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Enquadramento InstitucionalEnquadramento Institucional

A ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental é uma ONGA,
fundada em 1990, tem como objectivo principal o desenvolvimento da
d b l l f l f l Aeducação ambiental ao nível formal e não formal. As intervenções que tem

vindo a desenvolver em todo o país na área da sensibilização e educação
ambiental e as parcerias internacionais onde tem participado, deram-lhe
experiência e reconhecimento institucional no país e no estrangeiro.



ObjectivosObjectivos

• Promover a Educação Ambiental para a Sustentabilidade através de 

um conjunto diferenciado de actividades e projectos;

• Desenvolver projectos no ensino formal e não formal;

• Fomentar redes de cooperação quer a nível nacional, quer a nível 

internacional;

• Promover jornadas, fóruns e outros eventos;

• Impulsionar a participação de crianças e jovens na comunidade e na 

protecção e preservação do ambiente.



Actividades da AspeaActividades da Aspea

Cursos de formação contínua de professores
Jornadas 
Debates e palestras
Ofi i  d  f ãOficinas de formação
Projectos de cooperação
Campanhas
FórunsFóruns

 



Jornadas Pedagógicas de Educação 
Ambiental para a Sustentabilidade

Curso de Formação 
Educação Ambiental para a Sustentabilidade 
“Aprender fora de portas”Aprender fora de portas



I Jornadas de Art`AmbienteI Jornadas de Art Ambiente





Projecto RiosProjecto Rios



Campanha Limpar PortugalCampanha Limpar Portugal



Campanha Planta Bosques 2010Campanha Planta Bosques 2010

Quinta dos Olhos d´Águag
Portalegre 2010



Semana Europeia de Prevenção de ResíduosSemana Europeia de Prevenção de Resíduos



VII FÓRUM INFANTO-JUVENIL
CARTA DA TERRA 22 Abril 2010CARTA DA TERRA – 22 Abril 2010



Folha InformativaFolha Informativa



Programa GrundtvigPrograma Grundtvig









«Há dois mundos: o mundo que medimos com régua e 
esquadro, e o mundo que sentimos com o nosso coração e a 

ãnossa imaginação.»                         James Henry Leigh Hunt

A Aspea organiza um diversificado número de oficinas dirigidas a 
professores/educadores e a todos aqueles que de algum modo procuram 
momentos de aprendizagem e troca de experiências no âmbito da arte e 
do ambiente. 



Oficinas de arte e ambienteOficinas de arte e ambiente

Oficinas da Natureza
Oficinas do Imagináriog

Oficinas do Papel

Oficinas dos Resíduos
Oficinas Artistas e Ambiente

Oficinas da Biodiversidade

Oficinas Festivas
Oficinas da Fantasia

Ofi i d V lOficina dos Valores
Oficinas da Palavra



Desenvolver as Capacidades Criativas para o Século XXIp p

“As muitas finalidades possíveis da Educação Artística têm sido objecto de As muitas finalidades possíveis da Educação Artística têm sido objecto de 
intenso debate e conduzem a perguntas como:

A Educação Artística serve só para ensinar a apreciar, ou deve ser 
também um meio para melhorar a aprendizagem de outras matérias?

A arte deve ser ensinada como disciplina virada para si própria, ou 
virada para o conjunto de conhecimentos  capacidades e valores que virada para o conjunto de conhecimentos, capacidades e valores que 
pode transmitir (ou ambas as coisas)?

A Educação Artística destina-se a um núcleo restrito de alunos 
talentosos em disciplinas seleccionadas ou a Educação Artística é para 
todos?”

O Roteiro procura dar uma resposta abrangente a estas perguntas eO Roteiro procura dar uma resposta abrangente a estas perguntas e

sublinha que o desenvolvimento criativo e cultural deve constituir uma 
função básica da educação.”

in ROTEIRO DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, 2006



Algumas ideias 
sobre o sentido e o significado da artesobre o sentido e o significado da arte

“A Arte é uma actividade única e exclusivamente humana.”

