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A arte a despertar consciências 
 

A arte foi e ainda é o elemento essencial da consciência humana 

Herbert Read 

 

O INETE tem o prazer de dinamizar a exposição número 24 do projecto “Exposiciones Enredadas”, que 

em 2016 conta com a participação de 37 cidades de 14 países diferentes. 

O título do projecto mostra-nos que as visões podem ser múltiplas, mas que irão interceptar-se, enredar-
se através da arte. A escolha do tema “Arte e Justiça Social” remete ainda para o papel da arte 

enquanto despertar de consciências. 

É a arte e a educação artística a unir as diferentes perspectivas e a promover a justiça social. Podemos 
perguntar-nos: Pode a arte mudar o mundo? Pode, certamente, alertar-nos, apelar à acção e transformar 
o nosso olhar sobre esse mundo. Ou ainda: Que papel desempenha a arte na educação dos jovens? 

Como pode a arte ajudar ao desenvolvimento e crescimento dos nossos alunos? 

Este foi o desafio lançado e aceite pelos professores e alunos do INETE, uma escola profissional que 
prepara simultaneamente para uma profissão e para uma vida repleta de consciência humana e 
intervenção social. 

O caminho percorrido levou-nos ao subtema “Não sejas Leão nem Presa” e à violência entre pares, uma 

escolha dos alunos que demonstra uma vontade de agir em defesa de uma sociedade mais justa e 
equitativa.  

A partir das obras expostas, somos questionados pelos olhares dos artistas e enredados por situações 
que apelam à nossa imaginação, à nossa reflexão e à nossa cidadania, no fundo ao despertar da nossa 
consciência e da nossa humanidade. 

 

 

Fernanda Torres 
Diretora Pedagógica 
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Contextualização do Projeto 
 
A Conferência Geral da UNESCO, na sua 36ª reunião, celebrada em 2011, proclamou a 4ª semana do 
mês de Maio, como a Semana Internacional da Educação Artística. 
 
O objetivo principal da Semana é sensibilizar a comunidade internacional da importância da educação 
artística; apresentar projectos concretos de educação artística e boas práticas, bem como fortalecer a 
cooperação entre os atores principais da educação artística, promovendo a diversidade cultural, o diálogo 
intercultural e a coesão social. 
 
Para Irina Bokova, Diretora geral da UNESCO, a arte faz-nos sentir e comprender o que reúne a 
Humanidade na diversidade das suas culturas e das suas manifestações. Vetor de diálogo no sentido 
mais nobre, a arte é um catalisador da inclusão social e da tolerância nas nossas sociedades 
multiculturais e em rede. Um quadro, um objeto, uma música ancestral, dizem muito sobre a história das 
civilizações e sobre os laços que nos unem. Temos que ensinar aos jovens a apreciar a arte: nela 
encontram forma de se compreenderemn melhor uns aos outros. A educação artística é a chave para 
formar gerações capazes de reinventar o mundo que herderão. É pela arte que manterão a vitalidade das 
identidades culturais contribuindo para a edificação de um património común, que participarão na 
construção de uma cidadania tolerante e dinâmica neste mundo globalizado. 
 
Ángeles Saura, diretora do grupo de investigação UAM-PR:007, criou em 2009 a plataforma social E@ de 
artistas-docentes, www.arteweb.ning.com:  
 
“Queremos que este espaço virtual seja uma comunidade de aprendizagem e intercâmbios tanto para o 
mundo educativo como o de das instituções culturais”. Saura enfatiza a importância destas iniciativas já 
que “somos nós os mais interessados em que a educação artística se fortaleça no sistema escolar a nível 
curricular em todo mundo”. 
 

Projeto Exposições enREDadas  
 

ArtEducación na rede 

O projeto é desenvolvido por iniciativa do grupo de pesquisa UAM: PR-007, designado"Pesquisa de 
recursos de ensino de arte digital", da Universidad Autónoma de Madrid.  
Em maio de cada ano é realizada em Madrid, Espanha, a exposição com o título genérico “enREDadas”. 

