projetos internacionais desenvolvi-
dos entre instituições culturais e educati-
vas. O Projeto “AMASS: Atuar nas margens 
– as artes como escultura social” (https://
amassproject.weebly.com/) e o Projec-
to “#NarcissusMeetsPandora: os retratos dos 
jovens nas redes sociais”(https://narcissus-
meetspandora.eu/), financiados pela União 
Europeia e colocados em prática, também, 
em Vila Nova de Gaia.
Neste Seminário, pretendeu-se partilhar 
processos e caminhos que articulam as 
artes e a cidadania, através de propostas 
práticas e participadas.
Durante o seminário os participantes pude-
ram experimentar métodos ativos de proces-
sos educativos de educação para a cidadania, 
através da fotografia e da performance e 
dialogar com as formadoras, os e outros par-
ticipantes sobre os contributos dos processos 
educativos no desenvolvimento do pensa-
mento crítico e pensamento criativo, nas 
áreas  da informação e comunicação; saúde, 
bem-estar e sustentabilidade; relacionamen-
to interpessoal e domínio do corpo.
O Seminário foi acreditado pelo Centro de 
Formação de Professores Almada Negreiros.

ARTES E 
CIDADANIA
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46 47Cidade - País: Brasília - Brasil
Lugar: Universidade de Brasília
Data: 24 a 31 de janeiro de 2023
Título: Cartografias Têxteis

O ultimo evento organizado pela APECV, no 
âmbito do Projeto AMASS, decorreu na Uni-
versidade de Brasília com a participação de 
professores e estudantes de pós-graduação 
em Design.
Durante uma semana os participantes tive-
ram a oportunidade de partilhar experiências 
no âmbito da Arte e Design Participativos, 
conhecer as publicações do Projeto AMASS, 
desenvolver parcerias para a divulgação da 
última publicação AMASS (inteiramente em 
português) culminando com a exposição 
colaborativa “Cartografias Têxteis”.

CARTO-
GRAFIAS 
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ESTA FONTE FOI DESENHA-

DA A PARTIR DA TIPOGRA-

FIA CRIADA PELA ASSOL 

PARA OS CADERNOS DO EN-

CONTRO DA APECV EM DOIS 

MIL E VINTE E DOIS.

CONTINUAMOS A CO-

ZINHAR JUNTOS 

COM OS PRÓXIMOS 

INGREDIENTES.

ESTE LIVRO FOI CUIDA-

DOSAMENTE PRODUZIDO À 

MÃO PELA OFICINA DEVA-

GARSEENCADERNALONGE 

DA ASSOL.

OBRIGADA.
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This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme
under grant agreement n.º 870621.

ajustamos a dimensão 20x31 cm

40x31 cm

usualmente a assol usa um papel de guarda 

e insere aqui a informação sobre a oficina de 

encadernação :)

podem mudar a cor da do título e número na 

pág seguinte
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AVENTAL.
MÃOS À OBRA
VESTIMOS O 
QUE APRENDE-
MOS JUNTOS..
 

ficha técnica entra aqui
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6 7O projeto AMASS apesar de só ter a dura-
ção de três anos (janeiro de 2020 a janeiro 
de 2023) tornou-se num impulso, com os 
seus ensinamentos, para a continuação 
de projetos com/nas as comunidades.
Nesta publicação falaremos de três 
projetos, em fase inicial, que já se cons-
tituem em atividades fundamentais 
para o aprofundamento e disseminação 
das boas práticas recolhidas e assimi-
ladas: o MOOC AMASS: “Introduction to 
socially engaged arts: Diverse approa-
ches for mitigating societal challenges 
through arts-based initiatives”, o Projeto 
Internacional “Cartografias Têxteis” e 
o MOOC “Arts in Educational Contexts: 
Southern Perspectives”.

Continuidade

MOOC AMASS

Lição 1

Lição 2

Lição 3

Lição 4

Lição 5

Lição 6

Lição 7

Lição 8

Projeto Internacional 
Cartografias Têxteis

MOOC: 
Arts in Educational Contexts: 
Southern Perspectives

7

8

10

12

14

16

18

20

24

26

28

32

ÍNDICE CONTI-
NUIDADE
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8 9MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC): 
Introduction to socially engaged arts: Di-
verse approaches for mitigating societal 
challenges through arts-based initiatives 
(Introdução às artes socialmente engaja-
das: diversas abordagens para mitigar os 
desafios sociais por meio de iniciativas 
artísticas), constitui-se numa plataforma 
online de formação, gratuita e de livre 
acesso a todos os que quiserem aprender 
mais sobre os temas abordados: 
https://www.amassmooc.com/
Foi apresentado e lançado em Novem-
bro de 2022, num Seminário AMASS, 
na República Checa, estará disponível 
durante dez anos e está dividido em oito 
lições, cada uma desenvolvida por um 
parceiro do projeto:

