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O livro de histórias URB_ART: como é que 
começou? 
O livro de histórias URB_ART é um dos cinco principais resultados do projeto URB_ART - 

Apoiar o Desenvolvimento Comunitário através da Educação Artística Urbana, 

desenvolvido no âmbito do programa Erasmus+. De Março de 2021 a Fevereiro de 2023, 

cinco parceiros da Áustria, Grã-Bretanha, Islândia, Portugal e Eslovénia estão a colaborar, 

com o objectivo de apoiar adultos pouco qualificados em comunidades marginalizadas 

através das atividades e conceitos de Educação para as Artes Urbanas.  

Todas as atividades do projecto URB_ART estão sujeitas a uma agenda estratégica de 

inclusão social e empoderamento de adultos pouco qualificados em comunidades 

marginalizadas, partindo de uma pesquisa exaustiva realizada em cinco países parceiros, 

através da publicação deste compêndio, da concepção de uma formação e de um kit de 

ferramentas vídeo, da redacção de políticas, de múltiplas conferências nacionais, e de um 

simpósio europeu realizado em Viena. 

O primeiro passo do projeto foi identificar necessidades e desafios nacionais e 

transnacionais, relacionados com a marginalização nos campos da cultura e educação, 

bem como indicadores de sucesso relacionados com a Educação em Artes Urbanas, ao 

mesmo tempo que se consideravam conceitos de trans-disciplinaridade, metro- e 

multilinguismo. Através do Inquérito de Base sobre Educação em Artes Urbanas 

transdisciplinar e multilingue, convidámos os profissionais das artes urbanas e da 

Educação em Artes Urbanas a partilhar as suas experiências, a descrever as suas 

necessidades e desafios, e a identificar problemas que enfrentam no seu trabalho com 

pessoas marginalizadas e comunidades carenciadas. Utilizámos questionários, entrevistas 

e grupos para recolher os dados que foram depois reunidos e apresentados num relatório 

publicado em Outubro de 2021.  

O livro de histórias do URB_ART é o segundo passo do nosso projeto, apresentando os 

conhecimentos adquiridos a todos os interessados em aprender sobre a situação atual e as 

tendências da Educação em Artes Urbanas, a inclusão social através da arte e os métodos 

educativos inspirados na transdisciplinaridade, no metro- e multilinguismo.  

Estas são vinte histórias de artistas urbanos e profissionais da Educação em Artes Urbanas 

que trabalham em toda a Europa, os relatos das suas viagens artísticas, desafios e sucessos 

na melhoria da vida de adultos pouco qualificados em comunidades marginalizadas 

através da arte.  

  

https://urbart.eu/survey/
https://urbart.eu/survey/
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O livro de histórias URB_ART: como é que o 
fizemos? 
Criámos o Livro de Histórias do URB_ART para aproximar o conceito de Educação para as 

Artes Urbanas como instrumento de inclusão social e de capacitação de adultos pouco 

qualificados em comunidades marginalizadas. A nossa esperança é que a apresentação 

das histórias de artistas urbanos e de especialistas em Educação Artística Urbana aumente 

a consciência da exclusão social colocada pela metrolingualidade e pelo grande potencial 

do multilinguismo e da educação artística para superar muitos desafios sociais em áreas 

urbanas.  

Seguindo o conceito das Artes Urbanas, entendido como qualquer manifestação artística 

desenvolvida no espaço público que não requer profissionalismo artístico ou cultural dos 

seus potenciais colaboradores e está aberta a todos os membros da comunidade, usamos 

o termo Educação para as Artes Urbanas como um método de educação artística, que 

engloba tanto o desenvolvimento criativo dos indivíduos como a compreensão das artes e 

da cultura regional e internacional que tem lugar em grandes áreas urbanas densamente 

povoadas e com populações diversas. 

Cada um dos cinco parceiros que contribuíram para este compêndio começou com uma 

pesquisa exaustiva realizada em 2021 na Áustria pelo EDUCULT - Instituto de Política 

Cultural e Gestão Cultural, Portugal pela Proportional Message, Grã-Bretanha pelo 

FilmWorks Trust, Eslovénia pelo ZRC SAZU Centro de Pesquisa da Academia Eslovena de 

Ciências e Artes, e na Islândia pelo Reykjavík Ensemble.   

A nossa equipa internacional contactou mais de 200 respondentes ao questionário e 

realizou mais de vinte e cinco extensas entrevistas individuais e de grupo. Com base nos 

dados e na informação recolhida, os parceiros selecionaram e apresentaram quatro 

histórias características do seu contexto local que podem inspirar e confrontar os leitores 

com a realidade da Educação para as Artes Urbanas. Cada contribuição inclui também 

uma caracterização dos antecedentes nacionais e recomendações para cada país.  

Na sequência das histórias da Áustria, Grã-Bretanha, Islândia, Portugal e Eslovénia, 

encontrará também conclusões gerais e perspetivas sobre recursos comuns para contar 

histórias, fatores de sucesso e recomendações de ação em termos de Educação Artística 

Urbana para adultos pouco qualificados em comunidades marginalizadas, no final desta 

publicação. 

Dedicamos este compêndio a educadores adultos e comunitários independentes e 

associados, assistentes sociais, profissionais do campo artístico e cultural que com paixão e 

compreensão ultrapassam as barreiras socioculturais aos marginalizados: indivíduos, 

grupos e comunidades socialmente vulneráveis que vivem frequentemente em áreas 

desfavorecidas, os socialmente isolados ou os excluídos da participação artística e cultural.   
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Áustria: Embala-me, Amadeus! 

O período clássico vienense - os seus representantes, como Mozart, ou a impressionante 

arquitetura imperial - é geralmente a primeira coisa que nos vem à mente quando 

refletimos sobre as realizações culturais da Áustria. No entanto, a vida cultural austríaca vai 

muito além disso. 

Mais de 1/5 da população austríaca reside em Viena. Devido à sua ênfase histórica nas artes 

e na cultura, a capital tem um significado especial. Outras cidades como Salzburg, Linz ou 

Innsbruck não ficam para trás. Para além da música clássica, óperas, teatros e museus, a 

vida urbana austríaca tem uma oferta incrivelmente diversificada, tanto de grandes 

organizações culturais como de pequenas associações artísticas independentes, e uma 

vasta gama de atividades de educação artística para pessoas de todas as idades.  

Os principais fatores de risco de marginalização nas artes e cultura na Áustria são os baixos 

conhecimentos linguísticos, baixos rendimentos e baixo nível de educação. 

Surpreendentemente, não a falta de oportunidades, mas sim a falta de conhecimento 

sobre oportunidades reduz o acesso à Educação em Artes Urbanas.  

Quando as pessoas não falam a língua dominante, uma falta de informação combinada 

com sentimentos de insegurança e medo de julgamento torna-se uma enorme barreira a 

ultrapassar. Infelizmente, a maioria das pequenas organizações artísticas carecem de 

financiamento e pessoal para oferecer ou mesmo publicitar os seus eventos em línguas 

faladas localmente, ou para chegar a grupos excluídos por outras razões.  

As artes têm o potencial para ultrapassar as barreiras de comunicação. A dança, a música e 

a pintura são formas de expressão que transcendem a linguagem. Expressões criativas e 

artísticas, gestos, expressões faciais e linguagem corporal são construtores de pontes de 

comunicação.  Por conseguinte, a comunicação de baixo limiar e orientada para o grupo-

alvo é um fator chave no reforço da inclusão social através da Educação para as Artes 

Urbanas. A tradução de conteúdos culturais através da interpretação artística pode assim 

ser uma estratégia para educar e ligar diferentes grupos sociais.  

"Rock Me, Amadeus" é uma canção do músico austríaco Falco, que ofereceu uma 

reinterpretação artística do mundialmente famoso compositor Wolfgang Amadeus 

Mozart. Na versão de Falco, o génio musical do século XVIII acompanha a cena punk em 

Viena, é um "virtuoso" e um "ídolo do rock".  

A narrativa alternativa cria uma ligação entre o património tradicional e o estilo de vida 

urbano contemporâneo, e mostra como a cultura pode ser interpretada de muitas 

maneiras. A seguir, gostaríamos de apresentar quatro histórias de sucesso da Áustria sobre 

como a educação cultural urbana e as redes artísticas transdisciplinares podem ser bem 

sucedidas, tendo em conta os aspetos linguísticos.   
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Dançar arte?  

Já alguma vez visitou uma galeria ou um museu para dançar? Provavelmente não. Os 

locais onde a arte visual é apresentada são normalmente silenciosos, parados, quase 

imóveis, convidando-nos a permanecer e a refletir. 

Há outra forma. A ligação da arte visual e de várias formas de expressão abre novos 

mundos de experiência. Esta é a abordagem escolhida pela KOMM!- um coletivo 

transcultural de profissionais de arte e cultura multilingues e educadores de línguas para o 

alemão como segunda língua, com sede em Viena.  

Em workshops como "Danças arte?", a comunicação não acontece apenas com palavras, 

mas "linguagem através da arte": movimento, gesto, vestir-se, etc. A experimentação da 

dança e da linguagem em resposta à arte dadaísta e surrealista cria movimentos 

espontâneos, espirituosos e associativos. 

Os participantes tomam conhecimento das peças expostas, recebem uma introdução às 
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questões de género, e discutem em conjunto as novas perspetivas. Subsequentemente, 

reinterpretam as obras através da sua própria linguagem formal, uso de pantomima e 

movimentos ao ritmo de um metrónomo. Várias formas de comunicação fundem-se à 

medida que os participantes da oficina aprendem, inventam e utilizam diferentes formas 

de expressão. Os fundadores da KOMM! declaram: 

"A arte é um meio de refletir sobre as experiências de vida. Isso pode estar 

em muitos objetos e coisas. ” 

A dança liga as pessoas e rompe barreiras linguísticas e sociais. A interação partilhada a 

diferentes níveis e a interpretação das obras de arte expostas encorajam e promovem uma 

troca de experiências.  

 

A URB_ART falou com Ramona Rieder e Mareike Heitman, fundadoras e educadoras 

artísticas da KOMM! (www.komm.wien), uma associação com sede em Viena que realiza 

workshops com estudantes alemães, principalmente em museus, combinando a 

educação linguística e artística. Oferecem também formação para professores e 

trabalho conceptual, por exemplo, para instituições. 

 
 
 

  

http://www.komm.wien/
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No final, há sempre música 

 

Para Hannah, uma DJ estagiária do Firefly Club, as coisas mais importantes na vida são 

desfrutar da vida e fazer o que a faz feliz, que é fazer música. 

"É como uma terapia para mim: quando estou triste, a música faz-me feliz, 

eu canto a tristeza à distância. (...) Quando eu tinha nove anos de idade, a 

minha mãe faleceu. A música ajudou-me a superar a minha tristeza - ainda 

o faz"!  

As pessoas com deficiências cognitivas e físicas enfrentam muita exclusão e preconceitos e 

são um dos grupos mais marginalizados da sociedade. Isto também se aplica ao negócio 

da música e à indústria criativa. Christoph Sackl e Sebastian Gruber decidiram tomar 

medidas e em 2012 fundaram o Firefly Club.  

A associação sem fins lucrativos treina pessoas com deficiências cognitivas para se 

tornarem DJs e depois atua como seu agente para reservas. O seu objectivo é quebrar os 

preconceitos contra as deficiências na indústria criativa. Ao apoiarem o intercâmbio entre 

pessoas com e sem deficiência, querem contribuir para um mundo mais inclusivo.  

A viagem do Firefly Club nem sempre foi e nem sempre é fácil. O principal desafio tem sido 

encontrar financiamento para o seu projeto, muitas vezes visto como "simpático mas não 

necessário". Além disso, os potenciais clientes para as reservas têm frequentemente 

preconceitos e reticências em reservar um DJ com uma deficiência, ou contratam-nos 

apenas por razões de imagem e marketing. Apesar disso, os DJs do Firefly Club já tocaram 

em grandes clubes em Viena, bem como num grande festival de música austríaco. Para 

Á
U

ST
R

IA
 

https://www.fireflyclub.at/


12 

 

Sebastian, também fundador da associação, estas foram uma das maiores experiências da 

sua carreira. 