“A Arte resulta sempre de um acto de comunicação através do qual se 
expressam sentimentos, emoções, ideias, valores...”

“A Arte manifesta-se sempre por um acto criativo, o mais possível único, 
original  inovador  intencional e autêntico ”original, inovador, intencional e autêntico.

“A Arte reconhece-se pelo sentimento agradável que desperta nosp g q p
outros (emoção ou sentido estético); provoca respostas emocionalmente
agradáveis.”



Algumas ideias 
sobre o sentido e o significado da artesobre o sentido e o significado da arte

“A Arte supõe sempre uma forma expressiva, susceptível de ser 
percepcionada pelos outros: o suporte material.  Por isso, requer, também, 
técnicas e conhecimentos específicos.”

“A A t  t  d  lid d t i  é b t d bj ti“A Arte parte sempre de realidades naturais, mas é sobretudo subjectiva
porque:

- é expressão de criadores individuais;
- está sujeita a múltiplas interpretações pessoais;
- depende de critérios que variam com os contextos culturais e 
hi tó i d  d i d d ”históricos de cada sociedade.”



Sobre o conceito de arte e ambienteSobre o conceito de arte e ambiente

Land Art
Arte na PaisagemArte na Paisagem
Earth Art / Earthworks / Trabalhos da Terra
Eco-art / Arte Ecológica
Environmental Art” Arte AmbientalEnvironmental Art  Arte Ambiental
Art in Nature/ Arte na Natureza
Ecovention” / Ecoinvenção



Entre as crianças, as criaturas de Terra e os objectos do mundo exterior 
existe uma grande afinidade. Elas têm a sua forma própria de 
compreender o mundo à primeira vista, que transcende a capacidade de compreender o mundo à primeira vista, que transcende a capacidade de 
um adulto; as crianças, por natureza, possuem todas as qualidades dos 
cientistas - curiosidade, admiração, gosto pela descoberta, faculdade de 
observação e necessidade inata de explorar e experimentar  observação e necessidade inata de explorar e experimentar. 



Os educadores e professores devem 
potenciar os processos de ensino-p p
aprendizagem que tenham em conta 
esta dimensão, de forma a melhorar 
essas competências adequando-as essas competências adequando as 
aos diferentes níveis etários. A criança 
aprenderá a compreender, a 
respeitar e a conservar a Natureza  respeitar e a conservar a Natureza, 
sobretudo por meio da experiência. 
Explorar a Natureza para uma 

i   i   id d  d   criança que vive na cidade pode ser 
levá-la ao parque, ao jardim, ao rio, 
à praia, à floresta, ao museu, etc. 



Dominique Cottereau
(Réseau École et Nature)

“A pedagogia da eco-formação centra os seus objectivos na comunhão com o 
ambiente. Este encontro real ocorre numa dupla acção da objectividade e da 

bj ti id d  f d   d l  d ó i    subjectividade, oferecendo-nos um modelo pedagógico que opera 
alternadamente: por um lado, o racional, o estudo do ambiente, por outro, 
simbólica, numa vertente mais sonhadora, artística e criativa no ambiente.”



António Damásio
(Neurocientista)

“Existe hoje em dia uma separação cada vez maior entre o desenvolvimento 
cognitivo e o emocional, que reflecte o facto de, nos ambientes educativos, se 
atribuir uma maior importância ao desenvolvimento das capacidades cognitivas, p p g ,
valorizando menos os processos emocionais… factor este que contribui para o 
declínio do comportamento moral da sociedade moderna. Um saudável 
comportamento moral  que constitui o alicerce sólido do cidadão  exige a comportamento moral, que constitui o alicerce sólido do cidadão, exige a 
participação emocional.”



