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E VÃO 3!!!
O director de uma revista - não recordo qual – dizia, com ironia, que a saída
de um número 1 é sempre fácil: a dificuldade está na continuação, e não no
acto de lançamento de um qualquer periódico.
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É, pois, com orgulho e satisfação que assisto à edição do n.º 3 do notICEas
e, o que ainda é mais digno de nota, sem atrasos, no dia em que está
prevista a sua publicação: o 15 de cada mês, em memória da circunstância
de o ICE também haver sido fundado num dia 15 (de Julho de 1992).
Quatro factos explicam este sucesso.
Em primeiro lugar, a opção por uma prática de geometria variável, no que
respeita à dimensão de cada número: notICEas é publicado com os textos
que tiverem sido reunidos até ao dia 10 de cada mês, tornando-se
irrelevante a quantidade de páginas que contemple.
Em segundo lugar, o dinamismo de que dá mostras o ICE, e que se traduz
tanto na sucessão de iniciativas dignas de serem difundidas como no
empenhamento dos colaboradores que lhe dão corpo.
Em terceiro lugar, o entusiasmo gerado pela saída desta publicação, e que
leva cada activista do ICE , no seu território, a querer dar visibilidade ao que
faz ou àquilo que acontece e que, acha, merece ser notICEa.
Em quarto lugar, e finalmente – não posso deixar de o destacar – a
militância e sentido das responsabilidades dos dois editores que chamaram
a si a viabilização da presente publicação.

ABRIL EM CARTAZ

Uma coisa, entretanto, é certa: notICEas está a permitir que cada um e
todos se apercebam do muito que vem sendo feito, da amplitude da nossa
intervenção, e do nível e grau de consciência que enforma os projectos e as
pessoas do ICE... facto, este, tanto mais relevante quanto é certo que, na
base da grande maioria das dinâmicas, está o voluntariado duro e puro.

MURAIS DE ABRIL

Por: Rui d’Espiney

 MÚSICA E CIDADANIA:
UMA REFLEXÃO

 ROMÃ
 A RECEITA DA LIBERDADE

AS LETRAS QUE ABRIL
NOS IMPRIMIU
SUGESTÕES DE LEITURA

Enviem as vossa notícias, fotos, artigos, etc. até ao dia 10 de cada mês para os
seguintes endereços de correio eletrónico:
andrecas73@gmail.com e lfsbrandao@gmail.com
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UMA AVENTURA NO MUNDO DA CIDADANIA
Uma Aventura no Mundo da Cidadania é um projeto promovido pelo
Grupo Aprender em Festa, em parceria com a Câmara Municipal de
Gouveia e a Reencontro – Associação Social, Educativa e Cultural
(Vila Nova de Tázem) e financiado pelo Programa Cidadania Ativa da
Fundação Calouste Gulbenkian. Este projeto pretende promover um
maior grau de consciência e de práticas de cidadania, envolvendo
todas as cidadãs e cidadãos com as instituições da comunidade, de
forma a reduzir desigualdades, fortalecer relações inclusivas, solidárias
e intergeracionais e construir desenvolvimento com base na
participação democrática. Para tal, iremos desenvolver um processo
de formação de líderes de grupo e de animação comunitária que
assenta na valorização do papel das crianças, jovens, núcleos
familiares e grupos vulneráveis/em risco de exclusão, como sujeitos de
cidadania em interação com toda a comunidade.
Este projeto prevê ainda a organização regular do Fórum da Cidadania
que pretende ser um espaço privilegiado de participação, aberto a toda
a comunidade, para o qual desafiamos todas as associações,
autarquias, serviços públicos com expressão local, e outras entidades
interessadas na vida da comunidade e no desenvolvimento local, bem
como pessoas e grupos informais. Ao integrarem o Fórum da Cidania
com análises, ideias e propostas estarão a reforçar o tecido social do
concelho de Gouveia, e poderemos, desta forma, concertar e construir
conjuntamente iniciativas que promovam a coesão social e a melhoria
da qualidade de vida no território.

ATIVIDADES
· Formação de Líderes de Grupo
· Grupos de Encontro de Crianças
· Grupos de Encontro de Jovens
· Grupos de Encontro de Seniores
· Grupos de Encontro de Famílias
· Fórum da Cidadania

“Este projeto
pretende
promover um
maior grau de
consciência e de
práticas de
cidadania”
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TEMAS
· Cidadania, Boa Governação e Desenvolvimento Sustentável
· Tolerância e Compreensão Intercultural
· Racismo, Xenofobia, Linguagem do ódio/intolerância
· Intolerância contra a etnia cigana
· Homofobia, Igualdade de Género, Violência contra as Mulheres e
Assédio Sexual

DURAÇÃO
5 de Março de 2014 a Fevereiro de 2016 (24 meses)

LOCAL
Concelho de Gouveia

CONTACTOS
Grupo Aprender em Festa
Rua Eulália Mendes 6290-327 Gouveia
239 491 694 | 966 682 800 | 964 552 773
gaf.aventuramundocidadania@gmail.com

PARCERIA
Câmara Municipal de Gouveia
Reencontro – Associação Social, Educativa e Cultural

Projeto financiado por:

Por: Sandra Silvestre

Fórum da
Cidadania:
“desafiamos
todas as
associações,
autarquias,
serviços públicos
com expressão
local, e outras
entidades
interessadas na
vida da
comunidade e
no
desenvolvimento
local, bem como
pessoas e grupos
informais.”

REGIÃO NORTE - PORTO
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COMPETÊNCIAS METALINGUÍSTICAS EMERGENTES
É consensual a ideia de que não existe grau zero de literacia, pela sua
envolvência com outros sistemas simbólicos além do verbal, como pintura,
escultura, dança, e outras manifestações como rótulos, outdoors, placas de
trânsito, e a diversidade de registos e contextos de inserção.
Ser “literado” e “discursivo” é ser capaz de reconhecer o autocarro que leva a
criança para casa, ao jardim-de-infância, à escola, à biblioteca, ou que traz o
seu pai do trabalho ou do centro de emprego. Como podem os educadores/
professores instaurar a reflexão das unidades mínimas da língua, na
abrangência da atividade discursiva, sem cederem à hegemonia da
consciência fonémica, que alguns teóricos e professores proclamam como
principal preditora do sucesso da leitura e da escrita?
“Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a
uva e quem lucra com esse trabalho”. (Paulo Freire, in Educação na Cidade, 1991)
Pressupostos
 Funcionalidade e autenticidade da leitura e da escrita;
 A inseparabilidade do código e do sentido: participação ativa da criança na

interpretação e produção do impresso e na descoberta do princípio
alfabético;
 credibilidade do erro construtivo: as produções e justificações não

convencionais das crianças são sustentadas por hipóteses concetuais de
escrita, conferindo-lhes alguma sistematicidade que contraria o aparente
caráter aleatório.
 A ludicidade da atividade epilinguística e metalinguística.