Ela apresenta resumos de cada exposição mencionada e também vídeos-resumo do mesmo projeto. A 
exposição “enREDadas”, no formato real, reúne trabalhos apresentados por artistas-docentes em 
diferentes exposições com temas definidos. É realizada simultaneamente em locais diferentes, em 
múltiplos países. Cada exposição enREDada conta com um(a) coordenador(a)-investigador(a) que 
convoca uma exposição com um tema específico e diferente dos outros locais. 

A Exposição enREDadas permite aos participantes ( artistas docentes) implementar muitas ideias 
relacionadas com o "aprender fazendo", em contexto informal da educação não-formal (artistas-
avaliativas). A ideia vem da experiência da exposição do projeto piloto chamado AVATARES 
desenvolvido entre 2010-2012. onde participaram 106 artistas da Argentina, Colômbia, Chile, Venezuela, 
Cuba, Brasil, Portugal, EUA, Costa Rica, Paraguai e Espanha. Esta rede de professores feitos nessa 
ocasião é aquela que tem desenvolvido esta complexa organização de um projecto tão ambicioso. 

 

Agradecimentos 
  

O convite para desenvolver a Exposição no INETE  surgiu de um parceiro de projetos e pareceu-nos 
motivador: Integrar uma rede internacional de instituições que promovem a educação pela arte é um 
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desafio e leva-nos a pensar de que forma podemos criar um espaço de diálogo e de reflexão onde a arte 
surge como catalisador de situações, ações, emoções. 

Foi um processo de crescimento pessoal e da escola, de procura de soluções criativas e ambiciosas, que 
nos levou a sair dos circuitos habituais no desejo de ir mais loge e fazer melhor. 

Foi com muita surpresa e alegria que fomos recebendo os trabalhos dos docentes artistas, que nos fomos 
enredando nesta equipa interna e externa para chegar a uma Exposição que muito orgulhamos. 

Agradecemos aos alunos e professores o seu envolvimento nesta exposição, criando, com palavras e 
imagens, o puzzle que desafiou os olhares criativos dos artistas da rede. Queremos acreditar que a sua 
participação deixará a vontade de fazer outros projetos onde a Arte fará a ponte com outros olhares, 
elevando o espírito de quem cria, independentemente do contexto em que se encontre. 

Agradecemos aos artistas pela sua criatividade e generosidade, pelo desafio de olhar para o lema Não 

sejas o leão, nem a presa, e apresentar, de acordo com a sua linguagem plástica, outros pontos de vistas, 
outras geografias emocionais, que nos enriquecem e nos ajudam nesse processo de ver mais além. 

Agradecemos também aos parceiros de produção da Exposição que acreditaram na ideia e nos ajudaram 
a dar alguma autonomia ao projeto, ajudando-o a dar os seus primeiros passos fora de portas, 
nomeadamente, a Dra Fátima Claudino, do programa UNESCO para a Educação, a Leituria, a Junta de 
Freguesia de Arroios e a Câmara Municipal de Lisboa. 

Sem o cruzamento de todos os olhares, este projeto não teria chegado a tantas latitudes. 

  

Obrigada a todos, 

  

  

As Comissárias da exposição, 

Ana Baio e Cristina Basílio 
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Exposição enREDadas 
 

 

1. Ángeles Saura – Malasombra 

2. Carlos Alvarez Cuenllas - No 

3. Marcos Vences Ruibal – Não sou de pedra! 

4. Carmen Molina Mercado – Dos mundos 

5 . Ana Hernández Revuelta – No lugar do outro 

6. Carlos Torrado Lois – Escuchas emergencias 

7. Alfonso Infantes Delgado - Recelo 

8. Raul Albanece – Los Predadores 

9. Juan Ramón Fernández Puñal - La valoración de las capacidades, frente al acoso  

10. Mónica Montero – Não sejas o leão, nem a presa! 

11. Montserrat Ansótegui Rodríguez - Brindis contra el Acoso 

12. Maria Gourgiadakis, The Hug 
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Título: Malasombra 
Autor: Ángeles Saura,      Madrid    Espanha  
 
