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A

o longo de cerca de um ano e meio, o Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, através do seu Sector de Educação,
empenhou-se num projecto singular e de grande interesse social: o Projecto Intervir.

Como se pode ler na descrição desta parceria, o contacto com as artes pretendeu propiciar «aprendizagens e competências para a reflexão,
transformação e intervenção no mundo» a jovens de áreas sócio-económicas desfavorecidas e com grande risco de abandono escolar.
A esta dimensão foi acrescentada a produção activa de documentos e obras abrindo espaço à expressão, empenho e pontos de vista
individuais, num projecto de dimensão necessariamente colectiva.
Congratulo-me pela evolução positiva que foi marcando cada momento deste trabalho em equipa e pelo sucesso final de que esta
exposição e publicação são testemunho.
Resta-me apenas esperar que a presente experiência de aprendizagem tenha contribuído para uma transformação da relação com o
mundo e da construção da identidade de cada um destes jovens.
Jorge Molder*
*Director do Centro de Arte Moderna até 9 de Janeiro de 2009

Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
Sector de Educação e Animação Artística
Equipa INTERVIR Centro de Arte Moderna

O Sector de Educação e Animação Artística (SEAA) promove a
divulgação e interpretação da arte moderna e contemporânea através de
um programa diversificado de actividades em torno da colecção do
Centro de Arte Moderna e das suas exposições temporárias.

Direcção de projecto e coordenação de equipa
Susana Gomes da Silva
Apoio logístico | Estagiárias

Partindo da ideia de que o objecto artístico é gerador e potenciador de
diversos olhares e leituras e de que parte da sua riqueza reside nesta
capacidade comunicativa e nas diversas formas em que esta se pode
manifestar, as iniciativas educativas do CAM procuram estimular um
olhar múltiplo, crítico e curioso, ajudando a construir relações duradouras
entre os públicos, os objectos artísticos e os muitos espaços onde este
frutuoso encontro se pode dar.

Cátia Bonito
Madalena Marques
Catarina Claro

Direcção artística
Fotografia
Mário Rainha Campos
Vídeo
Sílvia Moreira

CESIS Centro de Estudos para a Intervenção Social

Expressão corporal e dramática
Margarida Vieira

O CESIS é uma associação sem fins lucrativos onde se conjuga um
trabalho de produção de conhecimento, através da investigação em torno
das questões da pobreza e da exclusão social, com um trabalho de
intervenção social no qual se ensaiam novas metodologias e se busca a
inovação. Local privilegiado dessa intervenção tem sido o bairro do
Zambujal, situado na freguesia da Buraca, concelho da Amadora, onde a
atenção se dirige, em particular, para os mais jovens e para o abandono
precoce do sistema de ensino, suas causas e consequências, tentando-se
definir estratégias activas e participativas de prevenção e de inversão
deste problema.

Equipa INTERVIR CESIS | Projecto Percursos Acompanhados
Coordenação de equipa
Ana Paula Silva (assistente social)
Mediação e acompanhamento
Isa Monteiro (professora EVT)
João Esteves (psicólogo)
Apoio Informático ( Centro de Inclusão Digital )
Sofia Cavaco

Jovens
2

2

Marlon Andrade; Débora Brás; Diogo Brás; Énio Chantre; Ruben Cruz;
Elaine Fagundes; Filipe Fagundes; Sónia Kaur; Andreia Lopes; Paulo Pinto;
Gerson Ramos; Luís Santos; Eric Semedo
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Eutopias

Um projecto de intervenção artística e social

O

projecto INTERVIR materializou a oportunidade de utilizar a criação
artística como instrumento para uma reflexão crítica e
transformadora, permitindo cruzar a especificidade do trabalho de
divulgação e promoção da prática artística contemporânea (vocação dos
centros e museus de arte) com a promoção da inclusão, da igualdade de
oportunidades e da construção de conhecimento e significado (vocação de
toda a prática educativa democrática).

No Projecto Intervir, ao desafio de realizar um conjunto de auto-retratos e um
documentário, inteiramente concebidos e executados pelos participantes sob
a supervisão dos directores artísticos de cada área específica, juntou-se
assim, o de desenhar conjuntamente, durante nove meses, uma metodologia
de trabalho que permitisse a manutenção dos níveis de participação,
compromisso e criatividade ao serviço de um tema e objectivo comuns.
O grau de compromisso exigido por um trabalho de longa duração constitui
só por si um desafio considerável que requer grande cumplicidade e partilha
entre as equipas de orientadores e as comunidades envolvidas, uma grande
diversidade de abordagens, metodologias e estratégias, bem como uma
efectiva partilha na tomada de decisões e negociações de processo em
temas percepcionados como relevantes e estimulantes por todos os
envolvidos. Foi por isso marca deste projecto, desde o primeiro momento, o
envolvimento dos jovens em todo o processo negocial, tornando-os coresponsáveis pelo desenho e consecução das várias fases e do conjunto de
produtos artísticos finais.