Um forte aumento da auto-estima pode ser notado entre os participantes, especialmente 

quando estão em palco. Para alguns, existe também um aspecto social - eles saem mais. O 

projeto tem um grande efeito no público: as barreiras caem, são feitos novos contactos 

entre pessoas com e sem deficiência. Alguns estagiários também desenvolvem um 

interesse duradouro pela música. Dentro dos grupos existe uma estreita coesão e uma 

forte consciência das (diferentes) deficiências. A língua não desempenha um papel tão 

importante como a sucessão - há também alguns participantes quase não verbais que 

comunicam com gestos ou sons. O multilinguismo manifesta-se através de outras formas 

de comunicação. Nos seus workshops e formações, não há pressão de desempenho, como 

afirma Christoph:  

"São possíveis diferentes níveis de dificuldade, todos podem ir tão longe 

quanto possível - no final, há sempre música". 

 

A URB_ART falou com Christoph Sackl, co-fundador e presidente do Firefly Club 

(www.fireflyclub.at). A associação sem fins lucrativos treina pessoas com deficiências 

cognitivas para se tornarem DJs e depois atua como agente de reservas.  

 

 

  

https://www.fireflyclub.at/
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Um oásis na cidade  

A vida da cidade é rápida e anónima, as pessoas passam umas pelas outras nas ruas e 

desaparecem imediatamente após a próxima esquina ou para um edifício. Falta 

frequentemente um lugar aberto e sem barreiras para encontros e edifícios comunitários.  

O estudante de arquitetura e gestor comunitário Mais, que se mudou da Síria para Viena, 

considera que os encontros urbanos e de vizinhança são essenciais para a inclusão social e 

a sustentabilidade. Como parte do seu trabalho em Fremde werden Freunde (ou seja, 

"estranhos tornam-se amigos") - uma iniciativa para a inclusão social - ela concebeu 

arquitetonicamente um parklet para o intercâmbio transcultural no espaço público de 

Viena.  

Juntamente com voluntários e parceiros de cooperação pública, construíram um oásis 

para novos encontros com possibilidades de sentar e jardinagem. Abriu sob o nome de 

Freunde Diwan devido à sua estante, que contém livros em muitas línguas faladas em 

Viena, incluindo árabe, inglês e alemão. Diwan vem da língua árabe e descreve um local de 

encontro, neste contexto, um encontro de amigos. 

Apoiado e formado por uma empresa de carpintaria, o carácter cultural e educativo da 

construção Diwan esteve em primeiro plano desde o início. Disse Mais: 

"Claro que pode ser melhor se as pessoas já tiverem estas competências, 

mas na minha experiência é mais agradável quando as pessoas não as têm, 

e apenas vêm porque estão interessadas. Porque não se trata de construir 

uma obra-prima, mas apenas de criar um espaço onde as pessoas se 
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encontram, que reúne as pessoas".  

Entretanto, Freunde Diwan é o local de Verão para os eventos de Fremde werden Freunde: 

cafés de contos, aprendizagem de línguas, leituras, o clube do livro ou o salão de xadrez, 

bem como uma tentativa de tornar a cidade de Viena ainda mais verde e mais atrativa. O 

multilinguismo e o intercâmbio transcultural têm uma importância particular. É um lugar 

onde as ideias de envolvimento cívico são discutidas e implementadas, ou apenas um 

lugar para rir e relaxar juntos. 

 

A URB_ART falou com Mais Msto, estudante de arquitetura e gestor comunitário, que 

trabalha na Fremde werden Freunde (www.fremdewerdenfreunde.at), uma iniciativa 

para a inclusão social. A organização gere vários projetos, incluindo a construção de um 

parque, um programa de mentoria universitária intercultural e muito mais. 

  

https://www.fremdewerdenfreunde.at/
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Sente a música! 

Como podem ser incluídos na Educação para as Artes Urbanas grupos de pessoas com 

dificuldades de acesso, como toxicodependentes ou refugiados? O designer e artista de 

meios de comunicação Peter Hutter e o seu coletivo Konverter oferecem oficinas de 

mistura de som em espaços públicos ou em espaços de formação de artes abertas em 

Graz para chegar a diversos grupos.  

As pessoas que lutam contra os vícios são frequentemente confrontadas com um 

sentimento de inutilidade e vazio na vida, e afirmam que não encontram alegria em fazer 

coisas de que gostavam antes quando estavam sóbrias. Segundo Peter, há necessidade de 

reformular estas atividades, e de abrir novas áreas de interesse.  

No seu Workshop Synthesizer, tanto pessoas com vícios e estudantes universitários, como 

músicos apareceram e fazem música juntos. Desta forma, pessoas de grupos societais de 

origens educacionais e sociais muito diferentes, com diferentes formas de comunicação e 

comportamento, juntaram-se. 

Noutro cenário, Peter leva um carrinho de bebé, convertido numa estação de mistura de 

som para locais públicos e interage com as pessoas com diferentes origens e línguas, 

ensinando-as a usar o instrumento e a vibrar com elas. Diz ele:  

"Misturar música tem funcionado muito bem como um modo de 

comunicação não verbal [...] Depois partilhamos emoções, e através desta 

comunicação notamos imediatamente - ele responde à minha saída de 

áudio - conduz à comunicação e alegria, e a uma certa intimidade. E vão 

aprender algo sobre a síntese áudio pela primeira vez [...] sem realmente o 

saberem".  
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Entrementes, um jovem do Afeganistão, foi atraído por esta estação de som móvel. 

Embora não tivessem uma linguagem verbal comum, logo começou, juntamente com 

Peter, a criar o seu próprio desenho sonoro e a reagir aos sons uns dos outros.  

"Parecia uma forma de conversa entre dois modos de vida diferentes. 

Rimo-nos muito juntos e sentimo-nos muito ligados. Nunca mais o 

encontrei, mas tive a sensação de que esta situação quebrou uma barreira 

e teve um impacto positivo numa pessoa que está muito excluída da vida 

pública". 

O acesso aberto e a disponibilização de instrumentos musicais eletrónicos podem captar 

indivíduos da sua autopercepção, quebrar barreiras sociais e estabelecer impulsos sociais; e 

isso acontece "apenas" através da aproximação e dos “beats” uns dos outros.  

 

URB_ART falou com o artista Peter Hutter, que, juntamente com o seu coletivo Konverter 

(www.konverter.cc), dirige workshops de mistura de som em vários contextos, incluindo 

em espaços abertos como parques e com pessoas a combater a dependência.   

http://www.konverter.cc/
http://www.konverter.cc/
http://www.konverter.cc/
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Conclusões austríacas 

As quatro histórias da Educação para as Artes Urbanas na Áustria foram criadas no seu 

próprio contexto social e cultural, mas as abordagens dos artistas apresentam algumas 

estratégias de sucesso.  

O encontro visual, respeito, compreensão e acima de tudo a integração e inclusão 

consciente dos diferentes grupos-alvo é um fator particularmente importante. Isto conduz 

à capacitação, autodeterminação e autoconfiança de um indivíduo ou de um grupo para 

poder criar algo em conjunto e ser apreciado por isso. 

Outra estratégia que se torna clara nestas histórias é a comunicação não-verbal e 

multilingue. É uma tentativa consciente de não aceitar as barreiras linguísticas como 

obstáculos ao intercâmbio social, mas de trabalhar progressivamente contra elas. A 

comunicação não-verbal combinada com a educação linguística provou ser uma 

abordagem bem sucedida.  

Uma das disciplinas supremas no trabalho cultural inclusivo é a reunião de diferentes 

grupos. Pode ser dominada até certo ponto através da integração de diversos grupos 

através de relações públicas, trabalho de vizinhança e de objetivos específicos. Isto pode 

reduzir os preconceitos contra grupos discriminados e assim contrariar a marginalização. 

O acesso a projetos culturais de baixo limiar e sem barreiras também se revela crucial para 

a participação de muitos grupos. Se fatores de exclusão, tais como taxas de entrada, 

monolinguismo ou sentimentos de insegurança e julgamento puderem ser reduzidos ou 

mesmo desaparecer, pode ser criado um ambiente aberto para a construção de 

comunidades.   

No entanto, muitas iniciativas e associações austríacas que trabalham no campo da 

Educação em Artes Urbanas lutam financeiramente. Este é um dos maiores desafios. 

Mozart foi um ídolo punk e rock do seu tempo, mesmo com a sua impressionante 

contribuição para a cultura austríaca e europeia, o génio da música tinha enormes dívidas 

para com os bancos. Por mais controverso que pareça, os projetos de Educação para as 

Artes Urbanas maximizam o lucro não para a prosperidade financeira, mas para a nossa 

prosperidade social e cultural, pelo que necessitam de apoio financeiro.   
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Grã-Bretanha : criar a mudança  

Londres é uma cidade global, cosmopolita, com um elevado nível de desempenho 

económico. Uma das cidades mais caras do mundo para se viver, a pobreza é mais elevada 

em Londres do que em qualquer outra região ou país do Reino Unido, com muitos 

londrinos a lutar para sobreviver. Londres é também a área culturalmente mais 

diversificada do Reino Unido. Detém mais de 35% do total da população britânica nascida 

no estrangeiro - 3 milhões dos 8 milhões de habitantes de Londres, sendo a maioria 

proveniente da Índia, Paquistão, Polónia e Roménia.  

Apesar das centenas de museus e galerias de Londres, os seus milhares de espetáculos de 

teatro e música, exibições de filmes, exposições e festivais de arte e cultura todos os anos, a 

pobreza e outros obstáculos no envolvimento com eventos culturais, tais como barreiras 

linguísticas ou sentir-se deslocado, reduzem o número de comunidades marginalizadas 

que participam na educação cultural e artística.  

Fora da oferta artística nas escolas do Reino Unido, a Educação para as Artes Urbanas é 

uma oferta de educação alternativa estabelecida. A maioria destes programas de arte 

comunitária são geridos por organizações de caridade locais e são dirigidos por artistas. 

Estas atividades são geralmente financiadas por fontes filantrópicas ou ONG, com pouco 

financiamento direto do governo do Reino Unido. 

Como instituições de caridade, o seu impacto e alcance são limitados e dificultados pelo 

financiamento, especialmente aqueles que trabalham com as comunidades mais 

marginalizadas, que não podem contribuir financeiramente. Como resultado, os projetos 

são normalmente limitados no âmbito e no tempo. Apenas alguns fornecedores parecem 

trabalhar em várias cidades, ter um impacto nacional, ou oferecer para além da sua própria 

localidade. Além disso, o envolvimento com as artes é desproporcionalmente baixo entre 

as pessoas de comunidades negras, asiáticas e minorias étnicas - seguindo a conceção 

errada de que "não é para elas". 

Apesar destas limitações, os resultados e as mudanças de comportamento alcançadas são 

impressionantes. O poder das artes para se envolverem, fornecerem competências valiosas 

e elevarem as aspirações é bem compreendido. É visto diariamente por quem dirige estes 

programas e discutido tanto a nível local como nacional.  

As seguintes histórias de sucesso da Educação para Artes Urbanas in na Grã-Bretanha 

demonstram como as artes podem enfrentar desafios e produzir uma série de resultados. 

Desde a mudança da narrativa sobre uma comunidade marginalizada à redução do 

isolamento social, proporcionando novas competências e proporcionando mudanças 

sociais.  
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Impulsionar a mudança social 

"O referendo Brexit revelou profundas divisões na sociedade britânica. 

Perto do topo destas, surgiram questões de migração, especialmente de 

refugiados. O resultado parecia dar licença a um setor da sociedade para 

insultar e até atacar as comunidades de refugiados. "  

Há muitos anos que a Pan Intercultural Arts trabalha com grupos de jovens migrantes, 

refugiados e requerentes de asilo, traumatizados pelas experiências de guerra, abuso, 

tortura e pelas viagens empreendidas para escapar a eles. Um sintoma do Transtorno de 

Stress Pós Traumático (PTSD) pode ser que a imaginação se reduz à medida que a pessoa 

procura lidar com problemas existenciais, o que mais tarde causa dificuldades para planear 

uma vida, confiar nas pessoas ou expressar os desejos para o futuro.  
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"As artes são uma forma fantástica de recuperar a criatividade através de 

jogos dramáticos, improvisações vocais, jogos de papéis e criação de um 

espaço seguro onde as ideias das pessoas podem ser partilhadas, 

desenvolvidas e cultivadas em grupo". 