Gombert (1990)1 explica que a metalinguagem implica um trabalho
cognitivo de utilizar a linguagem para se referir a ela mesma, mas adverte
que nem toda utilização auto-reflexiva da linguagem tem caráter
metalinguístico. Existem igualmente processos de aprendizagem implícita
a partir dos quais as crianças adquirem um certo número de
conhecimentos fundamentais sem disso se aperceberem.
 Pela sua interfluência, aprender a escrever é o melhor meio de aprender a

ler, e reciprocamente.
 O prazer de comunicar pela escrita, de criar e produzir escrita, acontece na

confluência de atos surpreendentes a partilhar.
Compete ao educador a explicitação lúdica do funcionamento da língua e
da literariedade;
Ao professor do 1º ciclo, compete o aprofundamento, a recorrência e a
sistematização.
1

Gombert, J. E. (1990). Le développement métalinguistique. Paris: PUF.

“É consensual a
ideia de que não
existe grau zero
de literacia”
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VIVA A VIDA
A FORÇA DA LÍNGUA NAS MELANCIAS DE FRIDA KAHLO
Relato da atividade – A educadora/professora escreveu à frente das crianças
as suas falas.
2. Pesquisa na net, composição e ilustração.
3. Revisão do texto para informar os pais e outros.
No dia 6 de Abril, fomos a uma festa de Alimentação
Saudável, no Agrupamento de Escolas. Levávamos coroas
de flores e frutos na cabeça.
A Catarina escolheu uma melancia.
Em maio, sabíamos de cor a cor, o sabor e o aroma das
sílabas dos Frutos de Eugénio de Andrade e da sua tangerina, tangerina, o fruto que mais o fascina.
Mas depois veio o mês de junho e calor.
A mãe do Rui levou-nos uma melancia fresquinha.
No outro dia a professora trouxe uma reprodução da pintura de Frida Kahlo.
Ela é uma pintora mexicana que pinta melancias com cores e formas muito
vivas. Tão vivas que até gravou a frase VIVA LA VIDA numa das talhadas de
melancia desta obra.
Por baixo está gravada a assinatura da
pintora Frida Kahlo.
O título da obra, em português é:

VIVA A VIDA.
Estas palavras estão escritas em letra
maiúscula.
VIVA e VIDA escrevem-se quase da mesma maneira, só muda o V pelo D.
O Tomás e a Regina escreveram BB para VIVA e BD para VIDA, porque eles
dizem BIBA e BIDA.
Já tínhamos visto que em RATO, PATO, GATO, só muda a primeira letra R,
P e G e são três animais diferentes.
Alguns meninos escreveram RT, PT e GT antes de saberem. Era uma letra
para cada sílaba.

“Já tínhamos
visto que em
RATO, PATO,
GATO, só muda
a primeira letra
R, P e G e são
três animais
diferentes.”
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A FORÇA DA LÍNGUA NAS MELANCIAS DE FRIDA KAHLO

A professora disse para tentarmos escrever a frase com um palito, numa
talhada de melancia.
Tentámos, mas era muito difícil e preferimos comer.
Noutro dia, escrevemos no papel.
A falar, não se notam espaços entre as palavras, mas a escrever sim...
Nós, mesmo depois de sabermos, escrevemos tudo seguido como na história
do “Lobo Culto”.

Depois de treinarmos, conseguimos.
Também escrevemos a palavra

MELANCIA,

primeiro como sabíamos, sem vermos.
Depois escrevemos como estava no quadro
preto
Depois comparámos o trabalho de cada um,
antes e depois, e uns com os outros.
O Tomás disse que a melancia tinha mel. O Pedro disse que não tinha mel.
Tomás corrigiu e disse que era mel na palavra.
Ele queria dizer que a palavra melancia tinha as três letras com que se
escreve mel.
A Bia disse que melão e meloa também tinham as três letras - mel MEL
Na oficina de escrita temos um ficheiro com imagens de frutos e legumes
escritos com letra maiúscula e minúscula.
Estivemos a ver os frutos que começam por M.
Primeiro só distinguíamos pelo som da palavra. Depois íamos ver ao ficheiro
a palavra escrita.
O António disse que manga era do casaco.
É uma palavra que se diz e escreve da mesma maneira mas são coisas
diferentes.

REGIÃO NORTE - PORTO
MELANCIA - - - - - - - - -4
MELÃO - - - - - - - - - - - 2
MELOA - - - - - - - - - - - 3
MAÇÃ - - - - - - - - - - - - 2
MORANGO - - - - - - - - 3
MARACUJÁ - - - - - - - - 4

Também gostamos muito de partir as palavras
aos bocadinhos.
Alguns trabalhos estão nos nossos cadernos.
São sílabas e separamos assim: um tracinho
para cada sílaba e o número à frente.
O mais difícil é melão. Só tem duas sílabas
mas nós dizemos 3: ME – LÃO- E.

MANGA- - - - - - - - - - - 2

Também tirámos a 1ª sílaba e a última.
Tirámos também o bocadinho mais pequeno: o som da letra M.
Querem ver como o Lobo Culto escreveu uma frase antes de saber ler e
escrever?
No texto do Lobo Culto, vimos letras maiúsculas e minúsculas, vírgula, ponto final, reticências e acentos e til ~.
Gostámos muito do ~. A Matilde tem til no nome, mas não é o ~ de mãe,
não, pão.
Também há til no chá de tília. A professora disse que não é no chá, é na
palavra. O som til não está no chá de tília, nem se bebe. O nome das coisas
não são as coisas.
O relato do que fizemos com as “As melancias da Frida Kahlo” foi escrito
pela professora à nossa frente.
Nós dizíamos e ela escrevia. Demorou muitos dias. Também queríamos
brincar.
Depois levamos para casa para os pais lerem o que aprendemos e também
enviámos aos colegas de uma turma do 1º Ciclo.
No fim de junho, acaba a escola e vamos ter de desmontar o cartaz coletivo
VIVA A VIDA.

Cada um guarda o desenho na sua pasta junto com o texto que é de todos.
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A FORÇA DA LÍNGUA NAS MELANCIAS DE FRIDA KAHLO
A professora também nos mostrou outros pintores de melancias:

Diego Rivera

Alfonso Cuñado

Umberto Boccioni

REFLEXÃO
Independentemente da diversidade de designações (consciência metalinguística, conhecimento explícito sobre a língua, gramática…), a análise
de um texto e a manipulação dos seus elementos infratextuais, não tem
de ser feita de bisturi, a frio, mas com a criatividade quente com que
Kahlo inscreve a vida, numa talhada de melancia.
Este relato apresenta uma abordagem implícita de conteúdos como
conceitos sobre o impresso, conceções sobre a escrita, arbitrariedade do
signo, consciência sintática, palavra oral e gráfica, campo lexical,
palavras homófonas, morfologia, fonologia (sílaba e fonema), unidades
mínimas de significação, pares mínimos distintivos, correspondências
grafo-fonémicas, descobertas de princípio alfabético. Auxiliares de
escrita, diacríticos, pontuação, sinais auxiliares de escrita.
Compete ao educador/professor a explicitação, regularidade e
sistematicidade destas propostas de aprendizagem em espiral, no
percurso pré-escolar e escolar, sem riscos de desinteresse, reducionismo
e descontextualização.