Data: 2016 
 
Técnica: Fotografía  
 

 

 

Artista Visual e Docente universitária. 
Diretora do Departamento deEducação Artística, Plástica 
e Visual - Facultad Formación del Profesorado y 
Educación da  Universidade Autónoma de Madrid. 
Directora Projeto enREDadas 

 

 

Malasombra 

 

Sombra  da Declaração Universal dos Direitos Humanos: Ninguém devería ser submetido a torturas e 
outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. 
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Título:  no  ( Não) 
Autor: Carlos Alvarez Cuenllas        León, España 

Data: 2016 

Técnica: Fotografia  

  
 

Artista leonês, que tem uma obra multidisciplinar: 
escultura, pintura, instalações, land art, fotografia, 
videocreação, performance etc. Utiliza diversos 
materiais : da neve ao aço inoxidável, passando pelo 
mármore, madeira, resina, cristal, espuma, plástico, 
goma, farinha, açúcar, caramelos, telas,  pão,  argila, 
pedras, ferro, cobre, anilinas, etc. Cruza o minimalismo 
com a Arte Pop. Licenciou-se em Belas Artes pela 
Universidade de Salamanca  Realizou exposições em 
Espanha, Alemanha, China, México, Panamá. Recebeu 
vários prémios regionais e nacionais. 
 

 

No 
 

A fotografia mostra 2 jovens entre os quais existe um fluxo circular visível a nível plástico. 
Representa a informação de retorno produzida entre eles, que estimula as novas respostas e 
comportamentos de cada um. Os membros do grupo interagem e tendem a encontrar maneiras 
de pensar tolerantes ou intransigentes, marcando a tendência a seguir para ser aceite.  
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Título: Não sou de pedra! 
 
Autor: Marcos Vences Ruibal, Santiago de 
Compostela, España 
 
Data: 2016 
 
Técnica: Fotografia  

 

Professor de Informática em Formação Profissional, 
no IES San Clemente de Santiago de Compostela. 
Desenhador amador. Gosta imenso de banda 
desenhada e de GIMP. Gosta de experimentar a 
pintura com aguarelas e quase sempre finaliza os 
desenhos editando-os com o GIMP. É  defensor do 
sw livre! 

 

 

 

 

Não sou de pedra! 
 

"Vamos à escola para aprender, para criar, para socializar...  Não vamos para fazer dano, nem 
para destruir pessoas, nem para nos sentirmos superiores aos demais. 
Não faças aos outros o que não queres que façam contigo.  

 
Eu não sou de pedra. E tu também não." 

  



 
 

 

Expoenredadas – Não sejas o leão, nem a presa! Lisboa/2016 

10 

 
 
Título: DOS MUNDOS 
 
Autora: Carmen Molina Mercado, Jaén,  Espanha 
 
Data: 2016 
 
Técnica: Fotografía digital 
 
Medidas do arquivo: DIN A4 
 

 
 
Licenciada en Psicopedagogía, professora de 
Música e Professora do Ensino Primário , estando 
ligada à atividade artística desde sempre. Compôs 
e publicou diferentes obras musicais, textos 
literários, poesia, ensaios, colaborando 
assiduamente em diferentes meios de comunicação 
e revistas literárias. 
Coordenou diferentes Projetos de Inovação 
Educativa vinculados com a criatividade. 
 

 

 

DOS MUNDOS 
 

Dois mundos: um rico e outro pobre. E não é por casualidade. O bem estar de um passa pelo 
empobrecimento do outro. Pode-se chamar perseguição? Sem dúvida que é. Já o era desde o 
início da Humanidade, seja através do roubo, apropriação, conquista, imperialismo…E além 
disso, ainda nos deslumbramos e disfarçamo-lo com a nossa publicidade, com os nossos 
direitos, com o nosso consumismo. 