Potenciar a criação de visões diversificadas do mundo, usando a vitalidade da
prática artística como forma de pensar e agir criativamente sobre a realidade
que nos rodeia e da qual fazemos parte, é uma das mais valias das
instituições culturais e artísticas.
É nossa convicção que os museus têm uma responsabilidade social
enquanto espaços de representação identitária e simbólica e enquanto
espaços vivos e, portanto, permeáveis à permanente mutação da sociedade
em que se inserem. Uma sociedade cuja pluralidade, hibridismo e
permanente dinamismo e mudança exige das instituições que a representam
a capacidade de desenhar novos modelos de relacionamento e participação,
numa lógica de comunicação que não pode confinar-se ao espaço delimitado
pelas paredes dos edifícios ou pelos objectos das suas colecções.

A metodologia de trabalho foi eminentemente prática, desenvolvendo-se a
partir do contacto directo com as obras de arte do acervo e exposições
temporárias do CAM como motes para o desenvolvimento do processo
criativo e para a aquisição das competências técnicas e artísticas de base
necessárias à consecução dos projectos artísticos.
Com uma duração total de nove meses (24 Out 2007 a 26 Jun 2008) e uma
estrutura regular de alternância entre oficinas semanais no bairro e
residências artísticas no Centro de Arte Moderna nos períodos de férias
escolares, o projecto incidiu em três áreas artísticas - expressão dramática e
corporal, fotografia e vídeo - presentes em todas as sessões de trabalho,
orientadas por uma equipa especializada e diversificada na formação e
competências pedagógico-artísticas e pensadas numa lógica de
interdependência e complementaridade.

Acreditamos que a formação de públicos se tem de pensar numa escala mais
alargada e que implica necessariamente a promoção de estratégias para a
formação de cidadãos activos e intervenientes na sociedade em que vivem e,
consequentemente, também nas instituições e práticas culturais que os
representam, dignificam e lhes conferem voz.
A sociedade do Conhecimento e da Criatividade em que nos encontramos
exige maiores responsabilidades aos seus cidadãos ao assumir que todos os
indivíduos são agentes activos da sua própria construção de conhecimento.
Saber é participar! Mas exige também maior consciência do seu papel
interventivo às instituições culturais e, nelas, aos serviços educativos
enquanto ferramentas cruciais na promoção desta consciência e
relacionamento.

O tema proposto, Heróis e Vilões, foi um desafio assumido aos estereótipos e
preconceitos sociais associados ao trabalho com comunidades de risco,
questionando os efeitos da criação de categorias fechadas de rotulação dos
indivíduos e os sistemas de exclusão originados por elas. Partindo da
duplicidade que a noção de herói e vilão implica em termos identitários e da
tensão criativa que essa fronteira permite gerar em cada um/a de nós, a
escolha do tema procurou encetar um processo de autodescoberta e reforço
da autoconfiança e iniciativa, capazes de ajudar cada jovem a construir uma
projecção transformadora de si próprio, potenciando a sua capacidade de
reflexão crítica e a sua capacidade de intervenção no meio circundante.
Efectivamente, não nos interessou a pura visão ingénua e maniqueísta do
binómio herói/vilão, mas sim a força contida no desenho da linha que
distingue ambas as percepções e as transmuta em acção e intenção de autosuperação. Uma visão interior do que somos e podemos ser na nossa dupla
condição de sabotadores/construtores e no contexto social onde esta
duplicidade se manifesta.