Os facilitadores artísticos da Pan Intercultural são oriundos de uma diversidade de origens 

e formados em música, improvisação e teatro físico. Trabalham alegremente com muitas 

línguas num grupo, através de demonstração, ludicidade e encorajamento, sem o 

incómodo dos intérpretes:  

"Trabalhamos apenas em inglês com muita demonstração, instruções 

lentas e claras, mímica, fisicalidade e cópia. Permitimos outras línguas se 

houver tradutores de pares, e isso é realmente necessário, mas evitamos a 

formação de subgrupos com base na língua. No entanto, encorajamos os 

participantes a improvisar na sua própria língua, contar histórias, trazer 

canções na sua própria língua para que possam sentir a liberdade do fluxo 

da sua língua". 

Um projeto-piloto “Building Bridges”, gerido pela Pan Intercultural, teve lugar num colégio 

londrino. Os participantes foram divididos em dois grupos - migrantes e indivíduos da área 

local. Trabalharam à parte, depois juntaram-se para partilhar ideias e discutir "alteridade". 

Os grupos exploraram o que constitui a identidade e como as pessoas reagem a outras 

identidades. Analisaram o discurso do ódio e o discurso positivista e o que é viver numa 

sociedade pluralista como Londres.  

 

A URB_ART falou com John Martin, Diretor Artístico, e membro fundador da Pan.  

Pan Intercultural Arts (www.pan-arts.net) gere projetos para refugiados, requerentes de 

asilo menores não acompanhados, mulheres sobreviventes de tráfico e jovens próximos 

da criminalidade.  

http://www.pan-arts.net/
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Mudando a narrativa  

Quando Lara Parmiani, como jovem atriz e produtora de teatro, chegou ao Reino Unido 

vinda de Itália, há vinte anos, lutou para conseguir papéis principais no palco devido ao seu 

sotaque italiano, apesar de falar inglês fluentemente. Enquanto Londres tinha uma 

reputação cosmopolita a nível mundial, o West End Theatre não refletia este facto. Os 

sotaques em palco não eram ouvidos, e se o eram, era como uma paródia de 

nacionalidades estrangeiras ou uma linha de uma pequena parte.   

Lara teve sucesso no teatro marginal, e encontrou um ponto em comum com outros 

artistas não britânicos, formando o Teatro LegalAliens. Uma companhia de artistas 

internacionais com sede no Reino Unido que utiliza o teatro como meio de discutir 
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questões sociais, políticas e para provocar mudanças.  

LegalAliens quer mudar a narrativa sobre a migração e a "crise dos refugiados". As suas 

peças de teatro utilizam diferentes nacionalidades, sotaques, línguas para expor o público 

a uma maior diversidade.  

A LegalAliens começou a organizar aulas de teatro gratuitas permitindo aos migrantes, 

refugiados, requerentes de asilo aprenderem inglês e representação, conhecer outros que 

partilhavam os seus antecedentes ou desafios semelhantes. Alojados em Tottenham - uma 

das áreas mais diversificadas mas também desfavorecidas do bairro de Haringey, no Norte 

de Londres - as aulas eram abertas a todos, independentemente do seu nível de inglês ou 

da sua experiência. As sessões oferecem um espaço seguro para as pessoas se 

encontrarem, aprenderem, e fazerem amigos enquanto são criativas. 

"Muitas comunidades migrantes mantêm-se unidas e agrupam-se numa área, o 

que significa que a oportunidade de praticar inglês é na realidade limitada".  

Jogos de teatro simples, narração de histórias e improvisação encorajam a conversa de 

uma forma divertida. Exercícios vocais (articulação, respiração, pronúncia) criam confiança, 

e são populares entre as pessoas tímidas e assustadas para falar. Os participantes são 

encorajados a inventar histórias, trabalhar na narrativa, escrita livre, e criatividade. Técnicas 

tradicionais de representação (como as "repetições" de Meisner ou os "estados de tensão" 

de Lecoq) são ensinadas a desenvolver a capacidade de falar, bem como a confiança. Os 

grupos utilizam extratos de peças de teatro contemporâneas e clássicas, para praticar a 

leitura, construir vocabulário e criar personagens. 

 

A URB_ART falou com Lara Parmiani, directora artística e membro fundador da 

LegalAliens (www.legalalienstheatre.com), um conjunto de mulheres que fazem do Reino 

Unido a sua casa. Elas colaboram com artistas de qualquer origem, independentemente 

da etnia, língua ou nacionalidade. A maior parte do trabalho da LegalAliens responde 

diretamente à necessidade de os criadores de teatro migrantes se sentirem vistos e 

representados, e utilizam o teatro como um instrumento para promover a inclusão. 
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Salvo pela música 

 

Londres contém algumas das áreas mais desfavorecidas do Reino Unido com lares de 

baixos rendimentos e elevada pobreza infantil, para não mencionar problemas sociais 

como o crime, o abuso de drogas e álcool. A Young Urban Arts Foundation (YUAF) foi 

criada por Kerry O'Brien, que foi salva de uma juventude desafiante através da sua ligação 

com a música e as artes criativas, em particular a Jungle e o baixo 'n' drum 'n'.  

"A música salvou a minha vida ao crescer. Sem me tornar um MC ou 

intérprete, quem sabe se eu estaria vivo hoje"?  

Depois de alcançar o sucesso como 'Lady MC', Kerry quis retribuir à sua comunidade local e 

iniciou o YUAF para elevar as aspirações através da música e ajudar outros a escapar à 

privação social. Desde a sua criação em 2009, a fundação já se envolveu com mais de 

20.000 jovens. 

Um projeto chave de divulgação é o YUAF Media Bus. Equipado com um estúdio de 

gravação nas traseiras, o autocarro entra nos bairros residenciais de Londres e é 

diretamente acessível por jovens de difícil acesso e comunidades marginalizadas; 

trabalhando em áreas urbanas onde existem elevados níveis de privação, mas sem serviços 

a que os jovens tenham acesso. 
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O pessoal da YUAF e os jovens facilitadores têm antecedentes semelhantes aos dos seus 

beneficiários. Utilizam o autocarro para ajudar os jovens a explorar as suas aspirações, 

abordando as barreiras sociais desenvolvendo capacidades criativas através da produção 

musical, escrita lírica positiva, poesia falada, gravação vocal e canto.  

"Nos nossos programas, não só estamos a manter os jovens em segurança 

enquanto se divertem, como também estamos a criar um espaço seguro 

para eles aprenderem novas competências, e para processarem os seus 

sentimentos e emoções".  

Ouvindo o feedback dos jovens, e como resultado do movimento Black Lives Matter, a 

YUAF co-criou workshops de história negra a ter lugar ao lado da produção musical e da 

escrita lírica. É um escape para os jovens expressarem as suas emoções e experiências 

vividas de racismo num espaço seguro e de apoio, melhorando o bem-estar mental e as 

ferramentas de resiliência. Disse um beneficiário do YUAF: 

"Sinto-me fortalecido por toda a criatividade que flui através da sessão".  

 . 

A URB_ART falou com Jessica Ortiz, gestora de parcerias e angariação de fundos da 

YUAF (www.yuaf.org). A missão da Young Urban Art Foundation é fortalecer a vida dos 

jovens, melhorando o bem-estar e construindo oportunidades através da criatividade e 

cultura, assegurando que sejam vistos, ouvidos e celebrados.  

http://www.yuaf.org/
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Vamos falar de saúde mental 

 

 

"As pessoas com problemas de saúde mental são muitas vezes vistas como 

um conjunto de sintomas. Não há grande ligação humana entre médicos e 

doentes e as pessoas são também estigmatizadas nas suas próprias 

comunidades", diz Sandra Griffiths, fundadora da Red Earth Collective. 

O Red Earth Collective usa as artes para estimular o diálogo sobre saúde mental entre 

comunidades marginalizadas e racializadas em Birmingham. Trabalhando com uma série 

de parceiros, profissionais e artistas, o coletivo cria eventos e workshops que utilizam teatro, 

música, cinema e discussão para aumentar a consciência, desafiar estereótipos e apoiar 

uma melhor saúde mental e bem-estar. Juntos criaram uma plataforma para desafiar a 

discriminação da saúde mental em comunidades marginalizadas, capacitar as pessoas no 

reconhecimento de sinais de doença mental, e discutir o seu próprio bem-estar. 

No Festival de Artes e Saúde Mental Bedlam, realizado em Birmingham em 2021, o Red 

Earth Collective apresentou um programa de oito semanas que serviu de mentor a seis 

adultos negros com experiência vivida de saúde mental deficiente e diferentes níveis de 

experiência em escrita e performance, para criar novas performances de palavras faladas 
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que partilharam as suas experiências com o público do festival. 

"Exploramos o estigma que indivíduos de comunidades marginalizadas 

enfrentam quando tentam falar sobre as suas emoções; dando 'voz' e palco 

aos que têm uma saúde mental deficiente para quebrar preconceitos e 

preconceitos e encorajando discussões honestas sobre saúde mental".  

O Red Earth Collective também produziu uma performance de "Rose Ward", uma nova 

peça sobre a experiência do próprio dramaturgo em cuidados psiquiátricos, que foi 

dirigida por Cory Campbell, director criativo do Teatro de Belgrado em Coventry, e apoiada 

pelos Teatros REP e MAC de Birmingham, que forneceram gratuitamente espaço de 

ensaio e performance. Para além de duas atuações públicas na cidade, a equipa também 

realizou uma atuação para utilizadores de serviços, assistentes e pessoal no Centro 

Tamarind, um serviço de saúde mental de segurança média. 

 

A URB_ART falou com Nick Schlittner, Director de Desenvolvimento. O Red Earth 

Collective (www.redearthcollective.org.uk) é uma organização liderada por negros, com 

sede em Birmingham, que usa as artes para desafiar o estigma da saúde mental e a 

discriminação nas comunidades racializadas e marginalizadas. 
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Conclusões britânicas 

Existem muitas histórias de sucesso no âmbito da Educação para as Artes Urbanas na Grã-

Bretanha, demonstrando a sua capacidade de envolver comunidades marginalizadas e o 

seu valor para o indivíduo e para a comunidade em geral; contudo, a falta de um 

fornecedor nacional ou de representação nacional para as Artes Urbanas no Reino Unido, 

leva aos seguintes problemas: 

A entrega é restrita à área local. A maioria das organizações caritativas opera sozinha, 

normalmente a nível da cidade. Um esquema de financiamento projeto a projeto restringe 

a sua capacidade de crescimento, reduz a sua sustentabilidade financeira e o seu impacto. 

As melhores práticas não estão a ser partilhadas ou duplicadas - sem um organismo ou 

representação abrangente não há um impulso para o intercâmbio das melhores práticas 

em todo o Reino Unido, e a Educação para as Artes Urbanas carece de uma "voz" clara no 

governo ou nos círculos artísticos.  

As Artes Urbanas não são levadas a sério - a investigação sobre o valor cultural tem-se 

concentrado frequentemente na atividade financiada publicamente em ambientes 

formais e formas de arte correntes - por isso o financiamento disponível é limitado. As 

organizações de arte dependem de várias e diferentes fontes de caridade, o que restringe 

a sua capacidade de crescer e reter conhecimentos, uma vez que o financiamento é 

tipicamente inferior ao necessário e/ou de curto prazo ou centrado no projeto. 

Acreditamos que as seguintes soluções apoiariam melhor a Educação em Artes Urbanas 

do Reino Unido: 

A criação de um órgão de representação da Educação para as Artes Urbanas a nível 

nacional ajudaria a criar uma consciência em todo o país, permitiria a partilha das 

melhores práticas, informação e daria uma "voz" aos muitos educadores das Artes Urbanas. 

As organizações lideradas por negros e asiáticos são vitais para assegurar que as minorias 

étnicas sejam incluídas na Educação para as Artes. A equipa nacional trabalharia no 

sentido de expandir as soluções da Educação para as Artes Urbanas em todas as cidades 

do Reino Unido, com o objetivo de reduzir os problemas sociais.   