MOOC
AMASS
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10 11A primeira lição deste curso é baseada na 
pesquisa realizada pelo projeto AMASS, 
com foco nas necessidades de crianças 
e professores da comunidade surda. O 
artista Jan e a professora de surdos Iva 
orientarão os alunos em várias aulas, 
como uma exposição de arte em vidro, 
empregando sua criatividade conhecida 
como Open Form. Os alunos que desejam 
adquirir conhecimento da cultura surda 
poderão se familiarizar com os desafios da 
pedagogia de comunicação, museu e gale-
ria para surdos, reinterpretando criativa-
mente as formas de arte contemporânea, 
compartilhando sua experiência por meio 
de uma variedade de meios artísticos.
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12 A lição dois deste curso apresenta os 
conceitos básicos que sustentam as artes 
socialmente engajadas (SEA). Os alunos 
serão apresentados a várias definições 
desta forma de arte, enquanto se envolve-
rão com três estudos de caso conduzidos 
no Ártico de Rovaniemi. Devido à nature-
za efémera, colaborativa e frequentemen-
te performativa das artes socialmente 
engajadas, a importância de gerar impac-
to e documentação será discutida.
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14 15A lição três é guiada pela Universidade 
Corvinus de Budapeste, que reflete sobre 
a narrativa visual, como uma ferramenta 
eficaz para atingir o público em novas 
plataformas com foco na visualidade, 
como Instagram e TikTok. Esta lição 
visa explorar o que é a narrativa visual, 
como reconhecer, analisar e emular 
bons exemplos, quais as ferramentas que 
podem ser usadas para criar histórias 
únicas e como comunicar mensagens de 
forma mais eficaz, com foco em permitir 
que as vozes das comunidades desfavo-
recidas sejam ouvidas.

PH
O

TO
 Z

só
fia

 S
om

og
yi

-R
oh

on
cz

y



A lição quatro enfoca como o design 
participativo pode ser usado para alinhar 
diferentes perspectivas dentro de um 
grupo para tomar decisões colaborativas. 
Esta lição ensinará os alunos a usar o 
design participativo com as partes inte-
ressadas no campo artístico e cultural. 
Esta unidade apresentará os principais 
conceitos teóricos, apresentando as fases 
de um processo participativo, discutindo 
diferentes aplicações e metodologias. Será 
dada atenção especial à facilitação, um as-
pecto essencial do design participativo. Os 
alunos serão apresentados às habilidades 
e técnicas que um facilitador deve empre-
gar para promover dinâmicas de grupo 
eficazes e apoiar o trabalho em grupo.
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A lição cinco do MOOC concentra-se 
em três aspectos das práticas artísticas 
socialmente engajadas. Em primeiro 
lugar, apresenta aplicações práticas de 
engajamento social em espaços urbanos 
e teatro engajado na comunidade. Em 
segundo lugar, discute aspectos de gestão 
associados a estratégias de engajamento 
comunitário. Por fim, explora os desafios 
éticos relacionados à implementação de 
projetos nos quais os participantes se 
envolvem em atividades criativas com 
artistas e as outras partes interessadas.
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20 A lição seis apresenta vídeos e leituras 
de todas as experiências realizadas 
em Portugal. Os alunos desenvolverão 
uma compreensão da importância de 
documentações mais estéticas (sen-
soriais) e, portanto, mais acessíveis às 
comunidades participantes. Esta lição 
reflete sobre a importância de docu-
mentar projetos baseados em processos 
artísticos e ativistas desenvolvidos com 
comunidades marginalizadas e desfa-
vorecidas, permitindo que os partici-
pantes do projeto revisitem as memó-
rias dos momentos vividos como forma 
de transformação social e empodera-
mento comunitário. Adicionalmente, os 
formandos irão explorar como as várias 
possibilidades de registo e arquivamen-
to de momentos particulares no desen-
volvimento de projetos podem ajudar 
os participantes a refletir sobre o seu 
passado, presente e futuro como forma 
de divulgar as experiências vividas 
pelos participantes. Ouvir os participan-
tes, usando habilidades artísticas que 
podem facilitar o empoderamento e a 
contextualização de suas histórias por 
meio de textos, exposições, colabora-
ções de arte e design, pode permitir que 
os participantes e comunidades inteiras 
reflitam sobre os seus processos.
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24 25A lição sete explora diferentes perspec-
tivas da política cultural europeia no que 
se refere às artes socialmente engajadas. 
Isso fornecerá a alunos, professores e 
profissionais, que atuam no campo das 
artes e da cultura metodologias aplicá-
veis na elaboração de um pedido de bolsa, 
na avaliação de um tema da área e/ou 
em um projeto de pesquisa. As habilida-
des e conhecimentos específicos que os 
participantes irão adquirir neste módulo 
incluem: 
1. uma introdução à história da política 
cultural europeia e sua relação com as 
artes socialmente engajadas; 
2. Como realizar uma revisão sistemá-
tica da literatura; 
3. Como complementar um SLR com 
altimetria para uma imagem mais ampla 
de uma área de assunto específica; 
4. Como compreender melhor o proces-
so de desenvolvimento da política cultu-
ral no contexto europeu; 
5. Um conhecimento mais holístico 
das ferramentas de medição de impacto 
existentes para intervenções artísticas so-
cialmente engajadas, com foco particular 
no Reino Unido e nos contextos nórdicos. 
Embora a unidade se destine a preparar os 
alunos especificamente para trabalhar nos 
campos das artes e da cultura, os métodos 
e as ferramentas empregadas são aplicá-
veis a uma ampla gama de disciplinas em 
que conhecimento profundo e rigor téc-
nico são necessários para justificar uma 
determinado projeto de pesquisa.