Sim, claro que existem leões. E é difícil acabar com eles. 
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Título: NO LUGAR DO OUTRO  

Autora: Ana Hernández Revuelta 

 Madrid, España 

Data: 2016 

Técnica: Fotografía digital 

Medidas do arquivo: 40 x 15,66 cm. 

 

Doutora em Belas Artes pela Universidade Complutense de 
Madrid (UCM) 
Licenciada em Belas Artes (UCM) e Licenciada em 
Psicología (UNED). 
Master em Teoría e Práctica das Artes Plásticas 
Contemporáneas (UCM). 
Funcionária do Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundária. Especialidade Desenho. 

 

 

 

 

No lugar do outro 
 

Trata-se de uma fotografia que representa um homem dentro da cabeça de outro, para mostrar a ideia de 

empatia ou “pôr-se no lugar do outro”. Desta forma, quando alguém se põe no lugar daquele que possa 

estar a ser vítima, entenderá que pode ajudar e não ser apenas uma testemunha silenciosa. 
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Título: Escuchas emergencias  

Autor: Carlos Torrado Lois   

Montevideo, Uruguai 

Data: 2016  

Técnica: Fotografia digital                                          

 

 

 

 

Docente da Universidade da República do Uruguai. 
Organiza  seminários, cursos, workshops,  na 
Universidade. Fez formação em Teatro, Arte e Educação. 
no: Canadá (2004-2005) e Hong Kong (2007). Coordena 
Projetos de Educação pela Arte em escolas de contexto 
sociocultural crítico e com crianças com capacidades 
diferentes. 

 

 

Escuchas emergencias 
 

Escutas Emergências é uma obra do projeto pedagógico “Direitos e Responsabilidades” que sobrepõe 

linguagens e espaços expressivos que permitem trabalhar em atividades multiexpressivas / 

multilinguagens e de forma interdisciplinar, mediante a participação de profissionais da linguagem 

corporal, audiovisual, terapeutas e psicólogos, preocupados com a violência doméstica, a igualdade de 

género e a promoção dos direitos. Confrontados com a necessidade de prevenir, denunciar e visualizar a 

violência de género, propomos a “Escutas emergências” como um espaço de contenção perante estes 

abusos.   
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Título: RECELO  ( Receio) 
 
Autor: Alfonso Infantes Delgado Espanha 
 
Data: 2016 

Técnica: Fotografia digital 

Medidas do arquivo: 40 X 30 cm. 
 

 
 

Professor de Educação Primária e fotógrafo. Realizou 25 
exposições individuais e 40 coletivas, obtendo prémios 
locais e nacionais em mais de 50 certames fotográficos. 
As suas fotografias foram selecionadas para cerca de 
200 exposições   de diversos âmbitos. Obras suas 
aparecem em 50 publicações. Realizou diversos cursos 
de fotografia e imagem para escolas. 

 

 

RECELO 
 

Também somos leão com a desconfiança, com a segregação, com a rejeição ao outro, ao que é diferente. 
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Título: Los predadores ( Os predadores) 
 
Autor: Raúl Albanece           Gualeguaychú, Argentina  
 
Data: 2016 

Técnica: Fotografía digital 

Medidas do arquivo: 40 X 30 cm. 
 

 
 
Natural de Gualeguaychú.. Iniciou os seus estudos de arte 
no estúdio de Rossanna Raota. É cenógrafo  na 
Universidade del Salvador. 
Expõe de forma permanente em mostras individuais e 
coletivas desde 2001; as suas obras figuram em museus e 
coleções privadas na Argentina, Brasil e Grécia.  
Realizou projetos para o Carnaval de Gualeguaychú. Entre 
1984 y 2003 foi Desenhador e Diretor de realização de 
carros alegóricos para a Fiesta Nacional de Carrozas 
Estudiantiles de Gualeguaychú, tendo obtido vários 
prémios.  