O Projecto Intervir-Heróis e Vilões situa-se justamente neste espaço fecundo
de cruzamento entre áreas e dá corpo a um modelo de trabalho que pretende
alargar o território do museu para fora das suas portas, espaços e públicos
habituais.
O estabelecimento de parcerias permite o alargamento das competências e,
consequentemente, o alargamento da área de intervenção e alcance de um
projecto. Neste caso, uma parceria entre o Sector de Educação e Animação
Artística do CAMJAP e o CESIS - Centro de Estudos para a Intervenção
Social, possibilitou a conjugação da experiência no campo da educação
artística com a da intervenção social no terreno, criando as bases para um
trabalho criativo profundo e exigente com 13 jovens de idades
compreendidas entre os 11 e os 17 anos, integrados num programa de
prevenção do abandono escolar precoce e combate à exclusão social - o
projecto Percursos Acompanhados, sediado no bairro do Zambujal (um bairro
de realojamento social na periferia de Lisboa, freguesia da Buraca, concelho
da Amadora).
Neste contexto, interessou-nos sobretudo colocar a componente artística ao
serviço da transformação das mentalidades e atitudes, procurando promover
a criatividade e a responsabilidade social na construção identitária dos
jovens, na sua auto-percepção e projecção no futuro. Para isso, o desafio a
lançar teria de ser simultaneamente motivador e duradouro, uma vez que só
através de um processo envolvente de intervenção regular e continuada se 2
promovem linhas de mudança efectivas.
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Um projecto que parte desta premissa é necessariamente um projecto de
crescimento individual e colectivo. Os auto-retratos resultantes deste
processo são apenas uma das faces visíveis da leitura (por vezes ingénua)
deste desafio inicial e um possível redesenho das fronteiras vividas
quotidianamente na tentativa de consecução das nossas "eutopias".
Susana Gomes da Silva

1

Palavra cunhada por Marlon Andrade numa das sessões de construção dos “Mapas de Mim” em que se
discutiram e desenharam os conceitos-base para inscrição na silhueta que os identificava e que integraria
futuramente o retrato final.
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Marlon Andrade

«Sou o Marlon e tenho 13 anos.
Gosto de jogar futebol, de nadar e de passear com os amigos e a família.
No projecto gostei das actividades, da equipa e da Isa e da Paula terem participado.
Adorei trabalhar com as máquinas fotográficas e as dinâmicas foram divertidas.
Gostei muito de fazer a construção da nossa silhueta porque foi feita com a nossa própria sombra.
A frase que escolhi para a minha silhueta foi: “eu quero empenhar-me para ser boa pessoa”.
Escrevi a frase porque não estava a empenhar-me muito bem na escola.
No futuro irei empenhar-me para ser alguém neste mundo.
Esta frase pode ajudar-me a vir a conseguir ser um bom cantor ou futebolista.»

2
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Débora Brás

«Eu sou a Débora, tenho 15 anos e moro no bairro do Zambujal.
Gosto de dançar e representar.
Eu entrei para o Projecto Intervir pois já tinha participado num projecto da Gulbenkian e gostei de o fazer.
Foi muito interessante, trabalhámos com a expressão corporal e o nosso à-vontade com as pessoas.
O projecto foi óptimo, tivemos uma grande empatia com os monitores logo de princípio.
Foi um projecto que nos amadureceu muito e que nos ajudou a compreender os nossos defeitos e as nossas
qualidades. A frase da minha silhueta é: “eu quero ser feliz”, pois a felicidade é um direito de todos nós, e também
devia ser um dever.
Esta frase vai ajudar-me no futuro, pois vou esforçar-me muito para ser um exemplo de como todos podemos ser
felizes, e ter uma vida saudável.
Participar no Intervir tornou-me mais culta.»
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Diogo Brás

«Eu sou o Diogo e tenho 13 anos.
Gosto de futebol e de desenhar.
Participei num projecto anterior com a Gulbenkian e também foi muito bom porque fizemos um teatro e
aprendemos bastantes técnicas de representação e construção de cenários.
O projecto foi bastante interessante. Participar neste projecto significou ter oportunidades de estar no lugar de
fotógrafo e de modelo. Aprendi sobre fotografia: a focar, a enquadrar e disparar. Já sobre vídeo aprendi que não é
só chegar, carregar no botão e começar a filmar. Sinto que mudei a minha capacidade de aprender. Tomar decisões
sobre o meu trabalho fez-me sentir mais seguro.
A frase na minha silhueta é “eu quero crescer por dentro e por fora”. Foi escolhida porque eu não sou muito alto
(pelo contrário!) e também porque quero ter mais inteligência e maturidade.
No futuro a frase vai ajudar-me a crescer e a ser responsável.
Escolhi a palavra “enfrentar” porque gosto de me defender e de proteger as pessoas sempre que for preciso.»
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Ruben Cruz