A lição oito surge da perspectiva das 
parcerias como uma colisão dinâmica e 
viva de indivíduos, instituições e comu-
nidades, fazendo uso de um modelo de 
‘relação como processo’ para sugerir um 
método útil para iniciar, desenvolver e 
sustentar a colaboração, para que opor-
tunidades únicas possam ser desenvol-
vidas a partir de diversas coleções de 
parceiros e, quando necessário, os desa-
fios mútuos que surgem neste processo 
possam ser abordados e compreendidos.

In https://amassproject.weebly.com/
uploads/1/3/2/4/132499556/d4.5_aq_310123.pdf
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28 29Projeto Internacional Cartografias Têx-
teis, iniciado em 2021, pelo Grupo de In-
vestigação da Associação de Professores 
de Expressão e Comunicação Visual inte-
gra coordenadores artistas e educadores 
artísticos do Brasil; México; Austrália; 
África do Sul; Estados Unidos; Egipto; 
Alemanha;  Namíbia, Espanha e Portu-
gal em ações participativas a partir de 
histórias contadas através da arte e do 
design têxtil.
Surge como resultado e continuidade do 
Projeto AMASS.
O tema  alicerça-se no Objetivo de Desen-
volvimento Sustentável da agenda 2030 
das Nações Unidas n.º 16, e pretende dar 
voz às comunidades através de narrati-
vas têxteis como o bordado, num  apelo 
coletivo pelo futuro do planeta e contra 
os conflitos sociais e ambientais que 
existem em vários lugares do mundo.
As coordenadoras lançaram convites nos 
seus grupos para se associarem neste 
apelo global, bordando quadrados de teci-
do de 10cm x10 cm. Com este desafio ou-
tros participantes podem experimentar 
a cadência contemplativa do bordado ou 
tecelagem como processo simbólico de 
ativismo político através do artesana-
to. As obras oferecidas entre os grupos 
são expostas em exposições itinerantes.
A palavra mapa deriva do latim “mappa”, 
que significa bocado de tecido ou pano. 

Cartografia têxtil  para contar histórias, 
exprimir ideias; chamar a atenção; falar 
sobre a TERRA, Mapas reinventados 
com tecidos e fios. Os criadores de mapas 
têxteis observam os lugares, indagam so-
bre a sua história, buscam indícios, sig-
nificados, alternativas. E representam as 

PROJE-
TO IN-
TERNA-
CIONAL 
CARTO-
GRAFIAS 
TÊXTEIS
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In https://amassproject.weebly.com/
uploads/1/3/2/4/132499556/d4.5_aq_310123.pdf
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histórias usando tecidos, fios, cordas, lãs, 
etc. com técnicas tradicionais ou não de 
costura e ou tecelagem. 