Por: Estela Vieira Rodrigues

Página 9

REGIÃO NORTE - BRAGA E AVEIRO
QUANDO

AS PESSOAS OUSARAM: EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS PÓS-25 DE

ABRIL

A KRIZO - Educação, Arte e Cidadania, em
parceria com o ICE, organizou uma
atividade no passado dia 10 de abril, quinta
-feira, às 18h30 na Biblioteca Lúcio
Craveiro da Silva (BLCS), no âmbito de
uma programação mais alargada da
comemoração dos 40 anos do 25 de abril:
Onde Pára a Liberdade?
“Quando as pessoas ousaram: experiências
educativas pós-25 de Abril”, será o motivo
da mesa-redonda que promete avivar as
memórias ricas do PREC (Período
Revolucionário Em Curso), no campo da
educação.
Esta mesa-redonda contou com as intervenções de Ana Levy Aires,
António Cardoso Ferreira e Luísa Vinagre.
A moderação esteve a cargo do Fernando Ilídio Ferreira.
Por: Inês Barbosa,
(KRIZO)

EM AVEIRO...
Realizou-se na Universidade de Aveiro, no dia 20 de Março, uma reunião
onde estiveram presentes: Rosa Coutinho (UNICEF), Rosa Madeira e
Cristina Gomes (Universidade de Aveiro), Andréa Duarte e José Manuel
(ICE), Sandra Silvestre (GAF), Liliana Julião ("Florinhas do Vouga") e Ana
Isabel (Associação Casa do Brincar).
A reunião serviu para, num primeiro momento, fazer um balanço dos
trabalhos que estão a ser realizados na área da infância, nomeadamente, na
defesa dos Direitos da Criança e mais concretamente, o envolvimento das
crianças no processo participativo e de como cada uma das cidades/vilas
aderentes tem desenvolvido a sua ação.
Num segundo momento, procedeu-se a uma troca de impressões sobre
como cada uma das organizações presentes pretende contribuir para o
desenvolvimento do trabalho em rede.
Num terceiro momento, fez-se um encontro com as crianças de Aveiro onde
estas apresentaram o Portal das Crianças de Aveiro. (ver:
www.portaldascriancas.de.vu).
Por: Andréa Duarte e Zé Manel

“Mesa-redonda
que promete
avivar as
memórias ricas
do PREC, no
campo da
Educação.”
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REGIÃO CENTRO - VISEU/SÃO PEDRO DO SUL

“COMEÇAR DE PEQUENINO”
Ainda este mês dar-se-á início a mais um projeto do ICE em parceria
com o município de São Pedro do Sul, em concreto com o CLDS+
(Contrato Local de Desenvolvimentos Social). Assim, e potenciando o
trabalho que vem sendo desenvolvido pelas professoras
desempregadas de Viseu, do projeto Grupo tpc, em parceria com um
grupo de pessoas desempregadas de São Pedro do Sul, começar-se
-á por dinamizar um Atelier de Apoio ao Estudo para crianças em
situação de desfavorecimento social do referido concelho que se
chamará “Começar de pequenino” no âmbito do programa acima
enunciado e que no futuro será assegurado pela Associação de Pais
do Agrupamento de escolas de São Pedro do Sul. Para além do
acompanhamento e apoio às referidas crianças, é também objectivo
deste projeto, ocupar e valorizar as pessoas que se encontram em
situação de desemprego.
Este será o ponto de partida, no entanto, outras ações já estão a ser
definidas, ações essas, que passarão por uma estreita articulação e
intercâmbio entre os grupos de desempregados de Viseu e de São
Pedro do Sul, no sentido de se potenciar as capacidades dos
mesmos.
Por: Carla Ferreira
Ângela Abreu

“Ainda este mês
dar-se-á início a
mais um projeto
ICE em parceria
com o município
de São Pedro do
Sul”

Página 11

PENÍNSULA DE SETÚBAL

SÁBADOS (H)À CONVERSA - ARTE & CIDADANIA
5 de abril. Casa da Cultura, sala José Afonso, Setúbal. Haveria melhor mês
e local para discutir Arte & Cidadania?
Sobre as mesas, cravos. A flor que deu nome à Revolução, cujo 40º
aniversário se assinalaria daí a 20 dias. À volta das mesas, cidadãs e
cidadãos que aceitaram o desafio de vir conversar. E houve conversa. E
houve partilha. E houve reflexão. Muita mais do que aqui se conseguirá
(d)escrever.
Para
nos
ajudar,
estiveram
presentes: João Limpinho (escultor)
e Manuel Araújo (arquiteto e
assessor para a Cultura na Câmara
Municipal de Setúbal), a quem
muito agradecemos.
A apresentação do Museu está na
Rua! - Núcleo Museológico Urbano
da Bela Vista (NMU), projeto
financiado pela Câmara Municipal
de Setúbal, constituído por diversas
peças escultóricas e museológicas da autoria do escultor João Limpinho,
deu o mote à conversa.
A partir de sucata e peças industriais desativadas, o escultor erigiu
monumentos ao território da Bela Vista, à(s) comunidade(s) que ali residem
e associou o bairro à realidade industrial da cidade.
Nenhuma peça
foi feita ao acaso,
nem colocada ao
acaso.
Cada peça e
respetiva
localização
tem
uma
simbologia,
uma
mensagem
adjacente.
Cada peça e respetiva localização é o resultado de conversas com moradores, evidenciando uma característica pouco convencional, só possível
quando há envolvimento da comunidade e um artista como João Limpinho
que considera: «Isto não é fazer trabalho ornamental. Isto é lidar com pessoas. Quero que as coisas lá fiquem. Que sejam adotadas e que passem a
ser delas (das pessoas).»

“Isto não é
fazer trabalho
ornamental.
Isto é lidar com
pessoas.”

Página 12

PENÍNSULA DE SETÚBAL
O Museu está na Rua! e merece ser
visitado, apreciado e entendido no seu
contexto, cumprindo outro objetivo: tornar
o bairro da Bela Vista visitável, retirandolhe o estigma social. O Museu está na
Rua! e enquanto a sua dinâmica cresce e
estrutura um conjunto de práticas cidadãs
e de aprendizagens formais, a sua
pedagogia invisível está lá: nas conversas
com os moradores, nas conversas nas escolas e nos cafés, nas conversas
aos sábados com o ICE.
Críticas às peças? Muitas. Louvores? Bastantes. A arte não é consensual. E
não tem de sê-lo, nem poderia provocar discussão e reflexão se o fosse.
Rui d’Espiney, no modo claro e conciso com que nos vem habituando,
sintetiza a relação escultor/esculturas/comunidade: «O Museu, sem deixar
de ser espaço do artista, tem um papel pedagógico.» Pois é disso que se
trata, de pedagogia, de cidadania através da arte. Da arte não estática ou
meramente “ornamental”, mas da que nos desinquieta, que nos suscita
reflexão e intervenção.
«Se há caso em que seja sensível a relação entre Arte e Cidadania é o
NMU», refere João Limpinho e acrescenta: «É um projeto destinado a
pessoas que estão habitualmente privadas da fruição estética e artística
fazendo com que, muitas dessas pessoas, fique ligada a subprodutos que
são tidos como cultura.»
É evidente e inquestionável a extrema importância de apostar na educação
para e pela Arte e para a Cultura, enquanto acumular de “saberes” e “saber
fazer”. A este respeito, recorde-se que no presente contexto político e social
se verifica um total desinvestimento na Cultura, sendo-lhe destinada apenas
0,1% do Orçamento de Estado. Nesse sentido, pode considerar-se o NMU
como exemplo de contra corrente e exemplo de que Poder Local tem
conseguido grande parte do papel de assunção daquela área.
Manuel Araújo, citando Karl Marx, recorda: «Um homem com fome não
percebe a forma abstrata do pão.»
Por: Luís Brandão

