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Resumo  

 
A presente dissertação aborda um projecto de Educação Artística com o tema “Flor como 

Património Natural e Cultural” realizado na ilha da Madeira. Este projecto desenvolveu-se em duas 

fases: a primeira incidiu numa vertente de contextualização e fazer artístico/experimentação no seio 

de seis instituições sociais; a segunda abriu-se à comunidade trazendo para fora das instituições que 

participaram um apanhado do trabalho realizado na exposição ECO FLOR. 

Esta abertura permitiu trabalhar o sentido crítico com base na observação e fruição de 

diversas exposições e actividades de cariz artístico e cultural, nomeadamente CORAÇÃO VERDE e 

Exposição da Flor, que reflectiram diferentes perspectivas em torno dos temas: Flor e Jardim.  

A ligação destes pontos de visita, numa linha traçada para um percurso guiado proporcionou, aos 

participantes, naturais da ilha, envolvidos no projecto, um aumento do reportório de imagens e 

emoções que enriqueceu toda a experiência da actividade. 

O projecto foi desenvolvido com duas gerações distintas: juniores e seniores, de diferentes 

pontos da ilha a Madeira, com o intuito de explorar, através de vários olhares, questões ambientais 

diversas: preservação da natureza, património natural e cultural, ecologia e sustentabilidade dos 

recursos endógenos. Este projecto teve também como objectivo o desenvolvimento de 

competências artísticas promotoras de uma melhor integração social. 

Os resultados reflectem a visão dos participantes sobre a sua ilha jardim, manifestada pela 

expressão artística em que se relacionaram a Educação, a Natureza e a Arte. 
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Abstract 

 
The present essay tackles a project of Art Education entitled “Flower as Natural and 

Cultural Heritage” accomplished in Madeira island. This project has been developed in two stages: 

being the first essentially an approach to context and to the artistic experimentation itself, among 

six social institutions, whilst the second opened up to the community, displaying the tasks 

developed by the institutions who took part in the exhibit ECO FLOR. 

This opening has allowed to develop a critic sense on a basis of observation and fruition of 

numerous exhibits along with other artistic and cultural activities, namely with the project 

CORAÇÃO VERDE and Flower Exhibition, bringing the latter different perspectives around the 

themes: Flower and Garden.  

All these somewhat intertwined perspectives under a common orientation line provided the 

island participants, an enriching experience with an ever increasing grasp of emotions and image 

repertoire. 

The project was developed with two different generations from different locations of 

Madeira Island. Its sole purpose was to explore various environmental issues, as for instance, 

Nature preservation, Natural and Cultural Heritage, Ecology and endogenous resources. The 

project also aimed at the development of artistic performances as a route to promote social 

integration. The results vividly display the vision of its participants about their garden island, 

throughout their artistic expression and their bond with Education, Nature and Art. 
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Introdução 

 

 Num tempo em que todas as áreas da vivência humana, entre as quais se contam a 

moda, as tecnologias e a alimentação, apresentam soluções ecológicas para a evolução dos 

seus produtos, a arte e a educação artística devem igualmente acompanhar e promover esta 

tendência de protecção ambiental e de pensamento verde. 

 A presente dissertação desenvolve um projecto de Educação Artística fundado neste 

pensamento ecológico e sustentável, sendo os aspectos abordados: a natureza, o património 

natural e os endemismos da ilha da Madeira, conjuntamente com a cultura imaterial e as 

tradições enraizadas, em contexto de partilha de experiências na passagem de testemunho 

entre gerações.  

A concretização deste objectivo obriga ao envolvimento de naturais da Madeira, 

faixas etárias diversas: jovens e seniores. Orientou-se assim para participantes integrados 

em instituições sociais criando-lhes um ambiente propício de abertura à comunidade 

através da expressão artística. 

A opção por desenvolver este projecto com duas gerações distintas, juniores e 

seniores, teve por base a preservação da cultura popular enraizada, transferindo a sabedoria 

ancestral dos mais velhos à frescura e espontaneidade dos mais jovens num passar de 

testemunho veículado na partilha informal das tradições. A transmissão de conhecimentos 

de uma geração a outra dá-se no momento do fazer. O momento da criação será o da 

simbiose entre o passado e o presente, para haver continuidade no futuro. Acreditou-se ser 

possível desenvolver a sensibilidade estética de juniores e seniores, em simultâneo, 

aplicando teorias de desenvolvimento como a fruição/contemplação, a produção/criação e 

a contextualização do tema no processo de trabalho. 