«Eu sou o Ruben e tenho 17 anos.
Jogo num clube de futebol, faço parte de um grupo de coro na igreja e tenho aulas de bateria.
Gosto de estar com os meus amigos e com a minha família, que é muito importante para mim. Adoro jogar
futebol. Gosto de viver e de ser feliz. Entrei neste projecto da Gulbenkian porque foi um dos projectos que o CESIS
nos deu como possibilidade para participar. Aprendi muita coisa, como a focagem, como se trabalha com a
máquina fotográfica. Com o vídeo aprendi a gravar e a fazer planos de fundo. Tomar decisões sobre o meu trabalho
fez-me sentir mais velho. No retrato final cada um de nós tinha que escolher uma frase para definirmos a nossa
identidade e descobrirmos quem somos nós realmente. A frase da minha silhueta foi: “com o possível conquisto o
impossível”. Escolhi esta frase porque me inspira e me permite seguir em frente conquistando tudo o que eu
desejo conquistar. Escrevi também a palavra “persistência”, para mostrar que nunca recuarei e não baixo os braços
em qualquer situação. Sou uma pessoa que nunca desiste das coisas de que mais gosta. E isso vai ajudar-me no
futuro! Acredito que a frase que escrevi me vai ajudar imenso no futuro, o que também deve acontecer a todos os
que acreditam nas suas frases. Sinto que alterei em mim várias coisas: uma delas é que aprendi a ser mais sério.»
2
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Elaine Fagundes

«Eu sou a Elaine e tenho 11 anos.
Gosto de ver televisão, jogar computador e de estar com os meus colegas.
Foi muito interessante entrar para este projecto, porque aprendi a trabalhar em grupo, a trabalhar com máquinas
fotográficas e de vídeo e a conviver com novas pessoas. Com o projecto aprendi a tirar fotografias, a focar e a
posicionar-me. Manusear a câmara fotográfica foi fixe. Foi mais fácil ser fotografada porque sou "fotográfica".
Manusear a câmara de filmar foi interessante e falar para a câmara foi complicado.
Participar neste projecto foi bom porque me ajudou na escola e em outras coisas. Tomar decisões sobre o meu
trabalho fez-me sentir inteligente e calma. Desde que iniciei o projecto acho que mudei a minha forma de pensar e
de ver as coisas.
A frase da minha silhueta é “eu quero ser mais calma”, uma frase que escolhi porque sou totalmente o oposto de
calma e gostava de o ser. Ao escrever a frase achei que se pensasse muito nisso talvez conseguisse o meu
objectivo no futuro. A palavra que escrevi foi “reflectir”. Escolhi-a porque reflectir é uma acção importante para
pensarmos antes de agirmos.»
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Filipe Fagundes

«Eu sou o Filipe e tenho 14 anos. Sou uma pessoa simpática, inteligente, curiosa e sorridente. Adoro fotografia,
porque gosto de ter momentos guardados com a maior qualidade pois a nossa mente não consegue guardar todos
acontecimentos passados. Vejo na fotografia não só uma imagem mas uma história. O que contribuiu para este
projecto ter corrido tão bem foi o facto de haver monitores muito empenhados e esforçados nas actividades.
Queriam transmitir-nos alguns ensinamentos artísticos e mostrar-nos alguns valores da vida, tal como não desistir
e tentar. Aprendi a não ter medo de tentar, porque assim conseguimos alcançar tudo o que queremos na vida por
mais difícil que pareça. Temos apenas de tentar. Também aprendi a manusear uma máquina fotográfica, que foi das
partes que eu mais gostei. Participar no projecto significou desenvolver-me pessoal e artisticamente. A frase da
minha silhueta é: “quero ser bom comunicador e ouvinte”. Escrevi-a porque desejo expressar sempre bem aquilo
que sinto e quero aprender a ouvir melhor as pessoas para as poder ajudar. Acho que esta frase me vai ajudar no
futuro a ter uma melhor relação com quem me rodeia, alargar o meu grupo social e poder dar uma melhor ajuda a
quem necessitar. Eu escolhi a palavra acreditar porque é uma palavra que me dá força para concretizar os meus
sonhos. É preciso “acreditar”, em qualquer circunstância. Tomar decisões sobre o meu trabalho fez-me sentir
importante, autónomo e responsável.»
2
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Sónia Kaur

«Eu sou a Sónia e tenho 12 anos.
Gosto de desenhar e sou um bocado tímida.
Entrei para este projecto porque achei interessante. Eu não sabia o que era a Gulbenkian, já tinha ouvido falar, fiquei
curiosa com a proposta do cartaz e inscrevi-me porque achei que ia ser divertido.
Gostei muito do projecto, principalmente de tirar fotos e de fazer cartazes para a manifestação de identidade.
Foi muito divertido e também conheci novas pessoas. Fizemos muitas dinâmicas que foram muito importantes
para combater a minha timidez.
Acho que desde que comecei este projecto comecei a falar um bocadinho mais do que antes.
Escolhi a frase da silhueta porque gostava de ter mais amigos para além daqueles que já tenho.
Talvez me possa ajudar a, no futuro, não ter tanta vergonha.»
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Andreia Lopes