“É um projeto
destinado a
pessoas que
estão
habitualmente
privadas da
fruição
estética e
artística
fazendo com
que, muitas
dessas pessoas,
fique ligada a
subprodutos
que são tidos
como cultura.”
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PENÍNSULA DE SETÚBAL
UM GRUPO DE PROFESSORES PARTE EM CARAVANA RUMO AO ALENTEJO
No próximo dia 10 de maio,
cerca de 20 docentes do
1º CEB e Jardim de Infância,
partem de Setúbal em visita à
Quinta
de
Educação
e
Ambiente, que fica na Reserva
Natural das Lagoas de Santo
André e da Sancha, no
Concelho de Santiago do
Cacém.
A iniciativa surge de um desafio feito pelo ICE e diga-se que aceite de bom
grado pela maioria dos docentes que se encontram a fazer formação
connosco, em Setúbal, no âmbito de uma ação em Educação Ambiental.
Este interesse surge na sequência de uma intervenção feita pela professora
Isabel Pereira, que tendo sido convidada para dinamizar uma das sessões da
ação, mostrou o trabalho feito na Quinta da Educação e Ambiente e como é
possível trabalhar ao nível curricular a Educação Ambiental, dentro e fora da
sala de aula.
Com a viagem pretende-se conhecer, não só, a beleza paisagística, a fauna
e a flora, mas também perceber como alunos e docentes da região, através
de uma pedagogia ativa, têm o privilégio de adquirir conhecimentos sobre
Educação Ambiental. Como tal, e de outra forma não poderia ser, também
nós iremos fazer um dos itinerários definidos e refletir sobre: Como é que
esta boa-prática poderá ser apropriada pelos docentes que se encontram em
formação?
Por último e porque é tudo gente boa, combinámos levar um almoço que
partilharemos em convívio festivo, após uma caminhada que certamente será
de fazer abrir o apetite.
Importa ainda salientar que, e ao contrário do que muitas vezes se quer fazer
querer, estes docentes, são profissionais empenhados e abertos a formas de
exercer, que vão para além da sala de aula e por isso procuram conhecer
outras formas de “trabalhar em educação”, mesmo que para isso tenham de
se deslocar em carro próprio e pagar a deslocação.
Numa próxima edição prometo dar-vos conta do entusiasmo (ou não)
experienciado por este grupo.
Por: Joaquina Costa

“Como é que
esta boa-prática
poderá ser apropriada pelos docentes que se
encontram em
formação?”
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VISITE O “MUSEU LOCAL DE ALPALHÃO”
No âmbito da intervenção do ICE na região do nordeste alentejano propomos
que visite o concelho de Nisa, a freguesia de Alpalhão e conheça um dos
polos de desenvolvimento criados pelo ICE, numa dinâmica comunitária em
parceria com instituições locais.
Período de atividade: 1996 - até agora
Local: Norte Alentejo (Nisa/Portalegre) - Portugal
Objetivos: incentivar a partilha e comunicação, especialmente entre as
gerações, valorizar a memória e o património local como oportunidades de
aprendizagem e desenvolvimento local; participar em redes de projetos
locais.
Destinatários (eles mesmo sujeitos da ação do projeto): moradores da vila,
alunos, profissionais da educação, trabalhadores autárquicos, técnicos da
área social, público em geral
Tipo de ferramenta: a comunicação interativa/representação simbólica
Como funciona: O Museu Local de Alpalhão é feito graças à oferta de
habitantes. A casa do museu foi doado, bem como todas as exposições. O
projeto de recuperação do edifício resultou da participação especializada da
divisão de obras da autarquia de Nisa. O museu foi realizado com a ajuda e a
participação dos moradores. As exposições do museu estão organizadas em
diferentes salas representado uma casa tradicional (a cozinha, a sala, o
quarto de uma casa pobre, o quarto de uma casa rica, etc.) O museu
assemelha-se a um museu etnográfico com a diferença de que as
exposições não são selecionadas. Todas as doações dos moradores têm um
lugar numa determinada sala do museu. Desta forma, o museu não é apenas
representante do seu modo de vida, mas também a explicitação de um
conjunto de formas de envolvimento e participação das pessoas. A
comunidade está envolvida na sua manutenção e hoje uma senhora, que
vive na porta em frente, cuida de forma voluntária do museu, cujas guias são
crianças da escola primária. Como uma ferramenta de comunicação o museu
pretende fortalecer a comunicação e uma identidade da vila.
A explicação das peças expostas no museu resulta de textos de crianças
após testemunho dos mais velhos num exercício mediado pelos professores
e museóloga da Câmara Municipal de Nisa.
Todo o trabalho foi acompanhado por uma equipa multidisciplinar com
elementos das instituições envolvidas.

“Incentivar a
partilha e
comunicação,
especialmente
entre as
gerações,
valorizar a
memória e o
património local
como
oportunidades
de
aprendizagem e
desenvolvimento
local.”
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NORDESTE ALENTEJANO - ALPALHÃO
Iniciado por: ICE (Instituto das Comunidades Educativas; ESEP (Escola
Superior de Educação de Portalegre); Câmara Municipal de Nisa; Junta de
Freguesia de Alpalhão; Agrupamento de Escolas de Nisa (Escola EB1 e
Jardim de Infância de Alpalhão).
Por isto, reforçamos o convite para conhecerem o ICE em Alpalhão.
Por: Amândio José Valente

“O museu não é
apenas
representante do
seu modo de
vida, mas
também a
explicitação de
um conjunto de
formas de
envolvimento e
participação das
pessoas.”

NACIONAL
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ICE ESTABELECE PROTOCOLO COM A FACULDADE DE PSICOLOGIA E
DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO PORTO
Ainda que constituam um traço constitutivo da matriz identitária do
ICE, o estabelecimento e o reforço de relações de trabalho com
parceiros de natureza diversa como dispositivos para a promoção de
dinâmicas territorializadas de intervenção social e educativa foram,
mais recentemente, assumidos pelo ICE como uma importante
orientação estratégica a aprofundar, não só em ordem a promover
uma mais significativa presença, sustentabilidade e autonomia do ICE
nos territórios em que já desenvolve projetos, articulando-se aí em
geometrias variáveis com uma maior diversidade de atores locais/
parceiros, segundo lógicas integradas de intervenção, mas igualmente
para fazer nascer sinergias que possam dar origem a ideias, dinâmicas
e projetos capazes de ampliar o trabalho em rede e localmente
pertinente que sempre se pretende desenvolver.
Foi também com este propósito que, em meados de 2013, o ICE
estabeleceu um protocolo com a Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade do Porto. Com efeito, este
protocolo
incide
essencialmente
na
possibilidade
de
envolvimento conjunto na promoção de estudos, projetos de
investigação e processos de intervenção em domínios de
interesse mútuo, na realização de iniciativas públicas e de
processos de divulgação científica no âmbito da educação,
desenvolvimento local e comunitário e cidadania participativa e
ainda na colaboração mútua na formação de funcionários e
técnicos de ambas as entidades. Não obstante estas linhas de força
nucleares, o acordo estabelecido abre ainda a porta ao
desenvolvimento de outras formas de cooperação que possam vir a
ser mutuamente entendidas como pertinentes e que poderão ser
objecto de adendas específicas ao protocolo.
Não deixando de constituir um importante passo na construção de
formas de colaboração entre estas duas entidades, este protocolo
confirma uma relação que desde há muitos anos se estabeleceu e que
tem resultado na participação de militantes do ICE em actividades
académicas e científicas na FPCE, designadamente na lecionação em
mestrados no domínio da “Educação e Desenvolvimento Local” e na
orientações e júris de provas de mestrado, reconhecendo a
importância e significado do conhecimento que o ICE adquiriu na e da