O projecto colocará aos participantes um recurso endógeno da ilha da Madeira, 

passível de despoletar a partilha de experiências e formação de juízos críticos, facilitando a 

apreciação e a experimentação artísticas. Uma vez que a ilha apresenta uma extensa 

panóplia de riquezas culturais materiais e imateriais susceptíveis de exploração num 

trabalho desta natureza, houve a necessidade de elaborar uma listagem (Quadro1) para 

facilitar que a selecção de um elemento temático enquadrado nos pontos de interesse do 

projecto.  
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Devido à relação intrínseca da ilha com a Natureza e a Ecologia, optou-se por 

seleccionar como recurso endógeno a FLOR, que potencia uma abordagem artística da 

flora endémica e do património natural, a par do património cultural. 

Assim, procurou-se integrar este projecto de Educação Artística numa estrutura 

coesa integrando-o num programa cultural já existente: o certame da Festa da Flor que, 

sendo programa anual, no centro da cidade do Funchal, promove as qualidades naturais da 

ilha. 

Para o desenvolvimento deste trabalho houve a necessidade de pesquisar, na ilha, se 

existiam projectos anteriores de cariz artístico com tema semelhante, que actuassem como 

plataforma de base teórica e numa vertente educacional. Nessa procura, constatou-se que, 

na galeria do espaço InfoArt, pertencente à Direcção Regional de Turismo e Transportes 

no Funchal, a preocupação pela mediação educativa já se manifestara em 2010, com a 

exposição de arte contemporânea intitulada SEIVA AZUL
1
 da autoria de Dina Pimenta e 

Martinho Mendes, inserida igualmente nas celebrações da Festa da Flor. Apesar da 

inexistência de serviço educativo, estes artistas plásticos acreditavam ser possível 

transmitir ao público um pouco do património natural e cultural da ilha, fazendo um 

paralelo das técnicas do bordado da madeira com a flor endémica seleccionada para a 

exposição, o massaroco, numa analogia à sua cor. O tema FLOR foi abordado numa visão 

mais poética, expressiva e reflexiva, contudo, a mensagem não passou com tanta força 

quanto a desejada, e a dificuldade em comunicar com o público ficou registada como 

preocupação dos artistas para um futuro projecto.  

Em conversa com os mesmos e no seguimento da dificuldade sentida por aqueles 

artistas ao nível de aproximação dos públicos, foi revelada a necessidade da existência de 

um plano educativo que, através de uma actividade prática, envolvesse os participantes no 

entendimento e reflexão sobre a arte contemporânea em exposição e, simultaneamente 

sobre as afinidades com o património local. Este tipo de mediação enraizada nos museus, 

não se encontra, no entanto, nas galerias que, sendo espaços de intervenção artística, 

deveriam igualmente inserir pequenos módulos de actividades educativas para os diversos 

públicos. 

 

                                                           
1
 Para ver o enquadramento do projecto, consultar o site http://seivazul.blogspot.com/p/seiva-azul-o-

projecto.html 
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Em 2011, um ano após a exposição SEIVA AZUL, a equipa coordenada pela artista 

plástica Dina Pimenta desenvolve o projecto de intervenção artística CORAÇÃO VERDE
2, no 

mesmo espaço expositivo, envolvendo cerca de doze convidados emocional e 

profissionalmente relacionados com os temas: flor e jardim. Para estes criadores, nasce o 

desafio de desenvolver um micro-cosmos ou um jardim-referência fruto das suas 

experiências e vivências. Cada convidado teve a oportunidade de criar um jardim partindo 

de um prato de cerâmica, como suporte base de criação, posteriormente colocado numa 

estrutura metálica espiralada de carácter escultórico, numa referência aos doze meses do 

ano como metáfora do ciclo da vida, estabelecendo igualmente relações de sinergia e 

envolvimento comunitário. A exposição pretendeu também abordar questões de 

preservação ambiental e de conservação do património natural. 

Por se verificar, na ilha da Madeira, a carência (reduzida frequência ou mesmo 

inexistência) de actividades educativas em projectos artísticos nas pequenas galerias, 

justifica-se o projecto de mediação: FLOR como património Natural e Cultural.  