Neste projeto internacional de investi-
gação-ação participativa pretende-se es-
tudar o impacto do fazer artístico com 
materiais e técnicas têxteis tais como 
o bordado e a tecelagem como elo de 
coesão social e ativismo ambiental. O 
projeto tem a duração de, pelo menos, 36 
meses, com início em  janeiro de 2021  
sendo coordenado pelo Grupo de Inves-
tigação da Associação de Professores 
de Expressão e Comunicação Visual. A 
metodologia aplicada é uma metodolo-
gia de investigação qualitativa, de raiz 
etnográfica e participativa  a partir de 
histórias contadas através da arte e do 
design têxtil. Partimos de atos colaborati-
vos de criação artística através das artes 
têxteis para descobrir conhecimento 
ancestral e abrir  oportunidades para as 
artes e design como escultura social e 
valorização de identidades locais. Cada 
investigador dinamiza uma ação com um 
grupo de pessoas interessadas em cola-
borar,  criando uma narrativa pessoal que 
exprima as suas ideias e opiniões sobre 
a ação humana no planeta Terra num 
tecido quadrado.  

Palavras chave: Educação ambiental; justiça 
climática; artivismo; ativismo; participação ci-
dadã; arte e design participativos; artes têxteis; 
artesanato; localização, transformação social. 
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32 33O MOOC: Arts in Educational Contexts: 
Southern Perspectives (As Artes em 
Contextos Educacionais: Perspectivas do 
Sul) é um curso internacional, online e 
gratuito (Massive Open Online Course), 
organizado pela APECV, que coloca em 
conversa diversos especialistas inter-
nacionais (com ligações ao Sul) sobre a 
educação artística, metodologias, proces-
sos e dinâmicas inerentes aos países do 
hemisfério Sul.
Este curso é destinado a educadores; pro-
fessores; agentes culturais; trabalhadores 
sociais; e qualquer pessoa interessada em 
saber mais sobre educação artística. Que 
serão capazes, na conclusão do curso de:

_ Compreender vários pontos de vista 
sobre as artes na educação;
_ Compreender didáticas específicas 
das artes;
_ Compreender a didática baseada em 
artes;
_ Planear ambientes de aprendizagem, 
por meio das artes, com recursos mate-
riais mínimos;
_ Usar ferramentas básicas para par-
tilhar as suas práticas online de forma 
reflexiva.

Está dividido em cinco módulos:

Módulo 1: 
Educação Artística e Perspectivas do Sul
Neste módulo serão discutidos conceitos 
de aprendizagem através das artes e so-
bre os benefícios de vivenciar processos 
artísticos de pensar e fazer. Benefícios 
não só para a formação de artistas (Artes 
na Educação), mas como um campo úni-
co de conhecimento e experimentação 

para desenvolver competências impor-
tantes para a vida (educação pelas artes).

Módulo 2: 
Tornar a Educação Artística Visível
Neste módulo, os especialistas trarão 
preocupações locais sobre a educação 
artística e as questões políticas.

Módulo 3: 
Criação de Ambientes de Aprendizagem 
com as artes
Neste módulo os especialistas trarão con-
ceitos sobre as artes na educação e edu-
cação pela arte, descrevendo abordagens 
pedagógicas e exemplos de boas práticas. 
O módulo inclui um fórum para permitir 
que os participantes compartilhem as 
suas reflexões com outras pessoas.

Módulo 4: 
Partilha de Práticas
Neste Módulo as experiências de artistas, 
artistas professores e arte-educadores da 
África estão em foco.

Módulo 5: 
Educadores Artísticos Partilham Práticas
Neste módulo, estarão disponíveis al-
gumas sugestões e orientações práticas 
para documentar as práticas de apren-
dizagem. Um canal social de acompa-
nhamento permitirá que os participantes 
compartilhem as suas experiências com 
outras pessoas.
Este curso iniciará no primeiro semestre 
de 2023 em https://www.nau.edu.pt/.

MOOC: 
ARTS IN 
EDUCA-
TIONAL 
CONTEX-
TS: SOU-
THERN 
PERS-
PECTI-
VES

https://www.nau.edu.pt/
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ESTA FONTE FOI DESENHA-

DA A PARTIR DA TIPOGRA-

FIA CRIADA PELA ASSOL 

PARA OS CADERNOS DO EN-

CONTRO DA APECV EM DOIS 

MIL E VINTE E DOIS.

CONTINUAMOS SEGUIN-

DO PARA UM ESPAÇO PARA 

ESTARMOS JUNTOS QUE 

PODEMOS ESTENDER EM 

QUALQUER LUGAR. 

ESTE LIVRO FOI CUIDA-

DOSAMENTE PRODUZIDO À 

MÃO PELA OFICINA DEVA-

GARSEENCADERNALONGE 

DA ASSOL.