 

 

Los predadores 
 

Os predadores… vão direito ao que tu queres… Resiste!  
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Título: La valoración de las capacidades, 
frente al acoso  
 

Autor: Juan Ramón Fernández Puñal -     

”Puñal” Data: 2016 

Técnica: Fotografía digital 

Medidas do arquivo: DIN A4  
 

 
 

Artista com 25 anos dedicados ao mundo das artes plásticas, 
comprometidos e envolvidos com a sociedade, usando a arte 
como ferramenta de transformação das desigualdades. Fez 
mais de 200 exposições, instalações, nacionais e 
internacionais. Organizador, curador e diretor artístico de mais 
de 50 projetos artísticos.  Formador em arte inclusiva de 
programas sócio-educativos da capacidade. Co-diretor do 
projecto de formação da arte inclusiva La Integral & Puñal. 
Vice-Presidente e sócio fundador da (Federação Nacional de 
arte e deficiência). Especialista em gestão, organização das 
ONGs de ação social e cultural. 
http://punalarteria.wix.com/punal 
 

La valoración de las capacidades, frente al acoso 
 

 

 
"Uma sociedade melhor é aquela que  

não exclui nenhum dos seus membros"  

 
O artista Puñal trabalha há 5 anos num espaço de formação, experimentação e Inclusão, onde junta 
pessoas com deficiencia e artes plásticas, num autêntico  “Laboratório de experiências criativas”. Este 

projeto pretende  que a arte seja inclusiva, democrática e acessível a todas as pessoas com ou sem 
deficiencia.  Não só destinada a espectadores/as, mas também a participantes ativos/as e outros artistas 
plásticos, onde se coneptualiza um mundo mais real e plural, onde se observem as capacidades de cada 
um/a. 
É através da formação de um grupo de trabalho forte e comprometido, onde todos estamos incluídos e 
fazemos parte na conclusão dos objetivos marcados, que se consegue o  melhor antídoto para a 
perseguição/assédio. 
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Não sejas o leão, nem a presa 
 

Com uma estética naíf, mas também deformante (expressionista), esta pequena peça simboliza o conflito 

entre os dois principais protagonistas de situações de violência escolar : agressor e vítima, leão e presa. 

A aparente ingenuidade na representação destes dois agentes destina-se a um público específico: 

meninos e meninas. À primeira vista parecem ser fantoches, marionetas de um conto infantil mas, se 

nos fixarmos com atenção, o conto já não é assim tão ingénuo e converte-se num conto de medo. Aqui a 

expressão terrorífica do agressor (com os dentes afiados, o cabelo espicaçado de forma agressiva, o 

sangue a pingar) contrasta violentamente com a inocência e a incapacidade de defesa da vítima. 

Infelizmente, isto não é um conto, mas antes a realidade quotidiana de muitos meninos e meninas em 

idade escolar. Por isso, todos os meios são necessários para evidenciar este tipo de conflitos e 

encontrar soluções. É aqui que a linguagem plástica também pode ajudar a tomar consciência deste 

gravíssimo problema.  

 
 
Título: Não sejas o leão, nem a presa 
Autora: Mónica Montero         Espanha 
 

Data: 2016 

Técnica: Colagem. Escultura 

 

Licenciada em Filologia Hispânicapela Universidade de 
Santiago. É Professora do ensino Secundário no IES. A sua 
ligação às artes plásticas vem de longe. Estudou pintura, 
desenho e modelagem, tendo-se formado na Escola de Artes e 
Ofícios Mestre Mateo de Santiago. Fez várias exposições 
individuais e coletivas na Galiza. O mar é a sua inspiração. 

https://www.facebook.com/O-berro-de-Melusina- 
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Título: Brindis contra el Acoso 
 
 
Autora: Montserrat Ansótegui Rodríguez        
Espanha 
 
Data: 2016 
 
Técnica: Fotografia e Infografia 
 

 
 
Licenciada en Belas Artes, especialidade de Técnicas 
Gráficas, e Catedrática de Desenho. 
Realizou numerosos cursos e workshops de Técnicas 
Gráficas, Estampagem  ou  Artes Plásticas. 
Participou em exposições individuais ou coletivas em 
Espanha, também  na Bélgica, Flórida, França, Reino 
Unido. Participou nas Exposições Enredadas I, II e III 
Edição. 
É autora de publicações relacionadas com a geometría e 
as artes plásticas. 
 