Neste sentido, o projecto FLOR como património Natural e Cultural contribuiu 

para a mediação entre a arte e o público no projecto de intervenção artística CORAÇÃO 

VERDE, ao firmá-lo como um dos pontos na fase final de mediação, concebida para 

desenvolver o espírito crítico. Esta fase do projecto apresenta um percurso desenhado com 

vários pontos estratégicos de passagem, no centro da cidade do Funchal, enquadrados em 

pleno certame da Festa da Flor 2011, para abordar o tema FLOR em diversas perspectivas. 

ECO FLOR na interpretação de cada participante (concebido pelo Projecto Flor); os tapetes 

de flores naturais da Avenida Arriaga e a 56ª Exposição da Flor no Largo da Restauração 

dinamizados anualmente pela Câmara Municipal numa vertente de divulgação turística; 

CORAÇÃO VERDE numa visão poética e artística na galeria da Delegação de Turismo, e a 

ARVORE DA ESPERANÇA (também concretizada pelo Projecto Flor) numa reflexão da flor no 

seu contexto natural. 

Neste sentido, o projecto FLOR não incidiu unicamente num acto fechado dedicado 

exclusivamente ao serviço educativo da exposição CORAÇÃO VERDE, mas foi 

essencialmente um projecto de Educação Artística que funcionou numa estratégia mais 

aberta de envolvimento dos participantes, estando nestes o foco principal do projecto.  

                                                           
2
 Para ver o enquadramento do projecto, consultar o site http://www.coracaoverde11.blogspot.com/ 
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Para o efeito, pôs-se em prática um plano que teve início na área de conforto dos 

participantes, escolas e centros de dia, onde todos foram previamente contextualizados na 

proposta. Neste sentido a abordagem foi mais próxima e familiar e a partilha de 

experiências mais alongada e enriquecedora. Pretendeu-se iniciar a actividade 

anteriormente à exposição para possibilitar o desenvolvimento de um trabalho prático com 

o mesmo tema, dentro de cada instituição social, com o acompanhamento dos professores. 

Desta forma foi possível realizar a exposição ECO FLOR com os trabalhos dos participantes, 

paralelamente à exposição CORAÇÃO VERDE, visto convergirem na mesma linha de 

pensamento e objectivos, possibilitando assim a comparação entre ambas através do 

reconhecimento das semelhanças e diferenças do produto final apresentado, o Jardim e a 

FLOR. 

Nesta sequência, o serviço educativo foi traçado em duas fases: a primeira de 

intervenção nas instituições sociais apresentando uma componente teórico-prática, 

suscitando o diálogo, contextualizando o tema, desenvolvendo a criatividade e fomentando 

a capacidade de pensar e partilhar experiências, e a segunda de intervenção nas exposições 

com uma componente de reflexão, fruição e abertura à comunidade. A participação activa 

nestas duas fases envolveu os participantes na complexidade da criação, contextualização e 

fruição artística, como estratégia para despertar a potencialidade de cada um, muitas vezes 

não praticada, de entender o que está a ver, desenvolvendo em consequência a 

sensibilidade estética. 

Neste sentido a mediação tornou-se mais abrangente devido à criação de uma rede 

de ligação entre as instituições, as galerias/espaços de intervenção artística e a comunidade. 

Pretendeu-se deste modo fazer uma mediação entre a arte e o público, tornando-o 

essencialmente um agente activo do projecto.  
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Preocupações emergentes: 

 

Pensar num projecto educativo para uma exposição artística significa criar um elo 

de ligação entre o visitante e a obra de modo a aproximar ambas as partes. Interessa aqui 

fazer com que o visitante não se limite a ser um mero espectador, mas um agente activo da 

exposição, de modo a criar uma identificação e proximidade com o tema, suscitando um 

sentimento de pertença.  

O projecto educativo, sendo um meio para atingir um fim, deve provocar diálogos, 

alimentar a capacidade de pensar, despertar emoções, desenvolver a sensibilidade estética, 

suscitar curiosidade, questionar e tornar-se essencialmente num momento de partilha de 

experiências para que mais facilmente se possa aprender através dele. Segundo Elvira Leite 

(2010, comunicação pessoal, 17 de Novembro) consultora do serviço educativo da 

Fundação de Serralves desde 1999, “a Arte Contemporânea é simultaneamente um motivo 

e uma motivação para pensar”, acrescentando que “antes a arte falava por si e agora são os 

artistas que falam e explicam a sua obra”. Esta explicação desenvolve-se normalmente 

através de metáforas, formando uma barreira de desinteresse por parte do fruidor, na 

procura da descodificação dos símbolos criados pelo artista, daí a necessidade de um 

elemento de interacção e proximidade com o público. Um projecto educativo não deve 

apenas disponibilizar informação ao público, mas sim construir algo com ele, e o processo 

de construção implica partilha e reflexão através da desconstrução do tema. “O visitante 

não é um mero receptor ou tradutor da herança cultural e natural, mas antes um mediador 

activo do conhecimento” (Sara Bahia, 2010, comunicação pessoal, 17 de Novembro). 