Melhor financiamento para projetos a longo prazo - proporcionando aos fornecedores com 

segurança para decretar expansões a longo prazo e permitir aos participantes 

continuarem a beneficiar e a progredir a longo prazo e com maior profundidade. 

Há uma escassez de organizações dirigidas por diversas organizações especificamente 

dedicadas às artes. As pessoas etnicamente diversas não estão bem representadas nas 

artes. O financiamento específico poderia melhorar esta situação e encorajar mais 

diversidade e mais organizações lideradas por indivíduos com experiência viva de 
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marginalização.  
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Islândia: à margem 

A Islândia, um país pequeno e isolado na junção de duas placas continentais, é bem 

conhecida pela atividade vulcânica e pelos poderosos fenómenos geológicos embelezados 

por um cenário natural incrível. A "terra do fogo e do gelo" ganhou o seu reconhecimento 

pelo património cultural mundial com uma rica tradição literária que brota da poesia 

medieval islandesa, dos contos vikings e de uma mistura de escritos históricos e 

mitológicos: sagas.  

A cena artística contemporânea islandesa está concentrada na maior área urbana, a região 

capital da cidade de Reykjavík, onde vive mais de 60% da população total. A região oferece 

uma variedade de iniciativas culturais, performances, galerias, concertos e espetáculos de 

arte, mas também projetos e eventos de elevado valor artístico estão espalhados por todo 

o país. Festivais famosos, residências artísticas e estúdios operam com sucesso em 

pequenas cidades, aldeias e locais frequentemente remotos. Na Islândia, um país com 

uma população de apenas cerca de 370.000 habitantes, as iniciativas culturais são 

facilmente promovidas e claramente percetíveis. A educação artística na Islândia é de alto 

nível internacional, e recebe apoio dos governos locais e nacionais.  

No entanto, a crise da Covid impactou o sector cultural da Islândia de forma mais negativa 

do que outras indústrias. Estes tempos de atividade cultural limitada e isolamento social 

obrigatório não só impediram artistas e educadores de arte de realizar os seus trabalhos, 

como também aumentaram em grande medida o risco de marginalização social. A crise 

pôs em evidência os desafios de proporcionar igual acesso à educação artística e às 

atividades culturais a todos os membros da nossa sociedade.  

Entre as principais razões para a marginalização social na Islândia estão os baixos 

conhecimentos linguísticos, baixos rendimentos, educação social, raça e etnia, deficiência, 

idade e origem rural. Embora a falta de conhecimentos sobre as oportunidades de 

educação, os desafios linguísticos, os obstáculos financeiros e as diferenças culturais sejam 

os obstáculos mais comuns no acesso à educação artística entre adultos.  

Nas últimas duas décadas, o número de imigrantes aumentou, em 2021, ultrapassando 15% 

da população islandesa. Isto exigiu uma mudança no que diz respeito à inclusão social e à 

igualdade de acesso à informação, educação, apoio social, bem como à cultura e às artes. 

Os governos nacionais e regionais islandeses, seguidos por escolas, organizações e 

empresas criativas, têm vindo a criar políticas e programas que abrangem a nova realidade 

multicultural e multilingue. No entanto, a marginalização cultural na Islândia também diz 

respeito a outros aspetos da vida social, tais como a idade, a riqueza e a deficiência.  

Perguntámos a especialistas e profissionais de educação artística na Islândia sobre a sua 
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experiência no trabalho com adultos marginalizados e a sua perspetiva sobre a situação da 

Educação Artística Urbana.  



31 

 

Recém-chegados 

 

 

Atualmente, um em cada seis residentes da Islândia é um migrante, nascido e criado 

numa cultura e língua estrangeiras. Para um recém-chegado que chega a um país isolado 

e pequeno no limite do Ártico, pode levar alguns anos até se adaptar às novas 

circunstâncias, e ainda mais tempo para aprender a língua local. A fluência em islandês, 

um elemento básico da identidade nacional dos islandeses, é muitas vezes considerada 

como uma chave para a sociedade islandesa. Quando se está ocupado a construir uma 

nova vida a partir do zero, a fazer face às despesas enquanto se trabalha num emprego 

fisicamente exigente e nem sempre bem pago, as aulas de arte podem parecer um luxo.   

"Os imigrantes são marginalizados e vulneráveis devido à sua situação 

social e económica. Não têm tempo para explorar nada para além de 

trabalharem muito para manter um estilo de vida básico. Por causa disto, 

ficam de fora de tudo o resto", diz Michelle Bird, uma artista visual e professora de 

arte.  

Michelle acredita firmemente que é muito mais difícil chegar aos imigrantes com uma 

oferta artística. É por isso que no seu estúdio de arte em Borgarfjörður, uma pequena 

cidade a norte de Reykjavík, Michelle acolhe oficinas de pintura exploratórias para artistas, 
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adultos e crianças de todas as origens e línguas. Michelle fala inglês, holandês, islandês, 

alemão e italiano e tem experiência internacional em educação. Isto ajuda-a a ligar-se 

instantaneamente a grupos minoritários e a indivíduos nascidos no estrangeiro na sua 

comunidade.  

Na sua prática de ensino, Michelle concentra-se em evocar os sentidos e criar uma 

atmosfera lúdica e sem esforço. Um dos exercícios que Michelle incorporou nas suas 

oficinas é a pintura cega com som e movimento. "Criar um espaço, um ambiente 

táctil e sensorial que permita às pessoas ligarem-se realmente de uma 

forma muito profunda com os seus eus artísticos". O ambiente é tudo. Não 

é que eu queira ensinar-lhes um método artístico, mas um método de 

ligação. Quais são as melhores condições para a arte?". 

Michelle acredita que o maior apoio à Educação para as Artes Urbanas na sua área seria 

um centro comunitário, um espaço público onde os artistas pudessem chegar a grupos 

maiores e mais diversificados. "Nem todos se sentem à vontade para visitar uma 

residência privada. Um centro comunitário estabelecido onde todos podem 

reunir, reunir as suas capacidades e talentos e criar juntos, mudaria a forma 

como poderíamos continuar". 

 

URB_ART falou com Michelle Bird (www.michellebird.com) uma artista eclética  e 

facilitadora de experiências artísticas libertadoras. Durante décadas, ela tem ensinado 

workshops de criação de equipas em todo o mundo a empresas, escolas médias, escolas 

secundárias e colégios, associações, clubes e retiros de yoga. A partir do seu estúdio de 

arte, organiza workshops de pintura exploratória para artistas, adultos e crianças.   

  

https://www.couragecreativityiceland.com/
https://www.arthouseborgarnes.com/
https://www.arthouseborgarnes.com/
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Educadores independentes 

A marginalização social tem efeitos prejudiciais na saúde mental e leva a sentimentos de 

ansiedade, tristeza, frustração, solidão e raiva. Trabalhar contra ela pode ser um dos 

trabalhos mais satisfatórios, no entanto professores e instrutores que colaboram com 

minorias e grupos socialmente vulneráveis, testemunhando o seu trauma e envolvendo-se 

pessoalmente com ela são muitas vezes deixados sozinhos.  

"O grupo mais marginalizado nas artes são os prisioneiros e antigos 

reclusos, que não têm qualquer acesso à educação artística. Não há oferta 

cultural no sistema prisional islandês", diz Hrefna Lind Lárusdóttir, uma artista 

performativa e educadora artística baseada em Reiquiavique que, juntamente com o seu 

colaborador Herra Fjord, leva as práticas artísticas para as prisões. 

Em 2020, Hrefna e Herra Fjord iniciaram reuniões semanais para um grupo de reclusos 

masculinos na Prisão Litla-Hraun em Eyrarbakki, com os quais têm vindo a explorar 

diferentes práticas artísticas: performance, escrita, trabalho de voz. Múrar Brotnir (Broken 

Barriers) é o primeiro projeto deste perfil na Islândia, introduzindo várias práticas artísticas 

nas prisões.  Hrefna e Hera trabalham de forma independente. Não só iniciaram a 

colaboração com o centro de detenção e delinearam os princípios do programa de 

educação para reclusos, mas também organizaram os fundos para tornar o projeto 

possível.  

Os artistas, ativistas e entusiastas independentes são por vezes os primeiros a reconhecer 

uma questão social e a agir sobre ela, muito antes de uma instituição se ocupar do 
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problema. Estes são os pioneiros, alcançando os marginalizados, desempenhando um 

papel de catalisador na melhoria social. Eles precisam de ser apoiados. Por exemplo, 

quando um professor entra numa prisão, o mundo isolado dos reclusos onde o stress é 

exacerbado pela prisão, o número de desafios para o instrutor estende-se para além da 

educação artística.  

Há muitas maneiras de ajudar. Um sistema abrangente de apoio a professores de arte 

independentes poderia ter uma forma de rede ou de sindicato, oferecendo assistência 

psicológica, mentoria, e oportunidades de carreira e financiamento. As comunidades locais, 

a administração pública e o governo deveriam reconhecer e reconhecer estes agentes de 

mudança: os professores e instrutores independentes que, com a ajuda da arte, apoiam os 

membros mais vulneráveis e oprimidos da nossa sociedade.    

 

A URB_ART falou com Hrefna Lind Lárusdóttir, artista performativo e criador, diretor e 

professor, que investiga os limites das formas de arte. Na sua colaboração Murar Brotnir - 

Quebrando barreiras com a artista Hera Fjord, prisão em Litla Hraun e o Museu de Arte 

de Árnes em 2020, criou um estúdio de arte para os reclusos para explorar diferentes 

formas de expressão artística.    

http://www.hrefnalind.is/
https://vimeo.com/419566416/likes
https://vimeo.com/419566416/likes
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Ocupar um espaço 

"Não há espaço para uma relação de poder tradicional entre o professor e 

os alunos, quando se trabalha com os marginalizados", diz Ewa Marcinek, 

professora de escrita criativa em projetos comunitários na Islândia. Enquanto dirigia um 

workshop para mulheres imigrantes que sofreram abusos domésticos, Ewa apercebeu-se 

de como era essencial ter uma atmosfera suave e encorajadora de um ambiente 

democrático:  

"Os participantes tomam a coragem de enfrentar as suas emoções através 

da escrita e partilham os seus textos com o resto do grupo. Eu, como 

instrutor, deveria correr o mesmo risco de ser vulnerável". 

Muitos dos artistas salientam que, sendo um Educador de Arte Urbana, não se trata tanto 

de ocupar espaço, mas sim de ocupar um espaço para outros e explorar a forma como o 
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grupo se conduz a si próprio.  

"Espaço seguro" refere-se a lugares criados para os indivíduos marginalizados se reunirem 

e partilharem as suas experiências, encontros onde as pessoas se possam sentir 

confortáveis e aceites pelo que são. No entanto, é preciso lembrar que, nas palavras de 

Juan Camilo Roman Estrada, um artista performativo e educador baseado em Reykjavík: 

"Espaço seguro, não se trata de proteção, mas sim de ligação. Como se cria 

uma ligação é mais importante, na minha perspetiva, do que a educação, 

porque precisamos de começar com o que nos falta. Falta-nos uma ligação 

real com as pessoas".  

Para cultivar a ligação Juan recomenda praticar a gratidão, o luto, o silêncio, a atenção, a 

escuta ativa, o bom questionamento, e a narração de histórias. A base da Educação para as 

Artes Urbanas e do trabalho com os marginalizados não é assumir as necessidades ou 

expectativas dos participantes:  

"Precisamos de contar histórias para integrar a nossa compreensão sobre 

nós próprios, mas não se pode contar uma história se não houver ninguém 

para a apanhar. O meu papel como terapeuta pedagógico é criar um 

espaço para que uma experiência de aprendizagem aconteça, e tenho de 

estar suficientemente preparado, pois se isso acontecer tenho de a apanhar 

no ar e fazer algo a partir dela. Isto é arte. Este é o desafio. Porque, caso 

contrário, estamos apenas a assumir coisas".  

 

URB_ART falou com os artistas e educadores de Reykjavík Ewa Marcinek e Juan Camilo 

Roman Estrada. Ewa (www.ewamarcinek.com) é escritora e gestora de projeto em 

projetos de diversidade. Ela ensina escrita criativa em programas orientados para a 

comunidade. Juan é um profissional da performance intercultural que trabalha em 

diferentes formas de teatro, poesia e cinema. Juan é também formador internacional do 

Programa Erasmus+, trabalhando para Rannís - Centro de Investigação da Islândia, e 

como terapeuta pedagógico para a cidade de Reykjavík. 