Betty Edwards
(Professora de artes)

Edwards usou as descobertas de pesquisas sobre o cérebro, que mostram que 
os hemisférios cerebrais tem funções diferentes. Ela propõe exercícios que 

“As artes são imprescindíveis para a aprendizagem de formas de pensamento 

tentam mostrar a habilidade criativa do lado direito do cérebro, oposto às 
habilidades analíticas e lógicas do lado esquerdo do cérebro.

As artes são imprescindíveis para a aprendizagem de formas de pensamento 
específico, visual e perceptivo do mesmo modo de ver que a leitura, a escrita e a 
aritmética são imprescindíveis para a aprendizagem de formas de pensamento 
específico  verbal  numérico e analítico ” específico, verbal, numérico e analítico.  

Betty Edwards



E ainda, segundo o Roteiro da UNESCO de 2006, a educação artística 
estimula o desenvolvimento cognitivo e pode tornar aquilo que os educandos 
aprendem e a forma como aprendem mais relevante face às necessidades das p p
sociedades modernas em que vivem.



“Desenvolver a capacidade criativa 
e a consciência cultural para o 
século XXI é uma tarefa 
simultaneamente difícil e essencial. É 
necessário que todas as forças da 
sociedade se empenhem na sociedade se empenhem na 
tentativa de assegurar que as novas 
gerações deste século adquiram os 
conhecimentos e capacidades e  o conhecimentos e capacidades e, o 
que é porventura ainda mais 
importante, os valores e atitudes, os 

      princípios éticos e as normas morais 
necessárias para serem cidadãos 
responsáveis do mundo e garantes 
de um futuro sustentável.”
in ROTEIRO DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, 2006



A educação não só 
deve contribuir para 
consciencializar de 
que a Terra é a nossa que a Terra é a nossa 
casa, mas também 
permitir que esta seja p q j
o alvo principal do 
exercício de 
cidadania. 
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Oficina Herbários CriativosOficina Herbários Criativos

Criação de prensa de campo, e algumas 
técnicas de expressão plástica (fricção, 
impressão decalque contorno; etc) paraimpressão, decalque, contorno; etc), para 
representação/recriação  das folhas 
observadas e posterior classificação.



Oficina Herbários CriativosOficina Herbários Criativos

Oficina da Natureza
Herbários CriativosHerbários Criativos

Biodiversidade
Técnicas de expressão plástica naTécnicas de expressão plástica na 

criação de herbários



Oficina Rastos e Pegadas 
Oficina Fósseis



Oficina Tecer a NaturezaOficina Tecer a Natureza



Oficina Ecossistemas da FlorestaOficina Ecossistemas da Floresta

Flora e Fauna em Origami

O Origami destina-se, entre muitas outras, 
a desenvolver a destreza das mãos e da 
mente, bem como a capacidade criadora 
dos seus participantes. Sendo uma arte do 
papel, muito popular no Japão, é praticada 
por todas as idades, desde os três anos de 
idade. Pode ser feita em qualquer lugar, 

 l  l   di  á i  em qualquer altura, com diversas temáticas 
e não requer equipamento especial a não 
ser uma folha de papel, que pode ser feita 
reutilizando revistas  jornais  folhetos e reutilizando revistas, jornais, folhetos e 
qualquer outro tipo de papel que a nossa 
imaginação permita.