«Sou a Andreia e tenho 15 anos.
Gosto de fotografia, de desporto e de muitas coisas que tenham a ver com arte. Foi esse o motivo pelo qual me
interessei pelo projecto.
Gostei do espírito de grupo e da convivência que houve entre todos. Fizemos coisas muito interessantes e
aprendemos coisas novas que podem ajudar-nos no nosso futuro. Cada dia que passávamos na Gulbenkian era um
dia bem passado. Aproveitávamos cada segundo para aprender coisas novas e para nos conhecermos melhor.
Estávamos sempre na brincadeira e os monitores eram simpáticos e participavam connosco. Falamos de vários
temas e fizemos várias actividades, como, por exemplo, a nossa silhueta, na qual escolhi a frase “quero ser melhor
do que sou agora”. Escolhi-a pois à medida que vou crescendo vou aprendendo novas coisas, a minha mentalidade
vai mudando e vou-me tornando numa melhor pessoa durante a vida. No futuro vou tentar seguir essa frase como
lema para a vida.
Quero ser uma melhor pessoa por mais erros que cometa. Eu escolhi a palavra “Carpe diem” pois tem tudo a ver
comigo, com o meu estilo de vida.»
2
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Gerson Ramos

Olá, sou o Gerson
Gosto de curtir
O nome do projecto
É Intervir
Tenho 13 anos
Os meus familiares são africanos
Vivemos felizes em Portugal
Que é o meu país fenomenal
Quando entrei no projecto
Pensava que era para viajar
Mas de repente
Comecei a fotografar
Participar neste projecto
Foi divertido
Vê lá, até a Sílvia
Me chamou de querido

«Senti que este projecto desenvolveu muita coisa em mim. Comecei a pensar de
outra forma e a controlar mais ou menos as minhas "maluquices". Participar no
projecto para mim significou aprender a trabalhar com câmaras fotográficas e
câmaras de vídeo. Aprendi a focar e tirar uma fotografia. Não é chegar e tirar.
No vídeo aprendi a enquadrar, a trabalhar com o som, a realizar e a trabalhar no
Adobe Premiere.

Para além de trabalhar com as máquinas aprendi a descobrir os meus heróis e
vilões.
Tomar decisões sobre o meu trabalho fez-me sentir adulto.
Eu quero ter, eu vou ter sucesso!
Escolhi esta frase porque sou uma pessoa que luta para obter os seus sonhos.
No futuro ela vai dar-me esperança para ter o que desejo.
Escolhi a palavra “optimismo” porque sou sorridente e divertido!»
2
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Eric Semedo

«Eu chamo-me Eric e tenho 14 anos.
Gosto de jogar playstation, ver televisão e de estar na rua com os meus amigos.
Entrei neste projecto porque é um projecto muito interessante e as actividades que foram propostas eram muito engraçadas
e bem aproveitadas.
Participar neste projecto foi um prazer porque me ensinaram coisas que eu nunca imaginei vir a aprender.
Aprendi a pegar numa máquina, a ser realizador, director de som, produtor e director fotográfico. Foi mais fácil fotografar do
que ser fotografado porque é mais fixe e manusear a câmara fotográfica e de vídeo foi um momento inesquecível.
Tomar decisões sobre o meu trabalho fez-me sentir um artista.
Aprendi a enfrentar os meus medos e descobri quem eram os meus heróis e vilões.
A frase da minha silhueta foi “eu tenho força para ajudar as pessoas”.
Escrevi esta frase porque eu tenho força e posso ajudar as pessoas a enfrentar os seus medos.
No futuro, a minha frase final vai ajudar-me a ultrapassar os meus receios e a seguir sempre em frente na minha vida.
Escolhi a palavra “confiança” porque me ajuda a enfrentar o medo e a ser mais seguro de mim.»
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Oficina Retrato - Expressão: A partir da exposição de Patrick Faigenbaum e da oficina

Cronologia de projecto

“Retrato ao Cubo”, construção de retratos colectivos a partir de conceitos e valores
resultantes da noção de herói e vilão e suas projecções na sociedade (expressão
corporal, vídeo e fotografia)

Fase de pré-projecto Out-Dez 2007: Lançamento de três oficinas como
experiência piloto e aferição de conhecimentos, interesses e expectativas dos jovens
face às diferentes áreas temáticas do projecto

20 Fev. | Oficina Ver é muito mais que olhar!: A partir das fotografias realizadas na
sessão anterior e da obra fotográfica de Gillian Wearing utilização da expressão
corporal e dramática e da fotografia para a construção de mensagens identitárias: eu
sou, eu tenho, eu sinto