“O
estabelecimento
e o reforço de relações de
trabalho com
parceiros de
natureza diversa
como dispositivos
para a promoção
de dinâmicas
territorializadas
de intervenção
social e
educativa foram
assumidos pelo
ICE como uma
importante
orientação
estratégica ”
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sua intervenção, e, na direção inversa, também na participação de
docentes e investigadores daquela Faculdade em diversos projetos e
iniciativas públicas organizadas pelo ICE ou ainda como seus
associados de longa data.
Assim, criadas as condições para o aprofundamento de um trabalho
conjunto entre o ICE e a FPCE, importa avançar para propostas
concretas, que não têm necessariamente de se circunscrever
necessariamente à zona norte do país, e que sejam capazes de
beneficiar de saberes e experiências que, tendo origens diferentes,
encontram entre si pontos de intersecção no que é a preocupação com
a construção e desenvolvimento de um campo educativo que seja
capaz de cumprir inteiramente as promessas de Abril, designadamente
no que respeita a uma educação verdadeiramente democrática, a um
modelo de desenvolvimento solidário e territorialmente enraizado e
uma sociedade comprometida com o aprofundamento dos
mecanismos de democracia participativa.

“Importa
avançar para
propostas
concretas, que
não têm
necessariamente
de se
circunscrever
necessariamente
à zona norte do
país”

Por: João Caramelo

… MAIS INTERVENÇÃO
Com o objetivo de alargar a sua intervenção, o ICE está a trabalhar em
quatro candidaturas para apresentar à Fundação Calouste Gulbenkian. Três,
destas candidaturas são de âmbito nacional e uma quarta, transnacional.
Duas das candidaturas serão para a Região de Setúbal e uma terceira, de
âmbito nacional.
Para setúbal, pretende-se a apresentar um projeto, que venha a trabalhar a
promoção e integração da etnia cigana dos bairros da Bela Vista e
Manteigada e outro cujo interesse será o de promover uma articulação
sistemática com entidades da região (e outras de interesse) no sentido de
dotar os jovens de Setúbal, em situação de risco ou exclusão, de
competências que lhes permitam um futuro, integrado na vida ativa,
enquanto cidadãos de direito e de dever. O terceiro, é um projeto de âmbito
nacional que tem por objetivo a criação de um Observatório dos Bens
Públicos.
Com a candidatura transnacional, pretende-se a aquisição e partilha de
conhecimentos assim como de experiências e boas práticas entre o ICE e
parceiros dos países do EEA Grants (Islândia, Liechtenstein e Noruega).
Os parceiros do ICE, serão aqueles com quem já vimos a trabalhar e ainda
outros que nos foram recomendados e com os quais já iniciámos as
primeiras démarches.
Por: Joaquina Costa

“Com o objetivo
de alargar a sua
intervenção, o
ICE está a
trabalhar em
quatro
candidaturas
para apresentar
à Fundação
Calouste
Gulbenkian.”
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A EXPERIÊNCIA DO ICE REFLETIDA EM MAIS UM TRABALHO DE
INVESTIGAÇÃO PUBLICADO ALÉM FRONTEIRAS

Não podendo dizer-se que é incomum ao longo do percurso da nossa
associação, é no entanto sempre importante e gratificante dar conta
da visibilidade e reconhecimento que o ICE, e o seu projeto de
intervenção social e educativa, tem em diversos trabalhos de
investigação no campo das ciências sociais e humanas, contribuindo
estes para a divulgação do ideário que nos move, mas igualmente
para, a partir de olhares muito diferentes e por vezes de realidades
substancialmente distintas da nossa, nos ajudarem na reflexão sobre
o trabalho que desenvolvemos.
Esse é também o caso da obra intitulada “Ocupação da Escola: uma
categoria em construção” de Fernando José Martins, professor da
UNIOESTE, Paraná, Brasil, que resulta de uma tese de doutoramento
sobre a proposta educativa que o Movimento Sem Terra vem
construindo e desenvolvendo. A par da luta pela ocupação da terra,
contra a expropriação dos meios de produção imprescindíveis à
construção de um trabalho e uma vida dignos para os camponeses e
contra a sua proletarização ao serviço do capitalismo latifundiário, este
movimento social tem erguido como uma das suas bandeiras a
necessidade de (re)criar uma educação e uma escola do campo que
deixe de negar “a existência dos agricultores enquanto sujeitos que
produzem alimentos, saberes, cultura e, portanto, a vida” (in
apresentação da obra) e se constitua propositivamente como um
espaço de formação humana dos camponeses e seus filhos,
articulando o trabalho produtivo à aprendizagem, não só mas também
na sala de aula (numa feliz expressão dos ativistas do MST, este é um
movimento que luta também contra os latifúndios do saber). Com a
ressalva das devidas distâncias históricas, sociais, culturais e
políticas, o autor procura numa das secções da obra contrastar a
experiência do MST com algumas outras a nível internacional que
protagonizam aproximações à ideia de “ocupação da escola”,
dedicando-se entre estas à apresentação e análise do trabalho que o
ICE desenvolve, em particular no âmbito das escolas em meio rural
desde 1992, com o qual teve oportunidade de contactar durante uma
estadia no nosso país, referindo-se igualmente às produções
científicas do e sobre o ICE a que teve acesso e que o levam a
acentuar a relevância da sua proposta socioeducativa e do seu estudo
no contexto das alternativas a um modelo escolar anquilosado.