Oficina Brinquedos NaturaisOficina Brinquedos Naturais

Ofi i d N tOficina da Natureza
Brinquedos Naturais

Construções tridimensionais 
Saída de Campo



Oficina Brinquedos NaturaisOficina Brinquedos Naturais



Oficina 
/Diários Gráficos/Cadernos de Campo



Oficina Arte em PostalOficina Arte em Postal



Oficina PaisagensOficina Paisagens

Arte ColectivaArte Colectiva
Paisagens

Saída de campo
Observação e interpretação da 

Paisagem
J itiJogo compositivo



Oficina EcodesignOficina Ecodesign

As propostas apresentadas permitem dar uma “nova vida” ao papel de 
jornal, revistas e outros gerando objectos de carácter utilitário promovendo 
uma criatividade ambientalmente responsável porque reutiliza osuma criatividade ambientalmente responsável porque reutiliza os 
desperdícios dos resíduos sólidos urbanos do nosso quotidiano. As 
actividades artísticas com a reciclagem e reutilização de papel, podem ainda 
viabilizar alguns rendimentos e são uma opção de suporte para váriasviabilizar alguns rendimentos e são uma opção de suporte para várias 
linguagens da arte, do artesanato e do design, com preocupações 
ambientais.



Oficina Land Art / Earth ArtOficina Land Art / Earth Art

A L d A t é  ã  d  difí il t d ã     E t d  A Land Art é uma expressão de difícil tradução, que aparece nos Estados 
Unidos da América, na década de 60/70, com manifestações de artistas 
ligados à TERRA / NATUREZA.

Novo diálogo entre a ARTE e a NATUREZA que consideram, não mais 
como um modelo, mas sim como suporte, sujeito ou material de criação.



É um movimento de emancipação e contracultura à instituição museológica, 
com a qual os artistas estavam em ruptura. Opunham-se a que a arte q p p q
tivesse uma função mercantilista e consideravam que a arte não podia ser 
feita apenas para uma elite.

Robert Smithson



Os artistas pretendiam reinventar formas e meios de expressão diferentes, 
procurarando novos espaços, naturais, urbanos e até por vezes inóspitos p p ç , , p p
para fazer as suas intervenções, mas com a preocupação de que o acesso 
fosse generalizado a todo o público.



Oficina Alberto Carneiro
artista ecológico português

Um campo depois da colheita para 
deleite estético do nosso corpo.

A sua linguagem expressiva tem A sua linguagem expressiva tem 
reminiscências da sua infância, como 
ele próprio diz. 



Oficina Alberto CarneiroOficina Alberto Carneiro

“As minhas identificações decorrem da minha experiência de vida. Se eu tivesse 
vivido sempre num meio urbano, se eu tivesse nascido noutra civilização, ou 
noutra altura, as minhas motivações seriam de outra ordem.”

Os títulos, legendas e declarações de Carneiro, confirmam a importância que 
as vivências têm na infância de cada um, pelo que educadores e pais devem 
fomentar um maior contacto com a Naturezafomentar um maior contacto com a Natureza.

“O escultor chamou à sua arte “arte
ló i ” I t lh t decológica”. Interessava-lhe antes de 

tudo descobrir uma poética e estética 
imbricadas na vida, e na terra. A 
natureza em que nascemos, comonatureza em que nascemos, como 
nossa eterna e íntima companheira.”

José Marmeleira ,“Poética da terra”

Um campo depois da colheita para deleite estético 
do nosso corpo, 1973-76



Oficina Alberto Carneiro
N  i  d  T   ÁNo seio da Terra  - Árvores

“… se há um elemento natural, com o qual eu esteja em relação
profunda desde o tempo em que tenho memória de mim, é a
árvore.”



Oficina 
Andy Goldsworthy

Andy Goldsworthy é 
um brilhante artista 
britânico que 
colabora com a 
natureza para fazer p
as suas criações 
temporárias, 
fotografando-as, nofotografando as, no 
momento, para 
registo e posterior 
divulgaçãodivulgação.



Oficina 
Andy Goldsworthy

O seu objectivo é entender a natureza 
participando directamente na natureza, tão 
i ti t t í l G l t t b lhintimamente quanto possível. Geralmente trabalha 
com tudo o que encontra: ramos, folhas, pedras, 
neve e gelo, canas e espinhos .