Sendo esta rede de mediação educativa, um projecto que pretendeu relacionar Arte 

– Património - Público, depreende-se que o património foi a chave para uma simbiose entre 

a arte e a população, pois nele reside uma visão poética dos artistas e em simultâneo a 

“sabedoria popular” e tradição, através da experiência cultural dos habitantes. Promoveu-se 

desta forma a “criação de significados com base na identidade pessoal e cultural” (Sara 

Bahia, 2010, comunicação pessoal, 17 de Novembro) como ferramentas facilitadoras da 

compreensão.  

Surgiram então algumas questões: Como chegar à população? Como fazê-la 

participar neste projecto? Qual a melhor forma de suscitar o interesse pela arte 
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contemporânea? Esta proposta assenta numa aproximação do público à arte através de um 

tema que lhes é proposto e que lhes é familiar, a FLOR.  

O produto apresentado foca a visão dos habitantes sobre a sua ilha jardim, como 

elemento inspirador para a criação artística e o desenvolvimento da sensibilidade estética. 

O conceito de ilha jardim, concebido pelos visitantes ao longo dos séculos, é 

fortemente abraçado pelo povo ilhéu que nasce e cresce entre o limite da infinidade azul e 

a escala assombrosa das montanhas verdejantes. Este cenário pitoresco ambicionado por 

Românticos e Naturalistas, ajustou-se gradualmente à humanização e integração dos 

habitantes no meio natural, o que inspirou Ernest Haekel no séc. XIX, aquando da sua 

passagem pela ilha, a criar o conceito de Ecologia. É na bipolaridade da paisagem, que une 

a calma e o desassossego imponente de toda a envolvência montanhosa da ilha, que nasce a  

relação intrínseca entre a Natureza e os naturais, sendo que esta ligação contribuiu para os 

resultados do projecto, apresentando produtos verdadeiramente criativos e diversificados 

da interpretação da flor e do jardim. 
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Quadro1. Recolha de recursos endógenos da ilha da Madeira: 

Categoria Elementos Características 

G
as

tr
o

n
o

m
ia

 
Poncha Mel de abelha, aguardente de cana, limão 

Bolo de mel Mel de cana, especiarias, frutos secos, etc. 

Frutos tropicais Banana, maracujá, anona, papaia, tangerina, figos 

Mel de cana Extraído das canas-de-açúcar 

Bolo do caco Pão  tradicionalmente cozido no caco/telha 

Bolo de noiva Receita rural de pão doce 

Espetada Nacos  de carne no pau de louro, c/milho frito 

Carne vinho e alhos Recheio de sandes nos arraiais 

Espada c/banana Espada preta, peixe típico 

Lapas e caramujos Mariscos 

Vinho Madeira Sercial, Verdelho, Boal, Malvasia, Tinta Negra 

Funcho - rebuçados Planta que deu o nome à cidade 

Queijadas Bolos com queijo fresco 

Doces/compotas  Banana, maracujá, anona, papaia, pêra abacate, 
tangerina, cerejas, etc. 

Licores  Tangerina, maracujá, banana, castanhas, etc. 

Sí
m

b
o

lo
s/

C
o

st
u

m
es

 /
Tr

ad
iç

ão
 

Traje folclórico Lã de ovelha: tosquiar; lavar; secar; abrir com 
escardas; fiar (fio);encher as canelas (tubos);tecer 
– bota de vilão ou bota chã (pele de animal) 

Brinquinho Artefacto com função de marcar o compasso do 
bailinho regional 

Instrumentos musicais Machete (braguinha), Rajão 

Carapuça e barrete de 
orelhas 

Gorros tradicionais de lã de ovelha 

Casa de Santana Formato triangular com tecto de palha (colmo) 

Cestaria/escultura Vimes – (Camacha) planta  cresce perto de água, 
cortada, descascada e fervida para elasticidade. 