“É sempre
importante e
gratificante dar
conta da
visibilidade e
reconhecimento
que o ICE e o
seu projeto de
intervenção
social e
educativa tem
em diversos
trabalhos de
investigação no
campo das
ciências sociais
e humanas.”
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É interessante realçar os paralelismos, mas também as
diferenças que o autor faz notar entre as duas realidades, bem
como os desafios que podem ser entendidos como comuns.
Desde logo, o MST e o ICE (na sua intervenção nas escolas em meio
rural) são situados como movimentos que tensionam o projeto
hegemónico de uma educação escolar capitalista, não só ao nível dos
fundamentos, mas também das práticas. Nesta perspetiva, procuram
reconhecer e enfrentar o caráter aculturador, domesticador e
inculcador de princípios fundamentais para a reprodução do capital
que o modelo de escola urbanocêntrico e “modernizador” transporta
para as realidades rurais. E isto num contexto, cá, como lá, de forte
ataque à escola em meio rural que tem conduzido ao encerramento
de muitos estabelecimentos educativos.
Assim, reconhece-se o papel contracorrente e contra-hegemónico
destes dois movimentos, agindo para a valorização da cultura
camponesa e, simultaneamente, erguendo-se contra as políticas
estatais que a condenam à quase extinção, porque não ajustada às
exigências do atual estado do capitalismo, e reivindicando do Estado
o reconhecimento de uma ação que, sendo distinta da que é
promovida através dos aparelhos daquele, nem por isso é menos
legítima (bem pelo contrário), no cumprimento do desafio de uma
educação pública para todos e, como tal, não menos digna do apoio
estatal, designadamente através da provisão das condições que
permitam a sustentabilidade destes projetos.
Não obstante, na perspetiva do autor, poderíamos encontrar uma
linha de corte entre o projeto do MST e do ICE no modo como
pensam a sua relação com os sujeitos sociais/comunidades.
Esta parece-nos ser uma discussão interessante, naturalmente
marcada pela dimensão e condições de emergência de um e outro
projeto/movimento. Com efeito, sustenta-se que o projeto das Escolas
Rurais do ICE não se “situa como organização dos sujeitos sociais
envolvidos no processo que buscam políticas públicas para as suas
demandas. Na verdade, a porta de entrada das atividades é a escola,
mas o intuito final da atividade é a promoção do “desenvolvimento
local”, o que evidencia a conceção de que o processo educativo não
se restringe à ação escolar” (p.186). Por seu turno, a ação do MST no
campo educativo, como no campo da sua luta mais ampla, terá como
centralidade a constituição de um “novo sujeito social”, isto é, parte
de e visa constituir um coletivo capaz de se instituir como “sujeito
histórico e político” com impacte na agenda das políticas públicas e
nos próprios modos de pensar e fazer “política”.

“O MST e o
ICE (na sua
intervenção nas
escolas em
meio rural) são
situados como
movimentos
que tensionam
o projeto
hegemónico de
uma educação
escolar
capitalista.”
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O que parece pois estar aqui em causa é uma distinção na natureza
da “luta” que ambos protagonizam e nos modos de concretização
desta, designadamente no que respeita às formas de mobilização
social e de enfrentamento dos poderes instituídos.
A dissensão que afirmamos quanto à conclusão extraída desta
comparação não assentará, talvez, mais do que na nossa
interpretação de que, para o ICE, a promoção do desenvolvimento
local tem constituído o contexto, mas também o pretexto, para a
afirmação de um ideário alternativo que não se esgota nas propostas
de educação e não se esgota na afirmação de um modelo de
desenvolvimento “territorializado” porque não perde estrategicamente
de vista o sentido político mais amplo de construção de comunidades
e de uma sociedade assente em valores como a igualdade e a
fraternidade, a construir a partir de uma participação democrática aos
vários níveis do social e nas diferentes esferas da vida, contra a
mercadorização das relações sociais (a este respeito é tão
significativo o importante papel que o ICE tem vindo a assumir
na dinamização do movimento da democracia participativa,
como no campo do associativismo cidadão, como nos
processos de mobilização coletiva que a partir do trabalho nas
escolas em meio rural resultaram na presença das crianças na
Assembleia da República, protestando contra o encerramento das
suas escolas e esquecimento das suas comunidades, na base de
argumentos economicistas, pelos poderes instituídos).
Por razões de economia de espaço, deixamos para já em aberto a
discussão de um outro traço que o autor invoca na aproximação entre
o MST e o ICE, como movimento social de base educativa, mas que
gostaríamos de melhor desenvolver num próximo notICEas, por que o
sentimos como estimulante para a reflexão acerca do trabalho
educativo no âmbito da nossa associação: que pedagogia ou
pedagogias desenvolvem estes dois movimentos? Onde buscam
inspiração? Que conceções de educação resultam deste trabalho de
bricolagem entre inspirações múltiplas?

Por: João Caramelo

“Deixamos em
aberto a
discussão de um
outro traço que
o autor invoca
na aproximação
entre o MST e o
ICE, como
movimento social de base
educativa, mas
que gostaríamos
de melhor
desenvolver num
próximo
notICEas.”
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LEMBRETE

Recordamos

26 e 27 de abril
Interequipas Alargada do ICE
Tema

“Democratizar, Desenvolver e
Despertar”
Subtemas/grupos de trabalho


A Promoção do Meio Rural.



A Emancipação do Meio Periférico Urbano.



A Democracia no nosso quotidiano pessoal e
profissional.



Cultura e Culturas enquanto instrumentos de
Democracia e Desenvolvimento.

INSCREVE-TE!!!
Informações
Tel: 265 783 006
Correio eletrónico: alternativa.ice@gmail.com
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“A Cantiga é uma Arma”, cantava José Mário Branco. A música, enquanto instrumento de cidadania
não poderia deixar de figurar nesta edição de Abril.
Por isso, desafiámos um grande amigo a escrever um artigo que refletisse a relação entre Música e
Cidadania, dois temas que lhe são muito queridos. Ele aceitou e agora todos lhe estamos gratos pela
partilha da sua reflexão
O nosso muito obrigado.

MÚSICA E CIDADANIA - UMA REFLEXÃO
Desde o início da humanidade a música tem sido usada como veículo de
emoções e ideias. Desde muito cedo usamos canções para comunicarmos
entre nós sentimentos como o amor de uma mãe, que entoa uma canção de
embalar para o seu bebé, ou um grupo de homens e mulheres que celebram
a vinda da Primavera. O facto de a música ser presença quase constante
em rituais de natureza espiritual é indicador do seu potencial transformador
sobre a consciência individual e coletiva.
A Música é um veículo poderoso, que nos toca num nível mais amplo que o
das palavras, onde não existem tantas divisões e espaços vazios. A música
preenche até o espaço entre as palavras. Inspira-nos e une-nos, ao
mover-se por entre os nossos preconceitos e aprendizagens, revelando-nos
a nossa essência comum.
Aliada à palavra, o que perde em liberdade ganha em precisão e permite a
transmissão de informação de uma forma incrivelmente eficiente. De forma
natural, o homem sempre usou a música para comunicar com o seu
semelhante e passar conhecimento através das gerações.
Em termos sociais, a Música cumpre papéis dos mais diversos. De cânticos
litúrgicos a música ligeira, de marchas militares a jingles de anúncios, a
música provoca-nos e influencia-nos, levando-nos a mudar a nossa
consciência e comportamento.
Na sociedade, a Música, e a Arte em geral, é o veículo para a expressão
individual e para a comunhão entre as pessoas. A música produzida por
uma sociedade de uma determinada época contém em si muita informação
acerca dos conceitos e costumes vigentes, servindo também como agente
de mudança da própria sociedade ao re-injectar no domínio público a visão
dos seus autores. Essa mudança nem sempre é no sentido da defesa da
cidadania. Tomemos o caso do Fado, por exemplo. O Fado surgiu como
uma canção popular nas camadas mais baixas da sociedade. Assentou
praças nos bordéis e tabernas do séc. XIX e tornou-se reflexo de um espírito
rebelde e folião. Durante os primeiros tempos da República, assumiu
carácter anarquista e as letras começaram a abordar os temas quentes da
época, tendo um papel influente no passar de determinadas mensagens.
Mais tarde, durante o Estado Novo, a censura quebrou este ímpeto e
condicionou o fado à interpretação das angústias da alma e da condição dita
honrada do português humilde, forte e trabalhador, mas ciente da sua
condição e subserviência.