24 Out. | Oficina Fotodinâmica: Apresentação das intenções gerais, lançamento do
desafio inicial, introdução ao tema Heróis e Vilões, introdução à fotografia e suas
técnicas-base, introdução à expressão corporal e dramática

31 Out. | Fazer História - Avaliação: Reflexão, feedback inicial, avaliação

27 Fev. | Oficina Dizer é muito mais que falar!: Sessão centrada no corpo expressivo
e comunicativo de forma a promover a consciência das diferentes formas de
transmitir mensagens e emoções significativas a partir das ideias definidas na
sessão anterior

intermédia

12 Dez. | Oficina Corpo-Máquina - A câmara como prolongamento do olhar:
Introdução ao vídeo, enquadramento, planos e construção de perspectivas usando a
expressão corporal e dramática como ferramenta para a construção de diferentes

15 Dez. | Oficina Tomadas de Vista: Percurso guiado pelos jovens no bairro onde
vivem; recolha de imagens, entrevista e reflexão sobre pontos fortes e pontos fracos
do espaço envolvente e capacidade dos jovens para intervenção nesse mesmo
espaço; utilização de vídeo e fotografia

12 Mar. | Oficina Ouve-me! É possível escutar sem ouvir?: A partir das sessões
anteriores e da obra de vídeo de Helena Almeida Ouve-me, incidência no trabalho
dramático como promoção da capacidade de escuta e entendimento pessoal e
colectivo

3

17 a 21 Dez. | Oficina Retrato ao Cubo (R ): Residência pedagógico-artística no
Centro de Arte Moderna durante cinco manhãs para exploração da exposição de
Patrick Faigenbaum, introdução à fotografia e ao desenho de luz, realização de autoretratos, construção de narrativas e introdução à noção de portefólio

26 e 27 Mar. | Oficina Quem és tu? Quem sou eu?: Residência pedagógico-artística,
sessões de dia inteiro no Centro de Arte Moderna para exploração da exposição de
vídeo Ida e Volta - Ficção e Realidade.
A partir da obra de David Claerbout Fragments of a Happy Moment, construção de
diferentes visões pessoais e colectivas com a utilização de máquinas descartáveis
para introdução de conceitos e noções técnicas e conceptuais de vídeo e fotografia.
Exercícios de metamorfose “Eu não sou eu nem sou o outro” através da utilização de
expressão dramática e projecção fotográfica

Fase de projecto Jan - Jun 2008: Início do conjunto de sessões conducentes à
realização dos projectos finais de fotografia e vídeo

6 Fev. | Fazer História - Avaliação: Balanço da fase de pré-projecto e debate com os
jovens para lançamento do projecto, definição do tema, linhas de acção e
metodologias; assinatura de contrato de compromisso e início do portefólio do
projecto

14

9 Abr. | Oficina Manifestação de Identidade: Término da residência artística no CAM

7 de Jun. | Oficina Vês o que Vês II - Um retrato do bairro: Sessão no bairro do

com a realização de uma manifestação identitária a partir do vídeo Arabian Stars de
Jordi Colomer e dos trabalhos realizados na semana anterior

Zambujal para desenvolvimento de competências conceptuais e técnicas ao nível do
vídeo. Construção pessoal de postais vivos do bairro

16 Abr. | Fazer História - Avaliação intermédia: Sessão inteiramente orientada pelos

18 Jun. | Oficina Mapas de mim IV - Palavras transformadoras!: Construção de uma

jovens

nova identidade a partir de todos os trabalhos e conceitos anteriores através do
preenchimento da silhueta com as frases e palavras que superam a tensão
herói/vilão

14 Mai. | Oficina Mapas de Mim - Caminhar até mim é ir até onde?: Início da segunda
parte do projecto herói e vilão, eis a questão! - , desconstrução dos arquétipos
herói/vilão e início da construção de um mapa pessoal e identitário a partir da
silhueta de cada um. Introdução à obra de Lourdes Castro e à noção de sombra
projectada

21 de Jun. | Oficina Experiências fotográficas do digital à pin-hole: Sessão no CAM
para desenvolvimento de competências conceptuais e técnicas ao nível da fotografia
21 Mai. | Oficina Mapas de Mim II - Dar à luz!: Trazer os medos à luz, transformar vilões
em heróis. A partir do trabalho das artistas Ana Hatherly e Shirin Neshat, exploração
da função da linha ao “serviço” do desenho e da escrita e sua incorporação na
imagem criando camadas sobrepostas de discurso. Introdução à poesia visual como
forma de pensamento e de desenho