  

http://www.ewamarcinek.com/
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Acessibilidade  

 

Margrét M. Norðdahl sempre soube que queria ser uma artista. Crescer em Reykjavík, um 

centro cultural vibrante com uma multidão de galerias, só solidificou o seu interesse. 

Margrét estudou artes plásticas e educação artística na Universidade das Artes da Islândia 

e, no início da sua carreira, notou como o panorama artístico era homogéneo no país:  

"Eu sou vocal, tenho a língua, tenho a minha rede. Sou tão privilegiado. 

Muita gente não tem essas oportunidades. No entanto, todo o sistema é 

construído à volta de pessoas como eu". 

Durante o seu trabalho em Fjölmennt, um centro de educação de adultos para pessoas 

com deficiência, Margrét percebeu que o que percebemos como um ambiente de classe 

típico também pode ser um desafio:  

"Para algumas pessoas, a má iluminação pode impedi-las de ouvir o que 

estás a dizer, porque não conseguem concentrar-se".  

A acessibilidade é uma curva de aprendizagem para cada professor. Quando um dos 

alunos de Margrét, um adulto com uma elevada sensibilidade sensorial, não pôde juntar-se 

à turma, ela apercebeu-se do desafio que representava para ele a organização espacial do 

seu estúdio de arte.  

"Nós, artistas, trabalhamos principalmente com os sentidos, mas quando 
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http://www.margretexample.com/
https://www.fjolmennt.is/is/english
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ensinamos, por vezes esquecemo-nos de quão sensíveis podem ser os 

sentidos dos nossos alunos". 

Margrét abordou o seu aluno a um nível individual. Depois de conhecer as suas 

necessidades e capacidades, ela pediu a um especialista terapêutico uma consulta. Apenas 

para este estudante, conceberam um sistema de orientação espacial, um mapa único que, 

passo a passo, o familiarizou com a topografia do estúdio de arte.  

Para sermos inclusivos, podemos pedir ajuda a todos os tipos de peritos, porque talvez só 

precisemos de mudar uma pequena coisa, e depois abrimos todo o curso. A acessibilidade 

deve ser apoiada com fundos, aconselhamento de peritos, e programas de formação:  

"O progresso na educação é marcado pela inclusão de diferentes grupos 

marginalizados: mulheres, pessoas de diferentes etnias e, finalmente, 

pessoas com deficiência. Por vezes temos a perspetiva de que o aluno tem 

um problema, mas o problema está na forma como o sistema educativo, os 

estabelecimentos escolares, e os cursos são concebidos. Um mundo 

artístico inclusivo é uma decisão que temos de tomar".  

 

A URB_ART falou com Margrét M. Norðdahl, artista e professor de arte islandês, que 

ensina em Fjölmennt (www.fjolmennt.is) - um centro de educação de adultos para 

pessoas com deficiência, na Universidade de Artes da Islândia e na Escola de Artes 

Visuais de Reykjavík. É membro da direção do Festival de Artes de Reiquiavique; Arte Sem 

Fronteiras (www.listin.is), e do Museu de Arte Popular e Externa da Islândia 

(www.safnasafnid.is), que apresenta trabalhos de todos os tipos de artistas, sem relação 

com a sua educação ou formação - uma plataforma igual dentro das artes plásticas.  

  

http://www.margretexample.com/
https://www.fjolmennt.is/
https://www.listahatid.is/
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Conclusões da Islândia 

Na Islândia as artes estão incluídas nos programas escolares, mas apenas aqueles que têm 

tempo, recursos financeiros, e experiência social anterior, continuam a educação artística 

na vida adulta. Com base na nossa investigação, preparámos uma lista de recomendações 

de Educadores de Artes Urbanas na Islândia: 

A construção de uma forte relação com os responsáveis pela política cultural e 

administração é essencial para os informar das mais recentes tendências de inclusão social 

através da educação artística, e para os confrontar com as necessidades e desafios tanto 

dos estudantes como dos professores. As campanhas sociais, o lobby político e a ação 

coletiva contra a rigidez e a exclusividade do sistema educativo devem incluir a introdução 

de um tema de acessibilidade e prevenção da marginalização social no programa 

obrigatório de formação de professores.  

O aumento do financiamento significa criar melhores oportunidades para os 

marginalizados. O apoio deve ser direcionado diretamente, para cobrir os custos do 

desenvolvimento de conceitos, contratação de tradutores, cuidados infantis, especialistas 

em acessibilidade e conselheiros, bem como para a continuação de projetos num 

esquema a longo prazo. Em alguns casos, poderia ser considerado um estímulo financeiro 

para os participantes mais vulneráveis.  

A promoção da oferta de educação artística deve incluir informação noutras línguas. Há 

necessidade de dar prioridade à contratação de tradutores e educadores multilingues e de 

promover as línguas utilizadas na comunidade local. 

Ao acolher eventos, a Educação para as Artes Urbanas sugere a utilização de métodos 

alternativos de comunicação como o movimento, o drama, a arte visual, a música, mas 

também encorajando o envolvimento no silêncio. O primeiro passo deve ser o 

reconhecimento das necessidades e desafios dos participantes, considerando diferentes 

níveis de capacidade, perceção e experiência, arranjos de ensino individuais, e conceção 

dos projetos de arte comunitária não 'para' mas 'com' comunidades. Pivotal é também o 

foco no processo e modelação da ligação humana através da prática da gratidão, do luto, 

do silêncio, da atenção, da escuta ativa, do bom questionamento, e da narração de 

histórias. Ao criar um espaço seguro, onde os estudantes possam sentir-se confortáveis, 

seguros e conectados, prontos para a expressão artística. A criação de eventos de artes 

intergeracionais e educação familiar ajudam a investigar as qualidades que advêm do 

intercâmbio intergeracional.  

As recomendações incluem também estruturas de apoio a educadores de arte 

independentes numa forma de rede ou sindicato onde os professores poderiam receber 

ajuda psicológica, orientação, aconselhamento jurídico e financeiro, procurar 

financiamento e oportunidades de desenvolvimento de carreira.  
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Portugal: unir realidades 

Portugal é um pequeno país localizado no ponto mais ocidental da Europa - a costa 

ocidental da Península Ibérica. Fazendo fronteira apenas com a Espanha por terra, 

Portugal toca o Atlântico de norte a sul. De facto, esta "terra plantada junto ao mar" tem 

uma forte ligação ao oceano que se reflete na história e cultura portuguesas. Transitando 

da ditadura para a democracia nos anos 70, Portugal tem um grande orgulho em 

assegurar a liberdade de expressão e a liberdade das pessoas, tanto no contexto sócio-

político como nas artes e cultura, superando um passado de opressão e preconceito.  

O português é a sexta língua mais falada no mundo, e Portugal mantém uma aliança 

duradoura com os países de língua portuguesa, os PALOP, em África. Migrantes 

provenientes principalmente do Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde instalam-se 

facilmente em Portugal devido à falta de barreira linguística. Numa época em que os 

fluxos migratórios estão a aumentar ativamente, Portugal é um dos poucos países da UE 

que acolhe e encoraja os migrantes a permanecer.  

No entanto, há muitas vezes questões de marginalização que surgem da integração mal 

sucedida dos migrantes na sociedade portuguesa. Isto impulsionou um número crescente 

de organizações e instituições que promovem o envolvimento social, educação, inclusão e 

saúde mental dos migrantes através de programas de educação artística. 

Em Lisboa, capital de Portugal e a sua cidade mais multicultural, onde as artes têm 

expressão significativa nos espaços urbanos, há uma sensibilidade acrescida para o bem-

estar e a inclusão de grupos marginalizados. Este é um fenómeno relativamente recente. 

Antes da transição para a democracia, a educação e as práticas artísticas eram 

severamente negligenciadas e controladas, com as Artes Urbanas a representarem um 

espírito de rebelião e transgressão. 

No entanto, a falta de forte discussão e de currículos formados, bem como muito pouco 

reconhecimento dos artistas e educadores urbanos que revolucionam o mundo da arte, 

resultam numa dupla realidade que, por um lado, elogia os praticantes de Artes Urbanas, 

mas ainda luta para incorporar o seu trabalho no contexto cultural mais vasto.   

Até hoje, existe uma clara falta de democratização no acesso à Educação em Artes Urbanas 

em Portugal, principalmente devido à falta de informação, dificuldades financeiras, 

segregação, diferenças culturais, ofertas pouco atrativas, diferenças educacionais, desafios 

linguísticos e obstáculos espaciais.  

Esperamos que as histórias dos educadores e praticantes da Arte Urbana portuguesa 

contribuam para uma mudança positiva.  
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Empoderar através do teatro  

Camilo Silva é o diretor e fundador da PIF'H (Produções Ilimitadas Fora d'Horas), um teatro 

comunitário sem fins lucrativos com sede em Braga, no norte de Portugal. Através do 

trabalho da sua companhia, Camilo tem desenvolvido muitos projetos educacionais 

comunitários em toda a cidade. As práticas artísticas não formais da PIF'H incluem 

processos teatrais, que assumem várias formas: desde espetáculos, e eventos a 

apresentações da metodologia de intervenção e da abordagem sócio-educativa do teatro. 

O teatro PIF'H dá poder às comunidades em risco de exclusão social, atua na defesa dos 

seus direitos e encoraja a participação cívica. Acima de tudo, visa criar uma consciência 

social e oferecer ferramentas às comunidades desfavorecidas para transformar a sua 

realidade, nomeadamente para ajudar os migrantes a aprenderem sobre a comunicação 

sociocultural. 

Camilo sente-se apaixonado pelo trabalho que desenvolve todos os dias e pelo papel que a 

PIF'H tem ganho na sua comunidade. Projetos, tais como "Ó balha-me Deus!" e NATAL 
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PIF'H - FestaArte D' Alegria trazem alegria ao acolhimento de crianças e adolescentes, 

deficientes e oferecem workshops para ensinar habilidades através do teatro. A idade não é 

um problema, e Camilo continua a participar ativamente nestes projetos, como ator e 

diretor de teatro. 

"Quando falamos de território e cultura, estamos implicitamente a falar de 

comunidade. Proporcionamos um espaço acolhedor destinado a promover 

a participação ativa daqueles que são geralmente excluídos, um espaço 

seguro para o seu próprio desenvolvimento social e cultural e para o 

desenvolvimento da comunidade".  

A PIF'H criou várias iniciativas de sucesso que incluem todos os membros da comunidade. 

O teatro é um espaço seguro que apoia fortemente a integração de grupos multiculturais 

na sociedade, ao dar valor ao potencial criativo das pessoas, particularmente dos 

marginalizados. Camilo tem grande orgulho na evolução da companhia para um espaço 

educativo e inclusivo:  

"O teatro comunitário é uma das poucas coisas em que as pessoas de todos 

os caminhos da vida podem participar e ser iguais, independentemente da 

sua origem". 

 

A URB_ART falou com Camilo Silva, ator apaixonado, encenador e diretor da PIF'H-

Produções Ilimitadas Fora d'Horas (www.fb.com/producoesilimitadasforadhoras) uma 

associação de teatro comunitário em Braga que desenvolve workshops e atividades para 

ajudar à integração de indivíduos marginalizados. 
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Histórias com imagens 

 

Filipa Cê é fotógrafa e psicóloga que trabalha e é voluntária com comunidades 

marginalizadas e refugiados afegãos na Grécia, e trouxe para Portugal as suas histórias. 

Filipa criou o Projeto Arzo para retratar a realidade dos refugiados, e para trazer a 

consciência da sua realidade pouco conhecida.  

"Dar um título a um projeto é também dar-lhe um nome. Arzo é um nome 

persa derivado da palavra 'arzoo', que significa desejo, saudade, esperança. ” 

Este tipo de exposição permite a proximidade, a consciência, o pensamento crítico, e o 

diálogo - colocando rostos nos "números" que estamos habituados a ouvir na discussão 

sobre a crise migratória. O Projeto Arzo foi apoiado e apresentado no Centro Nacional de 

Apoio ao Imigrante (CNAIM), em Lisboa. 