Bordado Madeira Bordadeiras, aplicam técnica e pontos muitos 
específicos. Inspiração nas flores 

Carrinho de cestos Monte - empurrado por dois homens trajados de 
vilão 

Calçada Madeirense Pedras roliças de basalto embutidas na calçada 

Ép
o

ca
s 

fe
st

iv
as

 
(p

ri
n

ci
p

ai
s)

 

Arraiais Festas dedicadas aos santos de cada paróquia; 
tapetes de flores para as procissões 

Divino espírito Santo As casas são abençoadas num ritual anual de 
âmbito religioso 

Carnaval Sábado -desfile carnavalesco inspirado na cultura 
brasileira, terça-feira - cortejo trapalhão 

Festa da Flor Celebração da flor, desfile alegórico, exposições no 
centro da cidade, muro da esperança (crianças) 

Festa do Vinho 
Madeira 

Celebração do vinho, começa em Câmara de Lobos 
e termina no Funchal. 

Natal Decoração/iluminação das ruas, lapinha (presépio 
em escadinha, em honra do menino Jesus), missas 
do  parto e missa do galo. 

Fim de ano Fogo-de-artifício no anfiteatro/cidade do Funchal 
c/ cruzeiros a assistir na baía. 
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 Festival do atlântico Sábados de Junho -Espectáculo de fogo-de-artifício 
com música clássica na baía do Funchal. Em 2011, 
juntou-se a este evento a Semana das Artes. 

G
eo

gr
af

ia
 

Praia de calhau Pedra rolada de basalto 

Montanhas e vales Paisagem verdejante com picos abruptos  

Socalcos/poios Distribuição/aproveitamento dos terrenos, muros 
para rentabilizar a agricultura 

Terreno sinuoso escarpas 

ilhas Madeira-1419 (João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz 
Teixeira), Porto Santo-1418, ilhéus - Desertas, 
Selvagens 

P
at

ri
m

ó
n

io
 N

at
u

ra
l 

 

 Flora Endémica 
(plantas herbáceas e 
subarbustivas, 
arbustos e árvores) 

Flores ,ex: Arménia da Madeira(Armeria Maderen- 
sis),  Massaroco da Serra (Echium candicans), 
 Massaroco do Litoral (Echium nervosum), Gerânio 
da Madeira (Geranium palmatum Cav.) -  Árvores: 
Lauráceas: Loureiro (Laurus azorica), Vinhático 
(Persea indica), Til (Ocotea foetens), Barbusano 
(Apollonias barbujana). 

Floresta Laurissilva Património da Humanidade (UNESCO,1999) laurus 
(loureiro), Silva (floresta/bosque) floresta húmida 
temperada subtropical, entre 300 a 1400metros, 
devido ao clima, zona norte, 15.000 hectares, 
sendo 12.000de reserva natural. 

Reservas Naturais Ilhas Desertas, ilhas Selvagens, floresta Laurissilva, 
e outras zonas de mar e serra. 

Parque Ecológico Área protegida da Laurissilva, norte Funchal (Pico 
do Areeiro) 

Levadas Canais de irrigação para a agricultura 

Percursos Pedestres Construídos para dar acesso aos terrenos de 
cultivo 

Desportos radicais Mar (surf, vela, canoagem, mergulho) e serra 
(rapel, escalada) 

Lo
ca

is
 h

is
tó

ri
co

s 
e 

cu
lt

u
ra

is
 

(P
at

ri
m

ó
n

io
 Im

ó
ve

l)
 

Mercado dos 
lavradores 

Venda de produtos locais (peixe, fruta, flores), 
floristas e outros comerciantes. 

Museus  Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte 
Sacra, Museu Henrique e Francisco franco, Museu 
de História Natural, Núcleo Museológico da Cidade 
do Açucar, Núcleo Museológico do IBTAM, Museu 
de Fotografia ‘Vicentes’, entre outros 

Igrejas/capelas Por toda a ilha, ex: Sé Catedral do Funchal, Igreja 
do Colégio (jesuítas),  Igreja do Monte, Igreja de 
São Pedro, Convento de Santa Clara, Capela dos 
Milagres e Igrejas de todas as freguesias 

Quintas, Jardins e 
Parques 

Vários, ex: Quinta das cruzes, Quinta Vigia, Quinta 
Magnólia, Jardim Municipal do Monte, Jardim 
Botânico, Jardim Tropical Monte Palace, Jardim 
Palheiro Ferreiro, Parque Santa Catarina, etc. 