24 a 26 Jun. | Oficina Heróis e Vilões - O retrato: Residência pedagógico-artística no
Cdentro de Arte Moderna para realização dos trabalhos finais (auto-retratos e
documentário). Criação de três postos de trabalho pelos quais todos os grupos
passavam em regime de rotatividade até o retrato final estar concluído:
Posto 1: Zona de planificação de retratos;
Posto 2: Estúdio de fotografia com apoio de expressão dramática para construção de
personagem;

28 Mai. | Oficina Mapas de mim III - Corpo Manifesto: Debate a partir da obra de
Helena Almeida, Ana Hatherly, Shirin Neshat e Melo e Castro. Exercícios de poesia
visual para encontrar as ideias-chave para a transformação de si mesmo, aprender a

Posto 3: Entre-Vistas, posto de realização e edição vídeo

enunciar palavras mágicas de auto-superação

Fazer História - avaliação e balanço

14 Dez: Apresentação do projecto e respectivo documentário aos pais e comunidade
local (Sede da Fundação Calouste Gulbenkian)

31 de Maio | Oficina Vês o que Vês - Composição e enquadramento: Sessão no CAM

15 Dez: Apresentação do projecto e respectivo documentário à comunidade escolar
31 Mar 2009: Mostra pública de trabalhos fotográficos e documentário de projecto

para desenvolvimento de competências artísticas, conceptuais e técnicas ao nível da
fotografia a partir da colecção. Introdução prática a programas de edição de imagem
(Adobe Photoshop) a partir dos trabalhos fotográficos realizados anteriormente

(Centro de Arte Moderna)
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Projecto Intervir
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&Vi ões

Depoimentos e perspectivas | A equipa na primeira pessoa

Um projecto de intervenção artística e social

«Intuo que este projecto de intervenção artístico-educativa tem o potencial de
contribuir para o desenvolvimento integral dos sujeitos que nele participem e
que dele resultam imagens suficientemente interessantes e abertas para que
outros receptores se possam projectar e rever nelas, tornando-as
significantes. Existe um herói, uma utopia de nós mesmos, que nos impele à
acção e que nos motiva a transcendermo-nos - utopia dinâmica de “quem
queremos ser” que nunca se realiza, pois torna-se sempre mais além, à
medida que dessa ideia nos aproximamos.
Existe um vilão, o sabotador interno, que ganha poder cada vez que nos
deixamos levar pelo caminho fácil, sem arriscar ser o que realmente
desejamos, e sempre que privilegiamos o ter e o parecer em detrimento do
ser. O que realmente me interessa neste tema de investigação “heróis/vilões”
é o potencial que o conceito tem para se aceder à utopia que cada um tem de
si próprio e ao sabotador interno que nos boicota. É o pretexto de
autoconhecimento, de aceitação e de transcendência.»
Mário Rainha Campos (Outubro 2007)

«No âmbito do Projecto Intervir, projecto multidisciplinar onde a expressão
dramática irá ser um dos meios facilitadores de comunicação, parece-me
importante nas sessões contemplar um espaço dedicado ao jogo. Nele a
expressão e a comunicação irão ocupar um lugar privilegiado.

«Considero que o Projecto Intervir se constituiu como um desafio lançado a
um grupo de jovens adolescentes, residentes no bairro do Zambujal, que
aceitou explorar-se, conhecer-se (melhor) e descobrir-se, através do uso das
artes. A valorização da expressão das suas ideias, a autonomia que lhes foi
conferida em processos de tomada de decisão relativamente à elaboração de
portefólios, manuseamento de máquinas fotográficas, câmaras de filmar,
programas de edição de imagens, importantes na procura e exploração da
sua imagem corporal, contribuíram de forma muito significativa para o
aumento da confiança nas suas capacidades e reforço da sua auto-estima.
A articulação estabelecida entre arte, educação e o trabalho social foi
fundamental para o sucesso deste projecto, uma vez que os recursos
artísticos permitiram que os jovens projectassem o seu mundo interno com
imensa facilidade através da expressão corporal e dramática e do improviso.
As competências que este projecto potenciou, sobretudo no que respeita à
partilha e expressão (sem receios) de ideias, à reflexão antes da acção, ao
respeito pelo outro, ao reforço e elevação da sua auto-estima são
determinantes para o sucesso escolar de jovens que, em muitos casos, estão
habituados a ser reconhecidos pelos seus “vilões” (comportamentos
desadequados, desmotivados, desinteressados) e não pelos “heróis”
(criativos, dinâmicos, imaginativos, expressivos) que muitos deles
descobriram com este projecto.»
João Esteves (Junho 2008)