“A música
provoca-nos e
influencia-nos,
levando-nos a
mudar a nossa
consciência e
comportamento.
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Ainda mais marcada, a figura da mulher como figurante na sociedade, sem
papel activo que não a lida da casa, o cuidar dos filhos e o servilismo perante
o marido. Foi essa apropriação do fado e consequente vertente
propagandista que contribuiu para um certo "divórcio" entre o povo e o fado,
concretizado num boicote aos artistas que foram sendo a cara dessa relação.
Durante as primeiras décadas do séc. XX, através da arte de pessoas como
Artur Paredes e Eduardo Bettencourt, surgiram novas formas de escrever e
tocar, e a partir dos anos 50, o fado de Coimbra ganha expressão como
canção do movimento contestatário ao regime. Sendo moldado nas forjas
académicas, pelos elementos mais bem preparados de uma geração votada
ao analfabetismo, teve um papel importante no surgimento da música de
intervenção que acompanhou o desenrolar de, como li recentemente nas
palavras de Alexandra Lucas Coelho, uma jornalista cujo trabalho me tem
impressionado, a mais bela revolução do séc. XX. Pelo assinalar dos 40 anos
da nossa Revolução, presto a minha homenagem a tudo o que conseguimos
em termos de cidadania. Basta relembrar que as pessoas não podiam reunirse na rua sem estarem sujeitas a serem presas, ou que não era possível ter
um isqueiro sem licença. Antes do 25 de Abril, a percentagem de pessoas
que passaram pelo ensino secundário era de 5% da população. Hoje é de
70%. Acho tão inegável a actual falta de qualidade da nossa democracia
como a incrível evolução que fizemos a nível social desde 1974.
Na nossa revolução, a música não foi só o veículo de ideias e comunhão
entre os que pensavam em liberdade, mas foi a própria senha que
despoletou a tomada do poder, como é do conhecimento geral, através do
tema de Paulo de Carvalho "E depois do Adeus" que deu sinal aos revoltosos
para estarem a postos e da "Grândola Vila Morena" que deu início à saída
das tropas dos quartéis. E aqui chego ao grande José Afonso. Porque a Arte
é um produto do homem e a sua dimensão é a dimensão do espírito que a
criou. É muito interessante ver como, passados 40 anos, é ainda a essa
música que recorremos quando queremos expressar o nosso
descontentamento contra a forma como estamos a ser dirigidos pelos nossos
governantes. As "grandoladas" que se fizeram ouvir o ano passado deixaram
-me comovido por constatar a grandeza da obra deste homem que, pelo
caminho da simplicidade, chegou bem fundo ao coração deste povo. Para
mim, foi a constante procura pela verdade das coisas (verdade no sentido
mais puro do termo, em oposição às versões parciais que cada um de nós
transporta e que tentamos impor aos outros) que sempre o caracterizou.
Como dizem vários que o conheceram, o Zeca ia sempre mais longe que os
outros, corria mais riscos, entregava-se por absoluto. Isso é visível na sua
arte e, aliada a um inegável talento, é, na minha opinião, a base da sua força
expressiva.
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E como essa arte foi significativa na mudança social que se deu. Os artistas
em geral, e os músicos em particular, talvez pela natureza da sua arte e a
sua portabilidade e independência de meios, foram fundamentais em difundir
uma nova visão da sociedade em substituição da anterior. Numa altura em
que a televisão era ainda marginal e a maioria da população não sabia ler,
apenas a música podia chegar às consciências e corações do povo, levando
as mensagens para sítios que, de outra forma, não as receberiam.
A meu ver, o verdadeiro exercício da cidadania só pode ser posto em prática
por pessoas conscientes de si mesmas e da sociedade em que estão
inseridas e a arte é provavelmente a nossa melhor ferramenta para
ultrapassar as barreiras da ignorância e, simultaneamente, não impor de
forma rígida uma formatação de pensamento por si mesma limitativa. É
informação que faz pensar, que faz cada um percorrer o caminho em vez de
lhes mostrar o objectivo. É por isso que existe uma relação tão directa entre
a política cultural e o desenvolvimento social de um povo. O investimento
na Cultura é o caminho para a construção de uma sociedade mais
atenta, mais consciente e logo mais preparada para cumprir a sua
função: ajudar-nos a viver para além da mera sobrevivência.
Por: Pedro Antunes
(Músico)

Mural esculpido. Autoria do artista português Vihls (Alexandre Farto) Escola Secundária José Afonso (Seixal)

“Porque a Arte é
um produto do
homem e a sua
dimensão é a
dimensão do
espírito que a
criou.”
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LIVRE PENSAMENTO

ROMÃ
A romã é um fruto coletivo
uma união de frutos

cada bago de romã
é uma semente

quando a casca da romã
comprime em demasia
os bagos que tem dentro
eles rebelam-se

a romã
rebenta
Por: António Saias

LIVRE PENSAMENTO

A RECEITA DA LIBERDADE
Numa oficina de escrita criativa, realizada em Braga, durante estas férias
da Páscoa, pela associação Krizo, a Mara, uma menina de oito anos,
mostra-nos quão fácil é a receita da Liberdade!

Ingredientes:


4gr de Amor



50ml de Alegria



1Kg de Cravos



3 colheres de Revolta



4 chávenas de Canções

Modo de preparação:
Junta-se os cravos, as canções e as revoltas à parte.
Aquece-se a alegria e junta-se o amor e depois, junta-se tudo.
Mexe-se muito bem e vai ao frigorífico 35’.
Mete-se numa forma

Ficha técnica:
Custo: médio
Grau de dificuldade: fácil
Tempo de preparação: 55’
Para: todas as pessoas do
Mundo
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ABRIL EM CARTAZ

ABRIL EM CARTAZ
Quem me conhece melhor costuma dizer que sou um homem de imagens. É
uma designação que aceito, que corresponde à verdade.
Tenho má memória para nomes. Tenho pior memória para datas. Mas
dificilmente esqueço um rosto ou uma imagem que me marca. Facilmente
formulo imagens na minha mente, ante determinadas descrições. Sim, serei
um homem de imagens decalcado do chavão: uma imagem vale mais que
mil palavras.
Talvez, por esse motivo, quando a Andréa sugeriu que esta edição aludisse
aos cartazes do 25 de Abril eu tivesse, de imediato, acolhido a ideia com
grande entusiasmo. Fui compilar imagens e dispus-me a escrever estas
breves linhas.
Tenho a mesma idade da Revolução de Abril: 40 anos.
Se, por um lado, sofro do “mal” comum daqueles que dão consigo a pensar
que estão nos “entas”; por outro lado, dou comigo a pensar orgulhoso que
tenho a mesma idade de um momento tão marcante, tão importante.
E aquele momento também se fez de imagens. Celebrou-se em imagens.
Entre tantas, uma acompanha-me desde menino:
um outro menino a colocar um cravo no cano de
uma G3. Essa imagem surgia num cartaz colado na
parede da Cooperativa Piedense, onde ía lanchar
com a minha mãe. E eu recordo-o. Evoco-o aqui
como símbolo, como exemplo da importância da
arte e da força da imagem na construção do
pensamento e do exercício da cidadania.
Curiosamente, descobri hoje, e para efeitos deste
texto, que o menino do cravo se chama Diogo
Bandeira Freire. Nunca tinha pensado nisso. Nunca
fui bom com nomes. Mas dificilmente esqueço uma
imagem que me marca.
Hoje, 40 anos depois, Abril ainda se faz de imagens. É invocado em
imagens. Recordam-se as do passado. Criam-se novas…
(É uma análise comparativa interessante a ser realizada: as imagens e
cartazes de Abril desde ‘74 até aos dias de hoje. Campos profícuos para
análise semiótica, semiológica, linguísticos… signos e símbolos, significados
e significantes… Interessante atentar no tipo de desenho, de traço, de
composição gráfica, de cores utilizadas, de frases, slogans, etc.)