Filipa realiza workshops de saúde mental para refugiados afegãos, e grupos de apoio para 

mulheres refugiadas, na Grécia. Em Portugal, usa a fotografia para divulgar as situações, 

histórias e pessoas que encontrou na Grécia. 

 "A arte tem um poder único de evocar emoções, e o fotojornalismo é uma 

das formas de arte mais fiéis ao assunto. Escolhi a fotografia não só como 

um veículo de arte, mas sobretudo como um registo documental. Quando 

as palavras falham, as imagens falam e mergulham-nos nas histórias que 

elas contêm. Uma única fotografia pode tocar-nos profundamente e ligar-

nos com a pessoa ou ambiente retratado. Com tantos equívocos nos países 

ocidentais, é crucial promover o pensamento crítico e gerar um diálogo".  
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A fotografia como meio de expressão artística e social foi escolhida por Filipa para ter um 

forte impacto nos espetadores, para representar as pessoas no nosso pequeno canto do 

Atlântico e aproximar realidades "distantes", para sensibilizar e encorajar o pensamento 

crítico e o diálogo.  

 

A URB_ART falou com Filipa Cê, fotógrafa e psicóloga que trabalha com comunidades 

marginalizadas e refugiados em Portugal, e na Grécia. (www.projectoarzo.com). As 

fotografias são cortesia de Filipa Cê e CNAIM Lisboa . 
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Duo dinâmico 

Kiko Beça & Matias, um duo de DJ do Porto, são entusiastas da cultura musical hip-hop. 

Viver numa zona urbana marginalizada teve impacto no seu acesso a este género musical, 

uma vez que a cultura hip-hop só começou a ser mais influente em Portugal a partir dos 

anos 90, devido à falta de informação sobre o mesmo e ao acesso limitado à Internet. 

Nessa altura, bem como hoje, os bairros mais carenciados do Porto têm sido o berço de 

muitos grupos de Artes Urbanas e artistas de diferentes áreas, incluindo graffiti, 

breakdance, escrita, MCs e DJs. Infelizmente, estes artistas ainda são confrontados com o 

estereótipo das Artes Urbanas visto como uma forma de vandalismo. Kiko ilustra:  

"Cresci interessado na cultura underground e sempre gostei de música. 

Quando cresci, comecei a investir a minha energia e dinheiro na criação e 

produção da minha própria música como DJ amador, tocando em festas 

de amigos". 

Kiko apoia os membros da sua comunidade oferecendo aulas de música e mistura. Muitas 

crianças do seu bairro, curiosas sobre música urbana, não têm acesso à educação musical, 

e o seu interesse por este género específico não está a ser validado. Kiko faz o seu melhor 

para apoiar de forma independente e acolher todos aqueles que querem aprender mais 

sobre o hip-hop, através da construção de uma rede informal na sua comunidade e do 

ensino.  Com o seu amigo Matias, formam uma dupla de DJs que prossegue projetos e 

atua localmente.  

"Sinto que existe um estereótipo associado às Artes Urbanas, pois é visto 

como algo menos positivo para a sociedade ou mesmo de menor valor", 

acrescenta Kiko. 

A mudança de mentalidades, a aceitação e apoio da Educação para as Artes Urbanas 

como instrumento de participação e inclusão social está a acontecer principalmente em 

Lisboa, mas Kiko espera que o conhecimento das Artes Urbanas chegue em breve a todo o 

país. 

 

A URB_ART falou com Kiko de Kiko Beça & Matias uma dupla de DJs do Porto e 

entusiastas da cultura da música hip-hop. Eles apoiam jovens adolescentes que têm 

interesse em música urbana com aulas de mistura, e são também artistas amadores, 

levando a cabo projetos e atuando localmente 

(www.instagram.com/djs_kiko.beca_matias).  
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Sons urbanos 

F13 LBM, um rapper e produtor de hip-hop, vive e trabalha no norte de Portugal. Na sua 

opinião, o hip-hop permite sentimentos de pertença social. Baseia-se na experiência 

partilhada, pois aqueles que vivem nas periferias urbanas com menos oportunidades 

sociais e económicas identificam-se facilmente com as canções e letras que descrevem a 

realidade social que conhecem em primeira mão.  

"A música pode ter um efeito muito especial nas pessoas. Descrever a 

minha realidade e pôr os meus pensamentos nas minhas canções é o que 

eu adoro fazer. Ver os jovens também perseguir os seus sonhos e ter a 

oportunidade de os ajudar... Sinto-me realizado", afirma F13 LBM. 

Para os jovens e adultos marginalizados, o hip-hop oferece uma oportunidade única de 

encontrar compreensão e identificação com a história de vida do artista. Os músicos e o 

seu público formam uma partilha coletiva de experiências vividas, conflitos étnico-raciais, 

problemas com a polícia, estereótipos agravantes e desigualdades sociais. A música torna-

se uma inspiração, um meio de ultrapassar os seus desafios diários. 

F13 LBM desempenha um papel importante na sua comunidade. O seu trabalho é a 

sensibilização para os estereótipos, apela aos adolescentes que se desviaram do caminho, e 

discute muitas vezes as questões mais desafiantes, como a toxicodependência. 

Trabalhando também como tatuador, F13 LBM está também empenhado em desconstruir 

preconceitos e aumentar a consciência sobre como as artes urbanas podem contribuir 

para a sociedade. Como rapper de sucesso e produtor de um selo musical independente 

em Braga, o F13 LBM apoia jovens e aspirantes a artistas na sua entrada no mundo da 

música. Ao partilhar os seus conhecimentos de escrita de letras e batidas, dá-lhes coragem 

para usar as suas vozes! 

URB_ART falou com F13 LBM, produtor musical e tatuador do norte de Portugal que faz 

parte de uma Independent Music Label em Braga, informalmente ensinando 
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adolescentes e crianças sobre escrita musical (www.instagram.com/f13lbm) 

Conclusões portuguesas 

O acesso ao Ensino das Artes Urbanas em Portugal não é limitado por problemas de 

comunicação. De facto, os artistas urbanos e educadores de arte portugueses não 

experimentam barreiras linguísticas quando chegam e trabalham com comunidades 

marginalizadas, uma vez que a maioria da população, seja portuguesa ou estrangeira, fala 

português ou é originária dos PALOP - cinco países africanos de língua oficial portuguesa. 

É importante lembrar que em Portugal, o inglês é uma disciplina obrigatória no sistema 

educativo, e o espanhol tem uma semelhança bastante lexical com o português. Os 

habitantes portugueses são também recetivos a diferentes línguas. 

Ainda que tenha havido um esforço para incentivar e fomentar a emigração para Portugal, 

as questões de marginalização surgem muitas vezes devido a uma integração social mal 

sucedida na sociedade portuguesa. Os principais fatores de marginalização social em 

Portugal são o baixo rendimento e baixo nível de educação, exclusão social, religião, 

raça/etnia, capacidades linguísticas fracas, orientação sexual, origem rural, deficiências, 

sexo e idade. Dito isto, podemos assumir que em Portugal a Educação Artística Urbana 

ainda não é inclusiva e democrática devido à dificuldade em aceitá-la como uma forte 

ponte para a inclusão social, regeneração da comunidade e crescimento económico. 

A nossa investigação sobre Educação Artística Urbana multilingue e transdisciplinar, bem 

como as histórias que reunimos através de entrevistas e grupos focais com artistas 

urbanos e educadores de arte, concluiu que as Artes Urbanas quebram barreiras de 

preconceito e tornam os membros das comunidades marginalizadas mais confiantes. 

Contudo, existe uma grande necessidade de reconhecimento formal e de reconhecimento 

das Artes Urbanas por parte dos decisores portugueses, apoio a educadores 

independentes e informais. É necessário atribuir um orçamento significativamente maior 

para a cultura e educação artística, quer através de um maior financiamento que ajude a 

preservar a longevidade dos projetos Urban Arts, quer através de uma maior sensibilização 

do público para a Educação Artística Urbana como meio de intervenção social e inclusão 

de indivíduos vulneráveis e comunidades excluídas.  
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Eslovénia: Tricotando comunidades 

A Eslovénia está entre os países europeus mais pequenos, com pequenas cidades e a sua 

capital, Liubliana, com menos de 300.000 habitantes. Embora segura e relativamente 

estável economicamente, a Eslovénia atrai migrantes, na sua maioria provenientes das 

antigas repúblicas jugoslavas. As cidades eslovenas são o lar de croatas, bósnios, sérvios, 

macedónios, kosovares, entre outros. Os imigrantes enfrentam desafios quando tentam 

integrar-se ou simplesmente vivem as suas melhores vidas em pequenas cidades e vilas 

eslovenas, onde os recém-chegados tendem a destacar-se. Isto aplica-se especialmente às 

mulheres imigrantes que raramente entram no mercado de trabalho e saem da esfera 

doméstica. Para além dos imigrantes, também os eslovenos por vezes lutam para ganhar a 

vida, para aprender competências úteis, e para se sentirem membros ativos da sociedade. 

Como o Inquérito de Base sobre Educação Artística Urbana transdisciplinar e multilingue 

sugeriu, quando se trata de fundos económicos eslovenos parecem cruciais, mas os fatores 

que levam à privação social geralmente variam. 

Os adultos marginalizados são, no entanto, notados por algumas ONG eslovenas, várias 

associações artísticas, e educadores individuais de Arte Urbana. Podem também ser 

encontrados em cidades eslovenas mais pequenas, onde oferecem um leque bastante rico 

de atividades possíveis, sobretudo no campo das artes. Uma das especificidades da cena 

artística local está ligada à dissonância entre o rural e o urbano. Em termos mais precisos, 

o que a expressão artística significa no campo raramente é semelhante ao que representa 

para os habitantes das cidades. Eles não partilham necessariamente a mesma ideia do que 

é a arte.  

A arte é também um dos meios de ligação com os socialmente excluídos. No que se segue, 

apresentamos histórias de quatro projetos que afetam com sucesso a vida quotidiana de 

grupos marginalizados específicos em Ljubljana, bem como em algumas cidades 

eslovenas mais pequenas. Os fornecedores de conteúdos Artes Urbanas são, de certa 

forma, tão marginalizados como os participantes. Situam-se no limiar da sociedade 

eslovena dominante, de onde podem integrar mais facilmente os participantes e tricotá-

los na comunidade local.  

Todos os casos selecionados mostram como é tremendamente importante para os 

organizadores da Educação para as Artes Urbanas conhecerem o seu público. Por outras 

palavras, as suas realizações parecem depender de quão bem conhecem o grupo-alvo, o 

que significa que estudar o grupo e as suas necessidades vai muito longe.  
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Breakdance e graffitis no centro da cidade 
  

Ao completar o ensino obrigatório ou secundário, muitos dos jovens adultos de Ljubljana 

encontram-se completamente marginalizados. Os provenientes de meios desfavorecidos 

são ainda mais excluídos das atividades artísticas e carecem de capital cultural e laços 

sociais. Aqueles que gostam de Artes Urbanas enfrentam muitas vezes grandes 

dificuldades em adquirir um local adequado para as suas atividades.  

Em Ljubljana, o Instituto Bob (Zavod BOB), uma associação com experiência em educação 

não-formal, trabalho juvenil, e credenciais para candidatura a concursos públicos juntou-se 

aos poderes da Associação Gor (Säportno-kulturno društvo GOR) que é especializada na 

promoção da dança hip-hop, da música, e do movimento como tal. Reconheceram as 

necessidades dos jovens e ofereceram-lhes um espaço na passagem inferior da principal 

estação ferroviária de Ljubljana. Chamam-lhe ULCA Centro da Juventude (Centro 

Mladinski ULCA) e procuram acolher dança hip-hop, aulas de graffiti, e outras atividades 
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artísticas durante todo o dia.  

De importância vital são os jovens trabalhadores da ULCA, que estão constantemente 

disponíveis para fornecer todo o tipo de educação e apoio informal. Os seus jovens líderes 

são simultaneamente peritos e praticantes ativos das Artes Urbanas. O seu entusiasmo é 

contagioso e, como disse Nezka, "os jovens são atraídos por essa energia".  Como 

resultado, conseguiram atrair uma vasta gama de jovens de diferentes origens para 

participar nas atividades da ULCA, o que reforça os seus laços sociais e lhes proporciona 

uma plataforma de expressão artística. Por conseguinte, é da maior importância que os 

artistas urbanos empenhados obtenham o seu lugar nas atividades lideradas por 

organizações não governamentais. 