Sempre que alguém comunica ou se exprime através de palavras ou gestos,
“acontece” expressão dramática.
É muito importante privilegiar o processo, sendo o corpo a “personagem
principal”.»
Margarida Vieira (Outubro 2007)

«Este tema, heróis e vilões, é bastante rico nas abordagens, que poderão
partir da desconstrução de estereótipos até à exploração desses dois pólos
antagónicos que co-habitam em cada um de nós. O saber (con)viver
criticamente com estes antagonismos é saber ser e estar como indivíduo e
como ser social. No espaço local (o bairro) e no espaço global (a sociedade).
O vídeo será a ferramenta que irá captar as várias “realidades” deste projecto.
Olhar através da objectiva é enquadrar um momento, um local, ver o
quotidiano sempre de uma nova forma. É aprender/saber “optar” diante de
todos os ângulos possíveis. Poder andar com o tempo, ir atrás, rever, voltar a
gravar. Enquanto artista plástica, posiciono-me como promotora de
estímulos criativos, através da arte vídeo, para o despoletar de novos e
positivos enquadramentos sobre as coisas, para transformar, inovar, intervir.»
Sílvia Moreira (Outubro 2007)

«É para mim vital a ideia de alternativa - a verdadeira possibilidade de
mudança, a saída. E neste sentido o pensamento criativo é uma ferramenta
essencial de futuro. Não concebo acção sem reflexão, nem reflexão sem
crítica construtiva (e, necessariamente, escolha e selecção consciente de
caminhos e vias). Neste projecto encontrei a possibilidade de conjugar estes
três domínios enfatizando o papel de todos nós enquanto actores sociais em
nome próprio e em nome colectivo. Está nas nossas mãos promover os
processos de mudança em que acreditamos. É nosso papel enquanto
educadores promover a consciência deste potencial de mudança, ajudar a
construir os instrumentos e ferramentas para ela, ajudar a desenvolver uma
atitude crítica, mas construtiva, face ao mundo.»
Susana Gomes da Silva (Outubro 2007)

«O Projecto Intervir alargou horizontes, promoveu novas experiências,
permitiu o acesso a outros contextos e a outras realidades. Neste processo, a
Arte revelou-se um excelente instrumento de intervenção social
proporcionando aos/às jovens, ao longo de nove meses, uma oportunidade
de expressarem livremente as suas opiniões e de intervirem, de forma próactiva e positiva, na construção de várias obras que culminaram no seu autoretrato final. Através das dinâmicas propostas, todos os participantes
revelaram uma grande capacidade auto-reflexiva, desenvolveram
competências e tiveram, ainda, a possibilidade de usufruir de espaços como o
Centro de Arte Moderna e os jardins envolventes que, pela sua qualidade
paisagística e pela calma que transmitem, se demarcam do espaço onde o
seu quotidiano acontece.Tendo o tema “Heróis e Vilões” como pano de fundo,
todos acabámos por ser levados a descobrir e identificar os heróis e os vilões
que nos habitam, permitindo o amadurecimento da capacidade reflexiva
acerca da nossa identidade, desconstruindo medos e despontando vontades,
num processo aliciante.»
Ana Paula Silva (Junho 2008)

«Intervir! palavra de ordem. E foi com esta força, e este pensamento urgente,
que se iniciou, no bairro do Zambujal, um projecto em que participaram
profissionais bastante distintos com o principal objectivo de trazer o mundo
das artes para um bairro social.Foi um grande trabalho de equipa em que
os/as jovens tinham o papel principal. Houve momentos de grande revolta,
insegurança e luta que agora se manifestam na força e coragem de
prosseguir e de construir os seus próprios percursos.Num local onde só se
olha para o que os outros fazem, o Projecto Intervir inverteu os “olhares”,
levando a que se olhasse para dentro. “Caminhar até mim, é ir até onde?”
esta foi a pergunta que orientou um conjunto de sessões onde estes/as
jovens cresceram imenso. Foram momentos dedicados ao autoconhecimento e à auto-avaliação, onde se expulsaram os vilões descobertos.
Estes/as jovens foram navegadores/as no “Descobrimento” de um novo
mundo o seu próprio mundo interior, um mundo de arte, de ritmo, de
conhecimento e de alegria. Passo a passo foi construído um percurso que
continuamente precisará de ser percorrido. Mas, tudo é possível quando se
acredita nas potencialidades de cada um e de cada uma, quando se acredita
que é possível chegar longe.»
Isa Monteiro (Junho 2008)