 

 

 

 

Brindis contra el Acoso 
 

Não à Intimidação, Não à Violência, Prevenção, Educação, Arte, Sociedade, Justiça, Diversidade, 

Culturas, Pensamento, Processo, Criatividade, Comunicação, Multidisciplinar, Visual, Intercultural, Olhar, 

Palavra, Procura, Adaptação, Envolvidas, Compreensão, Beleza, Contexto, Positivo, Mudança, Interação, 

Intercâmbio, Entendimento, Expressividade, Respeito, Reflexão, Vivência, Participação.  
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Título: The Hug ( O Abraço) 
 
Autora: Maria Sourgiadaki, Ierapetra, Grécia 
 

Data: 2016 

Técnica: Desenho e Fotografia 

 

 
 

Professora de Ciências Agrárias. numa escola 
professional na ilha de Creta, na Grécia. Gosta de 
escrever e desenhar, expresando de forma criatividade o 
seu mundo interior. Artista autodidata, muito inflenciada 
pelas aulas de degin linear da sua formação em 
Arquitetura Paisagística. Membro dos Artistas 
enREDados.  

 
 

The Hug 

 

 

Parece que o amor é a solução! 
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Contatos dos artistas 

 
Alfonso Infantes Delgado, Jaén, Espanha 
E-mail: Alinfantes2@gmail.com 
 
Ana Hernández Revuelta, Madrid, Espanha 
E-mail: anahernandezrevuelta@gmail.com 
 
Ángeles Saura, Madrid, Espanha 
E-mail: angeles.saura@uam.es 

 
Carlos Alvarez Cuenllas, León, Espanha 
E-mail: cac@maristasleon.net 
 
 
Carlos Torrado Lois, Montevideo, Uruguai 
E-mail: Carlos.torrado@gmail.com 
 
 
Carmen Molina Mercado, Jaén, Espanha 
E-mail: carmenmolinamercado@gmail.com 
 
 
Juan Ramón Fernández Puñal, Jaén, Espanha 
E-mail: punalarteria@hotmail.com 
 
 
Marcos Vence Ruibal, Santiago de Compostela, Galiza, Espanha 
E-mail: mvence@gmail.com 
 
 
Maria Sourgiadaki, Ierapetra, Grécia 
E-mail:  s.maria.301@gmail.com 
 
 
Monica Montero Parcero, Santiago de Compostela, Galiza, Espanha 
E-mail: cronopiam@gmail.com 
 
 
Montserrat Ansótegui Rodríguez, La Rioja, Espanha 
E-mail:montserratjc@hotmail.com 
 
 
Raúl Albanece, Gualeguaychú, Argentina 
E-mail: raulalbanece@gmail.com 
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Artistas EnREDados 
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Quem fez a exposição  de Lisboa? 
 

                    
              Cristina Basílio          Ana Baio                          Fernanda Torres 

   

                        

            Morgana  Trindade                   Ana Bernardino                           Daniela Ferrão                      Margarida Silva 

                

                  Rosário Cruz       Gonçalo Graça                    Sandra Marques                  Gertrudes Barrinho 

 

              

            José Costa      João Francisco                    Paulo Ferreira                        Nuno Gomes 
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A exposição física no INETE 

 

Expositor 1 

 

 

 

Expositor 2 
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A Exposição física na Leituria 
 

 

 

Vista 1 

 

 

Vista 2 
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A Exposição Virtual encontra-se em: 
 
 
Na página da escola - http://www.inete.pt/index.php/noticias/377-exposicoesenredadas 
 
 
 
O Vídeo da Convocatória de Lisboa::    
 

 

 

 

ExpoEnrREDadas 
nº24 Lisboa, 
Portugal 

www.youtube.com 

 



 

 

  Expo enREDadas 

De 16/05 a 30 /06 

 Biblioteca do INETE  e Leituria 

Tv da Escola Araújo, 15  

www.inete.pt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