 

A URB_ART falou com Nezka Agnes Vodeb, a atual coordenadora da ULCA, pedagoga 

social e trabalhadora dedicada à juventude. O Instituto ULCA (www.ulca.si), fundado pela 

organização não governamental BOB (www.zavod-bob.si), oferece aos jovens um espaço 

para descobrir e desenvolver o seu potencial artístico.  
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Tricotar um ninho 

  

Há décadas que as mulheres dos países ex-jugoslavos são constituintes de cidades 

eslovenas. A sua presença é bem conhecida, enquanto as suas vidas passam um pouco 

despercebidas. Raramente interagem com a sociedade dominante, têm um domínio mais 

fraco da língua local e, tudo considerado, habitam uma espécie de mundo paralelo. A 

segregação étnica combinada com as desigualdades de classe, religiosas e de género traz 

consigo dificuldades, entre elas a solidão, a falta de significado, e competências sociais, 

culturais e linguísticas básicas. 

Em Jesenice, uma pequena cidade perto da fronteira austríaca, as mulheres dos países da 

ex-Jugoslávia não permanecem invisíveis. Três desenhadoras têxteis de sucesso, Katja 

Burger, Tjaša Bavcon, e Jasmina Ferček, fizeram da sua missão integrar as mulheres 

imigrantes através do artesanato. No quadro do seu Instituto Oloop e com a ajuda da 

Humanitarian Charity Society HOPE (Človekoljubno dobrodelno društvo UP), os artistas 

surgiram com um projeto chamado Revealed Hands, no qual utilizam a arte como 

caminho para a integração - "comunicando através do fio".  

Convidaram os participantes a uma expressão artística reconfortante. Muitas mulheres já 

estavam familiarizadas com o tricô e outras formas de desenho têxtil, o que lhes dava 

confiança. Os organizadores também notaram que muitas das participantes precisavam 

simplesmente de um lugar seguro e de uma companhia de mulheres com as quais 

pudessem conversar e partilhar o orgulho pelos seus produtos e competências. 

Um objetivo importante era que os participantes continuassem a reunir-se. Jasmina, que 

participou no nosso grupo de discussão, ficou orgulhosa e feliz por saber que as mulheres 

fizeram amizade dentro do programa, e juntas ultrapassaram os limites do programa. Após 

a série de workshops de artesanato que reuniram as mulheres, no entanto, continuaram a 

ES
LO

V
É

N
IA

 

 



52 

 

encontrar-se. O projeto não foi assim um fim em si mesmo, mas sim um começo, trazendo 

consigo efeitos a longo prazo. Como disse Jasmina, "criámos um ninho, do qual 

voaram mulheres agradecidas e felizes". 

O Instituto Oloop notou um grupo social que raramente era visto; estudaram a sua 

situação, reconheceram as suas necessidades, e ajudaram os participantes não só 

melhorando as suas tardes com oficinas reconfortantes e conversas, mas também através 

do tricô de amizades a longo prazo e da melhoria das suas vidas como tal.  

 

A URB_ART falou com Jasmina Ferček, (co)chefe do Instituto Oloop 

(www.oloopdesign.com), educadora artística, e uma artista ativa em diferentes campos 

das artes visuais. Oloop tem uma história de projetos artísticos premiados (Alpine, BIO, 

Red Dot...) que abordam as questões candentes da saúde, ecologia, sustentabilidade, e 

migração. 
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Mulheres de todos os ventos 

Uma história semelhante à primeira vista ao projeto de tricotar em Jesenice foi-nos 

apresentada por Anka Pintar e Nina Arnuš do Instituto Zavod Tri, sediado na pequena 

cidade de Sekofja Loka, perto de Liubliana. Anka e Nina foram voluntárias num centro de 

asilo e trabalharam com imigrantes de língua albanesa. Levou-os a formalizar o seu 

trabalho em Zavod Tri, uma organização sem fins lucrativos que encorajava e 

implementava práticas comunitárias sustentáveis. Os seus projetos atraem mulheres 

imigrantes das antigas repúblicas jugoslavas, que são geralmente excluídas socialmente. 

Zavod Tri não procura apenas "ajudar" as mulheres, mas também aproximar os habitantes 

de Sarkofja Loka, pelo que a integração é dupla. 

"Se és gentil, és forte", é um dos muitos graffiti bordados e tricotados pendurados nas 

ruas, nos edifícios e nas vedações do Sekofja Loka. Através do seu projeto, chamado 

Interweaving - Comunidades Inclusivas em Loško, as mulheres amarraram os fios da 

amizade enquanto aprendiam esloveno, integrando-se na comunidade local, socializando, 

e, claro, fazendo arte.  

O objetivo era não só integrar as mulheres através da arte, mas também promover a 

participação da comunidade. Assim, pendurando os seus pensamentos e ditos em espaços 
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públicos nas línguas maternas dos participantes. Os graffiti em macedónio, sérvio, albanês, 

bósnio, inglês e esloveno lembram agora à comunidade a diversidade que os rodeia. 

Os graffiti eram bem recebidos pelos locais, por vezes as pessoas acrescentavam um, 

enquanto outros desapareciam. No entanto, a Anka salienta que consideram isto como um 

elogio, e não como vandalismo. As campanhas de graffiti continuam. Algumas visam 

transmitir um sentido de comunidade durante a epidemia e aumentar a distância social, 

outras procuram mostrar que pessoas de diferentes origens culturais, línguas, e dialetos 

podem coabitar. Em resumo, o graffiti tem os meios para promover o interculturalismo e a 

integração das mulheres imigrantes. 

 

URB_ART falou com Anka  Pintar, co (chefe) de Zavod Tri (www.zavod-tri.org), artista e 

assistente social envolvido em empreendimentos que combinam criatividade e ativismo 

social. O Instituto Tri é uma organização não governamental para práticas comunitárias 

sustentáveis com o foco na capacitação de mulheres de todas as partes do mundo e no 

desenvolvimento de processos de colaboração dentro da comunidade. 
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Produção de filmes atrás das grades 

Entre as pessoas mais isoladas na Eslovénia encontram-se os reclusos de prisões de alta 

segurança. Os prisioneiros, desligados do mundo exterior, estão a viver uma vida de rotina 

à espera que a sua pena termine. Cada oportunidade de quebrar a monotonia e de se 

ligarem ao mundo exterior tem um enorme impacto na sua vida diária.  

Tone Poljanec, Tina Glavič Novak, e Uroš Lebar do Centro 21 da Sociedade Cultural 

(Kulturno društvo center 21) e a equipa de produção Hupa Brajdič tentaram quebrar a 

rotina dos reclusos com uma oficina de cinema. O seu objetivo era a realização de uma 

longa-metragem. Os reclusos foram primeiro apresentados à teoria cinematográfica e ao 

manuseamento do equipamento, e depois encorajados a inventarem um cenário - tinham 

de contar a sua história e decidir como a iriam transmitir. Decidiram fazer uma paródia, 

descrevendo a prisão como um local luxuoso, onde as malas são levadas por um 

funcionário, os guardas fazem o trabalho diário dos reclusos, e os reclusos têm de fingir 

que estão ligados a atividades criminosas para dar um objetivo aos guardas e fazê-los 

felizes. 
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Para além da diversão, o seminário proporcionou aos prisioneiros a oportunidade de se 

auto-reflectirem. Isto é evidente nas cenas documentais: podemos ver reclusos a refletir 

sobre a vida prisional, sobre si próprios e sobre o seu futuro. A experiência artística deu-lhes 

a oportunidade de se desligarem da rotina mundana da vida quotidiana na prisão e de 

perturbarem a ordem da instituição, de se sentirem libertados. Para além disso, o 

organizador acrescentou isto:  

"Se estamos a falar de grupos marginais, penso que é importante dar-lhes 

uma oportunidade de falar, é importante dar-lhes poder - envolvê-los o 

mais possível em todos os processos de implementação de projetos". 

 

A URB_ART falou com Tone Poljanec, cineasta e membro do Centro da Sociedade 

Cultural 21 (www.center-21.blogspot.com) e da equipa de produção da Hupa Brajdič 

(www.hupabrajdic.com). Concentra-se em oficinas artísticas, realização de filmes, teatro e 

outros projetos artísticos multidisciplinares.  
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Conclusões eslovenas 

Nenhum dos quatro projetos apresentados se destinava à população em geral, nem se 

destinava a todos os adultos marginalizados. Pelo contrário, os educadores da Artes 

Urbanas foram, à primeira vista, suficientemente perspicazes para realmente seguir 

grupos marginalizados específicos: prisioneiros, mulheres imigrantes, jovens 

desfavorecidos e adultos jovens. Em segundo lugar, eram suficientemente motivados e 

habilidosos para estudar e explorar os seus desejos, necessidades e competências. De que 

outra forma é que os educadores arranjariam a ULCA, um lugar onde sobretudo os 

amantes do hip-hop vêm reunir-se e construir a sua segunda casa? Além disso, como é 

que outros educadores de Artes Urbanas conseguiriam que os imigrantes, por exemplo, as 

mulheres kosovares muito segregadas, se juntassem ao projeto e depois continuassem a 

encontrar-se? No caso do projeto de artesanato que teve lugar em Jesenice, os líderes do 

projeto tinham conhecimentos suficientes para convidar as mulheres para sessões de tricô 

e não para sessões de DJing, porque sabiam que isto as faria sentir-se em casa, sentir-se 

capazes e importantes. Do mesmo modo, os membros de Hupa Brajdič detectaram 

prisioneiros como sendo aqueles altamente estigmatizados, demoraram tempo a aceder a 

eles, a ter a oportunidade de os conhecer, de os conhecer e, finalmente, de lhes dar voz 

para contar a sua própria história.  

O que todas as histórias selecionadas também têm em comum é a vontade dos 

educadores de fazer a diferença e de trazer consigo efeitos duradouros. A concentração 

dos projetos em grupos específicos não foi prejudicial, bem pelo contrário. Os prisioneiros 

registaram de facto apenas um filme, o seu envolvimento no referido projeto artístico foi 

de curta duração, mas tiveram a oportunidade de refletir sobre quem são dentro desse 

processo e conseguiram obter algumas capacidades de filmagem potencialmente úteis, 

ultrapassando esse projeto concreto. Os efeitos duradouros são muito mais palpáveis 

quando se trata do animado centro ULCA, o Sekofja Loka está constantemente a 

transformar o graffiti, ou as mulheres imigrantes de Jesenice, cuja amizade de facto se 

formou no decurso do projeto, mas só a partir daí continua a crescer. 

Como já sugerido no Inquérito de Base sobre a Educação transdisciplinar e multilingue 

das Artes Urbanas, os educadores bem-sucedidos das Artes Urbanas partilham uma paixão 

que os guia. Colocam tudo em workshops e outros tipos de programas artísticos que estão 

a organizar. Os apresentadores destas histórias obtêm satisfação pessoal ao ajudarem 

adultos não privilegiados, mas no final do dia lutam para encontrar estabilidade financeira 

e laboral geral. Não esqueçamos, portanto, também os educadores artísticos, que 

merecem ser recompensados. 
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Conclusões essenciais  

No URB_ART Story Book, apresentamos vinte relatos de histórias de Educação para as 

Artes Urbanas e trabalhamos com indivíduos marginalizados no âmbito da Educação para 

as Artes Urbanas. Cada um destes relatos foi baseado em investigação exaustiva e 

entrevistas com os protagonistas - artistas e educadores urbanos que partilharam 

connosco a sua experiência. Os especialistas que trabalham com comunidades 

carenciadas e indivíduos excluídos forneceram-nos os conhecimentos e ferramentas que 

utilizam na sua prática, e também nos confiaram os desafios e problemas que encontram 

no seu trabalho. Cinco relatórios nacionais da Áustria, Grã-Bretanha, Islândia, Portugal e 

Eslovénia, oferecem uma grande quantidade de conhecimentos, observações profundas e 

recomendações estratégicas que merecem ser amplamente partilhadas e divulgadas.  