OBRIGADA.
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MANTA.
PODEMOS ES-
TENDÊ-LA EM 
QUALQUER 
LUGAR E 
PARTILHAR.
CHEIA DE 
ENCONTROS, 
DAS NOSSAS 
HISTÓRIAS.
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6 Este pode ser o primeiro, o segundo, o 
terceiro, o quarto, o quinto, o sexto ou o 
sétimo objeto escrito que estás a ler desta 
obra. Pode ser até o único que vás ler e, 
de qualquer uma das formas, fizeste tudo 
bem.



1 -  manual de não instrução

7A palavra escrita, é só mais uma pista para 
a ação, tão valiosa como todas as outras que 
podes sentir, cheirar, provar, olhar, ouvir… 
por isso, não pretendemos ser exaustivos 
com o uso das letras, com o uso deste código 
em que procuramos, tantas vezes, alicerçar 
o nosso pensamento.

As histórias que contamos são muitas e 
múltiplas, transcritas em muitas formas e 
com muitas vozes. 
São estórias que nos sussurram palavras 
bonitas, doces e comoventes, mas, também, 
estórias trágicas, de resiliência, luta e poder.
Ideias que ecoam na nossa cabeça, pelas 
horas dos dias, e com as quais precisamos 
Actuar. 



no ponto.  

8 Falamos de margens, de frinchas, de 
lugares-entre, de espaços sem lugar (com 
outros lugares), que trazem para o palco 
as fragilidade das sociedades, da socieda-
de que habita nos lugares onde vivemos. 
E, acreditamos que devem ser divulgados, 
na importância da sua representativida-
de na cartografia, que vai mapeando os 
nossos dias, os nossos valores e a nossa 
cultura.



1 -  manual de não instrução

9“Necessito de construir um mundo au-
tenticamente diferente, onde a ideia de 
arte tenha uma função especial que esteja 
relacionada com o conjunto da sociedade.” 
Joseph Beuys (entrevistado por Jean-Pierre 
Van Tieghem, 1975)
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10

Manifestamo-nos e convidamos ao Mani-
festo, pela visibilidade de todas as vozes, 
pela importância da criatividade, de co-
locar à disposição as ferramentas artísti-
cas, como movimento de transformação 
pessoal e colectiva. 
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“Porque todo o conhecimento humano pro-
cede da arte. Toda a capacidade procede da 
capacidade artística do ser humano, ou seja, 
de ser ativo criativamente. De onde iríamos 
proceder se assim não fosse? O conceito de 
ciência é uma mera ramificação da criativi-
dade em geral. Por essa razão há que fomen-
tar uma educação artística para o ser huma-
no. Sabemo-lo instintivamente.” 
Beuys, 1972 (in Beuys 2011:119)
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12 Revelamos a importância da partilha, 
da criação colaborativa e democrática, 
numa metodologia participativa e de in-
vestigação-ação, em que se constrói com 
tempo e de forma emancipatória (para 
que ocorra para além de um determinado 
período de tempo e sem necessidade de 
intermediários).



1 -  manual de não instrução

13

fo
to

gr
afi

as
 R

aq
ue

l B
al

sa

“Terias de ser um multiplicador. Eu, sozinho, 
não posso fazer a multiplicação. Assim, és 
tu que tens de fazê-la. E cada qual. Todos!” 
Beuys, 1972 (in Beuys 2011:72)
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14 Convidamos-te a deitar, sentar, expor, 
cozinhar, partilhar, saborear, juntar novos 
ingredientes ou retirar paladares. 

Com o que aprendemos com os projetos 
comunitários, criamos metáforas que 
vivem na urgência da ação.

PÁRA!

CORRE!

AÇÃO!



1 -  manual de não instrução
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ENCONTRAMO-NOS NO 

PRÓXIMO PIQUENIQUE.

UM DOS QUE VAI MARCAR

ESTE PERCURSO INFINDO

DEIXAMOS A MANTA PARA 

QUEM QUEIRA DESCO-

BRIR LUGARES ONDE 

APRENDEMOS.
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ESTA FONTE FOI DESENHA-

DA A PARTIR DA TIPOGRA-

FIA CRIADA PELA ASSOL 

PARA OS CADERNOS DO EN-

CONTRO DA APECV EM DOIS 

MIL E VINTE E DOIS.

ESTE LIVRO FOI CUIDA-

DOSAMENTE PRODUZIDO À 

MÃO PELA OFICINA DEVA-

GARSEENCADERNALONGE 

DA ASSOL.

OBRIGADA.
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