“Eu gosto da liberdade de só usar as minhas mãos e 
ferramentas “achadas” - uma pedra afiada, a ponta de p , p
uma pena, espinhos. Aproveito as oportunidades que 
cada dia oferece: se estiver a nevar, trabalho com a 
neve, no Outono será com folhas caídas; uma árvore 
caída pelo vento é uma fonte de ramos e pauzinhos. 
Paro num lugar ou apanho um material porque sinto 
que há algo para ser descoberto. É aí que eu posso 
aprender”.



Land Art – projecto pedagógicoLand Art projecto pedagógico

1 – Deve-se proporcionar à criança a possibilidade de encontrar um local 
apropriado na Natureza onde ela possa experimentar várias estratégias e 
estabelecer um diálogo pessoal e estético, rico de sentido.

2 - É neste contexto natural que ela tem a possibilidade de experimentar as 
várias dimensões do conhecimento, onde a Natureza é transformada em 
sala de aula  sala de aula. 

Estratégias:
• Saída de campo; Jogos 
sensoriais; Actividades lúdicas; ; ;
Registos em cadernos de campo; 
Construções tridimensionais; 
Dramatizações, …Dramatizações, …



Land Art – projecto pedagógicoLand Art projecto pedagógico

1ª etapa : O Passeio

... O passeio, a saída de campo à floresta, ao jardim, um local onde por 
 b  i  d  i h   d b i   d  d h id  E vezes basta sair dos caminhos para descobrir um mundo desconhecido. E 

depois... olhar, ver, sentir, cheirar, tocar, escutar a vida que circula.

2ª etapa : o Local    

... onde é possível escolher, seleccionar o tal "lugar", a tal fenda, o terreiro, 
o tal pedaço de parede invadido pela hera, o tal monte de feno, a tal 
casca.... 

E decidir que é aí  onde quero usufruir da natureza  comunicar  criar  E decidir que é aí… onde quero usufruir da natureza, comunicar, criar, ….



Land Art – projecto pedagógicoLand Art projecto pedagógico

3ª etapa : Pesquisa de materiais

Finalmente, abandonar-se ao prazer 
da recolha,  escolher uma colecção, 
separar, classificar, arrumar, instalar. 

4ª etapa : Aprender a olhar as cores 
d   da natureza. 

o círculo cromático e a lei das cores 
complementares e das cores p
adjacentes, as inúmeras tonalidades. 
O vermelho das flores de Outono, o 
castanho das cascas  o verde das castanho das cascas, o verde das 
folhas ...



Oficina
/Land Art / Earth Art

TRABALHOS DE ALUNOS



Oficina LOURDES DE CASTRO                  
Herbário de Sombras



Oficina MAX ERNST
À d b t  d  Fl tÀ descoberta da Floresta

Max Ernst, identificado com a 
corrente estética e poética do 

A natureza da aurora, 1938

corrente estética e poética do 
movimento surrealista, criou 
um mundo melancólico,  de 
formas perturbadorasformas perturbadoras –
seres poderosos e 
imaginários, pássaros, 

  l   monstros e plantas – como 
resultado das suas 
experiências de processos 
técnicos e de princípios do 
acaso e do automatismo 
subconsciente.



Oficina MAX ERNST
À descoberta da FlorestaÀ descoberta da Floresta

Max Ernst, ao contrário da 
arte tradicional, não se 
assenta na imitação assenta na imitação 
mecânica do mundo sensível, 
mas na oposição de duas 
realidades o mais distantes realidades o mais distantes 
possível. Experimenta uma 
série de técnicas de 

ã  lá i   ã  expressão plástica que vão 
veicular a sua obra muito 
intuitiva, abolindo o desenho 
académico e o uso de 
paletas.

FLORESTAS ARESTAS, 1927  Óleo sobre tela, 54 X 65 cm



WORKSHOP 
Arte e Ambiente Manuela GalanteArte e Ambiente – Manuela Galante
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Seminário Eco-escolasSeminário Eco-escolas
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www.aspea.orgwww.aspea.org
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