A arte como língua. O poder da comunicação não-verbal. 

Dança, música, e artes visuais são formas que transcendem a linguagem. Expressões 

criativas e artísticas, gestos, expressões faciais e linguagem corporal são construtores de 

pontes. Utilizar a arte como forma de linguagem é uma das estratégias mais 

características e bem-sucedidas na Educação para as Artes Urbanas. As oficinas de dança 

conduzidas num museu podem ajudar os imigrantes a adquirir a língua local. Música e DJ 

sets podem ser um intercâmbio quebra-gelo entre pessoas com e sem deficiência. No 

ambiente informal das Artes Urbanas, uma conversa pode ter uma forma de construir ou 

aprender algo em conjunto. Ao reduzir a importância e o domínio da comunicação verbal, 

a Educação para as Artes Urbanas oferece uma voz àqueles que dela foram privados 

devido ao seu estatuto social, económico ou político ou à sua condição física, mental ou 

cognitiva.  

O multilinguismo é a melhor forma de incluir os recém-chegados  

Entre os marginalizados, os imigrantes são o grupo que se destaca, porque os seus 

problemas com a aquisição do discurso local estão interligados com o seu estatuto 

socioeconómico. A Educação para as Artes Urbanas oferece múltiplos instrumentos, 

incluindo movimento corporal, dança, teatro e técnicas de vocalização que não só apoiam 

o processo de aprendizagem de uma nova língua, mas também constroem a confiança, 

uma faculdade tão necessária aos imigrantes que vivem à margem da sociedade.  

A Educação para as Artes Urbanas provou que apresentar as línguas minoritárias, 

convidando os participantes a falar usando as suas línguas maternas e a criar arte que 

celebre as suas línguas nativas pode ter um enorme impacto fortalecedou. A abordagem 

multilingue da educação inclui também o fornecimento de informação e promoção nas 

línguas, bem como a contratação de tradutores e educadores multilingues para promover 

outras línguas utilizadas na comunidade.  
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Trazer aquela montanha até si 

A marginalização está mais frequentemente associada ao isolamento social, estando só, 

vivendo num local isolado e privado. Os indivíduos e grupos mais vulneráveis requerem a 

arte para chegar até eles. É por isso que os educadores conduzidos constroem veículos de 

arte móveis, utilizando autocarros e carrinhos renovados para levar a arte a estes locais. 

Outros atravessam os muros da prisão para entregar a arte aos necessitados. Outra 

questão, muito presente entre os marginalizados, é a falta de informação. A Educação para 

as Artes Urbanas requer atividades de promoção altamente informativas, multilingues e 

intensas que apresentem ofertas participativas de uma forma excecionalmente atrativa. Os 

promotores precisam de dar um passo extra para ultrapassar a falta de experiência e as 

barreiras linguísticas, a relutância inicial e a apreensão entre os marginalizados.  

Espaço seguro  

Criar e manter um espaço seguro para os outros refere-se a proporcionar condições para 

reuniões onde as pessoas possam sentir-se confortáveis, aceites e respeitadas pelo que são. 

Pode ser um espaço físico, um local, como um parklet concebido para o intercâmbio 

transcultural, ou um arranjo situacional, criado por exemplo por um grupo de mulheres 

imigrantes tricotando juntas. Estas circunstâncias particulares permitem o intercâmbio de 

experiências, abertura à criatividade, comunicação e expressão de emoções entre os 

participantes. 

Estar juntos 

O que parece ser específico para a Educação para as Artes Urbanas é o foco no processo e 

estarmos juntos. Os resultados das oficinas e atividades de Artes Urbanas só podem ser 

medidos nas experiências significativas, fortalecedoras e de ligação dos seus participantes, 

e não na qualidade ou quantidade dos produtos artísticos finais que entregam. A essência 

da Educação para as Artes Urbanas é construir uma ligação humana através da arte. Para 

cultivar a ligação, os educadores de Artes Urbanas recomendam a prática da gratidão, do 

luto, do silêncio, da atenção, da escuta ativa, do bom questionamento, e da narração de 

histórias. Criar, aprender e experimentar em conjunto num ambiente respeitoso, acolhedor 

e democrático - onde os participantes são co-criadores, colaboradores, e não apenas 

"consumidores" - têm enormes benefícios e podem transformar a vida de comunidades 

inteiras. 

Investigação e reconhecimento das necessidades e desafios 

Os projetos de arte comunitária são concebidos não 'para' mas 'com' comunidades. Os 

educadores investigam e exploram a realidade de grupos e indivíduos, criando uma 

oportunidade para que um grupo se encontre e trabalhe em conjunto nos seus termos. A 
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aproximação dos participantes a nível individual, o conhecimento das suas necessidades e 

capacidades pessoais e o envolvimento de especialistas terapêuticos e outros para 

consulta, são fortemente aconselhados quando se trabalha com os marginalizados.  

Financiamento e apoio financeiro da Educação para as Artes Urbanas 

Os indivíduos e comunidades mais marginalizados não podem contribuir financeiramente 

para qualquer tipo de atividades artísticas. É por isso que a Educação para as Artes 

Urbanas depende do financiamento de apoio de instituições de caridade, organizações 

maiores, administração local e nacional. Trabalhar com adultos excluídos pouco 

qualificados inclui muitas vezes custos adicionais como a contratação de tradutores, 

cuidados infantis, especialistas em acessibilidade e conselheiros. Alguns indivíduos vivem 

em circunstâncias tão duras que só o estímulo financeiro poderia permitir-lhes participar 

em atividades artísticas. Além disso, o apoio deve ser diretamente direcionado e oferecido 

num longo esquema de projetos. 

Apoio de professores de arte independentes 

Juntamente com o apoio financeiro devem vir outras formas de apoio aos Educadores das 

Artes Urbanas, especialistas que trabalham com as comunidades mais carenciadas, por 

vezes em cenários precários e preocupantes. O trabalho estende o seu papel de professor 

de arte a assistente social, suportando os traumas e problemas dos participantes. O apoio 

sob a forma de um sindicato de trabalho, uma associação ou uma rede deve oferecer 

assistência psicológica, tutoria, desenvolvimento de carreira e oportunidades de 

financiamento.  

Representação nacional  

A Educação das Artes Urbanas é um meio de inclusão social de grupos marginalizados, 

uma disciplina que combina educação artística e trabalho social. A capacitação da 

Educação em Artes Urbanas como um esforço profissional é crucial para o 

desenvolvimento social de cada país. Os educadores de Artes Urbanas, pequenas e 

maiores organizações de educação artística, agora dispersas em diferentes campos e áreas 

urbanas, devem unir as suas forças e criar um corpo abrangente de representação 

nacional. Tais alianças, à escala regional, nacional e internacional, não só permitiriam 

partilhar as melhores práticas e dar uma voz clara à Educação das Artes Urbanas, mas 

também permitiriam estabelecer uma relação forte com os decisores políticos e a 

administração cultural, e defender as suas necessidades através de campanhas sociais, 

lobby político e ação coletiva.   
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Recursos para contar histórias no ensino das 
artes urbanas 
 

"Precisamos de contar histórias para integrar a compreensão sobre nós 

próprios", disse Juan Camilo Roman Estrada, um dos nossos educadores de Artes 

Urbanas em destaque. De facto, há um grande poder em contar histórias. Dentro do livro 

de histórias do URB_ART defendemos fortemente o reconhecimento da narração de 

histórias como uma ferramenta educacional e terapêutica, mas também a utilização do 

seu potencial para difundir tanto a consciência sobre a realidade de adultos pouco 

qualificados em comunidades marginalizadas como o conhecimento sobre estratégias 

bem sucedidas de Educação em Artes Urbanas para o desenvolvimento da comunidade. 

As histórias encorajam a imaginação ativa. As palavras e ações revelam imagens e ligam-se 

à nossa experiência e imaginação. Quando ouvimos histórias, a nossa mente cria imagens 

vívidas e multissensoriais cheias de personagens e eventos. Ao captar a nossa atenção, as 

histórias podem ser uma grande fonte de aumento da nossa imaginação, inspiração e 

criatividade. Além disso, contar histórias é a forma mais atrativa de ensinar e aprender, 

uma forma fácil de fornecer conteúdos complicados ou aborrecidos. Desde que existe 

linguagem, as histórias têm vindo a persuadir, a inspirar, a lançar mudanças e a motivar-

nos à ação.  

Aprender as histórias sobre motivação pessoal faz-nos confiar na experiência e 

conhecimentos dos Educadores das Artes Urbanas - por exemplo, Kerry O'Brien, a antiga 

MC e performer baseada em Londres, que se salvou de uma juventude desafiante através 

da sua ligação com a música e as artes criativas, em particular, Jungle e drum 'n' bass, que 

agora faz o mesmo para outros, ou Lara Parmiani, uma atriz e dramaturga italiana, que se 

alimentou dos desafios e da exclusividade da indústria teatral inglesa, que agora oferece 

aulas de teatro gratuitas a migrantes e refugiados. Sabemos que as avaliações destes 

educadores artísticos e as suas recomendações são baseadas em primeira mão, 

experiência vivida.   

Os artistas, ativistas e entusiastas independentes da Educação das Artes Urbanas são 

frequentemente os primeiros a reconhecer uma questão social e a agir sobre ela muito 

antes de uma instituição ou governo se envolverem com o problema. Estes são os 

pioneiros, alcançando os marginalizados, desempenhando um papel de catalisador na 

melhoria social. As suas histórias surpreendem-nos, inspiram-nos, e mostram-nos o que é 

possível.  

O designer e artista austríaco Peter Hutter e o seu coletivo Konverter adotaram um 

carrinho de bebé como uma estação móvel de interferência para viajar para locais sociais 
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de difícil acesso, onde o artista procura envolver toxicodependentes, migrantes e 

refugiados para misturar música.  

Duas jovens artistas islandesas organizaram fundos, colaborações, e fizeram investigação 

para preparar e gerir um programa de terapia artística para reclusos masculinos de uma 

prisão de alta segurança. Nenhum deles tinha experiência prévia ou educação relacionada 

com o sistema penitenciário, no entanto, ambos tinham uma enorme boa vontade e uma 

profunda compreensão da questão.  

Estes são os iniciadores, os agentes de mudança.  

As histórias aproximam-nos, aproximam-nos. Encontramos confirmação na similitude e 

experiência partilhada. Existem iniciativas teatrais e dramáticas semelhantes na Grã-

Bretanha e em Portugal, que envolvem imigrantes excluídos da cena teatral tradicional. 

Nas ruas de Graz, Londres e Porto, artistas independentes utilizam a música urbana para se 

reconectarem com os grupos mais marginalizados. E o que é mais seguro, todos os nossos 

protagonistas, da Áustria, Grã-Bretanha, Islândia, Portugal e Eslovénia, apontaram a 

preferência pela utilização da "linguagem da arte" em vez da comunicação verbal.  

Estes projetos e iniciativas individuais, quando reunidos e compilados num compêndio de 

Educação para as Artes Urbanas deixam de existir num vácuo. Juntos criam uma 

magnífica constelação, uma rica coleção de estratégias, métodos e cenários prontos a usar, 

bem como um exame profundo do contexto social, político e económico, na perspetiva da 

inclusão social.  

Na discussão sobre a situação da Educação Artística Urbana, precisamos de sublinhar que 

os resultados mais importantes dos esforços artísticos da comunidade são visíveis fora da 

sala de aula e não são facilmente mensuráveis, porque dizem respeito a aspetos 

emocionais e existenciais da vida humana. Durante os momentos mais desafiantes da 

pandemia COVID-19, o eco do slogan "Não deixar ninguém para trás" é um lembrete 

crucial sobre aqueles que são omitidos pelo sistema e vulneráveis às nossas ações.   

Com o desejo de promover uma abordagem transdisciplinar e multilingue da inclusão 

social de adultos pouco qualificados em comunidades marginalizadas, trazemos-lhe o 

Libro de Histórias do URB_ART, uma coleção inspiradora e encorajadora de histórias que 

provam que a Educação para as Artes Urbanas não é apenas um lugar de esforço, mas um 

lugar de esperança de um futuro melhor.  
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