“Nunca fui bom
com nomes.
Mas dificilmente
esqueço uma
imagem que me
marca.”
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ABRIL EM CARTAZ
Numa perspetiva meramente gráfica-artística-estética a diferenciação é
interessante. Numa perspetiva de mensagem pode ser preocupante, pois
muitas lançam alertas para ideais por cumprir. Mas isso significa que se as
imagens permanecem, é porque os Ideais persistem e citando Manuel Freire:
“não há machado que corte a raiz ao pensamento”. Em última análise, o
objetivo é sempre o mesmo: construção de pensamento e exercício de
cidadania.
Agora, deixemos as imagens falar mais do que as minhas mil palavras.
Por: Luís Brandão

“Se as imagens
permanecem, é
porque os Ideais
persistem.”

ABRIL EM CARTAZ

Página 29

ABRIL EM CARTAZ
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MURAIS DE ABRIL

Página 31

AS LETRAS QUE ABRIL NOS IMPRIMIU

SUGESTÕES DE LEITURA
Romance do 25 de Abril
João Pedro Mésseder, Alex Gozblau
Sinopse:
«E se um menino se chamasse Portugal?
Ou então: pode o Portugal do antes do 25
de Abril ser comparado a um menino?
Ora por que não?
Ouçam pois a sua história: como cresceu e
sofreu e lutou até, já adulto, ver realizado
um sonho. E que sonho foi esse? O da
liberdade, é claro. Mas imaginou também
uma democracia e uma justiça que julgou
possíveis no seu país à beira-mar.
Esse país onde hoje o mesmo menino,
homem feito agora, continua atento a sonhar
com um mundo melhor.»
http://www.caminho.leya.com/

Os Rapazes dos Tanques
Alfredo Cunha; Adelino Gomes
Sinopse:
«Este livro oferece-nos imagens e
testemunhos exclusivos dos homens
(oficiais, sargentos e praças) que
estiveram frente a frente no Terreiro do
Paço e no Carmo, no dia 25 de Abril de
1974. (…) E a conhecer, também, o
olhar que esses homens têm sobre o
país, quarenta anos depois.»
http://www.portoeditora.pt/

Página 32

AS LETRAS QUE ABRIL NOS IMPRIMIU

Capitãs de Abril
Ana Sofia Fonseca
Sinopse:
«O amor colocou-as no centro da revolução
que derrubou 40 anos de ditadura em
Portugal. E elas cumpriram o seu papel. Em
casa, para que a liberdade chegasse à rua.
Lutaram nas fileiras da conspiração, dando
cobertura a reuniões clandestinas, passando
à máquina manifestos, instigando a revolta ou
simplesmente “assobiando” para o lado como
quem não vê o golpe em marcha. Esta é a
história das mulheres dos capitães de Abril.»
http://www.esferadoslivros.pt/

No Limite da Dor
Ana Aranha; Carlos Ademar
Sinopse:
«Baseado no programa homónimo da Antena 1,
(…) Este livro é um testemunho vivo, mas é
também uma homenagem a todos os homens e
a todas as mulheres que, tendo descido aos
infernos, não permitiram que lhes fosse roubada
a crença num ideal de justiça e de liberdade,
pelo qual lutaram heroicamente.
Documento histórico singular, No Limite da Dor
é uma obra fundamental para se conhecer melhor uma página negra do passado recente de
Portugal. Para que a História não se repita.
Nunca mais. »
http://www.parsifal.pt/

Página 33

Dar espaço ao local, tempo à sua afirmação, poder ao seu poder...
O ICE - Instituto das Comunidades Educativas - é uma associação de
âmbito nacional, de utilidade pública sem fins lucrativos, com o estatuto de
ONGD e sede em Setúbal. Constituído a 15 de Julho de 1992, é o
resultado da confluência de projetos de intervenção e do envolvimento e
articulação de autarquias, instituições académicas, personalidades ligadas
à cultura e educação e diferentes ONG's.
Morada:
Rua do Moinho, nº 1 - R/C
D11, Bairro da Bela Vista,
2910-614 Setúbal

Coordenadas GPS:
38.521673, -8.865575
Link para localização:
http://goo.gl/maps/1ewnR

Tem como finalidades a organização, gestão, animação e apoio a projetos
de intervenção, investigação e desenvolvimento, no âmbito educativo,
cultural, social e económico.
Ao longo da sua existência tem desenvolvido projetos apoiados por
programas de financiamento europeus (GRUNDVIG, SOCRATES, EQUAL,
POEFDS) e nacionais (Luta contra a Pobreza, Ser Criança; SIQE) a
maioria dos quais como entidade interlocutora/promotora.
As investigações que conduz traduzem-se num significativo número de
publicações com contributos no domínio da formação, da educação, do
desenvolvimento local e da animação comunitária.

Tel:
265 783 006
Correio eletrónico:
alternativa.ice@gmail.com
Website:

http://www.iceweb.org/

Anima várias redes de parceria onde se acham implicadas autarquias,
coletividades, associações, escolas, universidades e serviços públicos.
Cerca de 80% do seu volume de trabalho é assegurado em regime de
voluntariado.
Adota como princípios e traços de especificidade:
 Elege, como objeto privilegiado de intervenção, a comunidade local, na

perspetiva da sua afirmação e desenvolvimento.
 Estrutura da sociedade civil, o ICE define como principal objetivo e razão

de ser o combate contra a exclusão social, promove a cultura educativa e
o desenvolvimento integrado local em Portugal - combate a que se
associa a solidariedade de princípio com as problemáticas do
desenvolvimento e educação dos países de língua oficial portuguesa,
bem como o intercâmbio e a articulação com projetos e instituições de
desenvolvimento local e educativo da Europa.
 Trabalha

a dimensão educativa, enquanto vertente de um
desenvolvimento que só pode ser integrado e sistémico. E entende como
dimensão educativa os níveis de educação formal, não formal e informal,
considerados na sua interdependência mas também na sua autonomia
relativa.

 Assume o reconhecimento e a recuperação da diferença que a

diversidade implica.
Aos Sócios e Amigos do ICE

APOIAR FINANCEIRAMENTE O ICE SEM GASTAR UM CÊNTIMO!!!
Basta, para o efeito, quando da declaração de rendimentos - IRS, preencher no Anexo H - Quadro 9