Praias e piscinas 
naturais 

Ex: Porto Moniz, Doca do Cavacas, Praínha, Praia 
Formosa, Complexo balnear do Lido, etc. 

Zona Velha da cidade 
Funchal 

Zona histórica na Freguesia de Santa Maria Maior 
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Fi
gu

ra
s 

lo
ca

is
 

Baltazar Dias Poeta do séc. XVI 

João dos reis Gomes 
(1869-1950) 

Major, oficial do exército, engenheiro, industrial, 
professor, escritor, crítico e filósofo de arte. 1º 
dramaturgo que em Portugal fundiu a acção do 
cinema com a do teatro na sua peça “Guiomar 
Teixeira” 

Henrique Franco 
(1883-1961) 

Pintor e professor da Escola de Belas Artes de 
Lisboa 

Francisco Franco 
(1885-1955) 

Escultor  

Edmundo Bettencourt 
(1899-1973) 

Poeta  

João França  
(1908-1996) 

Escritor, dramaturgo, jornalista e poeta 
 

Virgílio Delgado 
Teixeira (1917-2010) 

Actor (trabalhou também em Hollywood) 

Maximiano de Sousa  
(1918-1980) 

Músico/cantor 

Herberto Helder 
(1930) 

Escritor, poeta 

Helena Marques 
(1935) 

Escritora, nasceu em Carcavelos mas cedo vai 
morar para a ilha, onde reside. 

Ana Teresa Pereira 
(1958) 

Escritora 

José Tolentino Calaça 
Mendonça  (1965) 

Padre, estudou mestrado em Ciências Bíblicas em 
Roma, e tirou Doutoramento na mesma área em 
Portugal, professor na Universidade Católica 
Portuguesa.  

 

Nota: está identificada a passagem ou permanência na ilha de personalidades que marcaram alguns 

locais. Ex: A princesa Dona Maria Amélia – Externato e jardim em seu nome; Carlos de Áustria – 

Monte; Winston Churchill – Câmara de Lobos, entre outros. 
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1. Educação Artística  

1.1 Abordagens Educacionais e Teorias pedagógicas 

 

Educação artística é um conceito abrangente que conjuga dois grandes pilares: a 

Arte e a Educação. A Arte, segundo Nigel Warburton (2007, p.137), é um termo 

“provavelmente indefinível” devido às “inadequações de um conjunto de definições 

existentes, conjuntamente com a natureza sempre mutável” aliado igualmente à brevidade 

da nossa existência, mas sugere que “podemos proveitosamente discutir questões 

particulares”(Warburton, 2007, p.143) isto é, analisar obras de vários artistas em particular 

em detrimento de uma explicação generalista, que procura encontrar forçosamente pontos 

comuns de criações tão divergentes. Deste modo o autor (Warburton, 2007, p.140) 

considera que o valor da arte está na mensagem que obra consegue passar, referindo que o 

seu valor poderá ser transmitido através da sugestão de “formas de abordar e compreender 

a obra como algo que, de algum modo, é uma contribuição para a nossa cultura, merecendo 

o nosso esforço e compreensão”. 

A abordagem à obra de arte em particular, para o entendimento do conceito de Arte, 

requer um trabalho de mediação, ao qual a Educação tem um papel fulcral. É portanto 

através de métodos educacionais, que se pode fomentar a curiosidade e despertar o 

interesse pela compreensão da obra, revelando a mensagem do artista e causando 

satisfação no fruidor por ter descodificado o significado. Esta satisfação poderá elevar o 

nível de empatia, valorizando consequentemente a obra exposta. 

Assim, a educação e a arte aliam-se num conceito que as une: a Educação Artística, 

que interliga e facilita a mensagem entre o Homem e a expressão artística, entre o público 

e a Arte.  

 A Educação Artística é um conceito lato que carrega consigo um caudal de 

informação adquirido através da educação empírica, ou seja, acumulado pela prática. Deve 

ser entendida como a educação para a sensibilidade e para o cultivo do “bom gosto”, 

podendo ser introduzida através da educação formal, no caso das escolas e outras 

instituições sociais, da educação não formal, nos centros culturais, museus, galerias e 

inclusive centros comerciais, que também vão contribuindo de forma tendenciosa para a 

formação do gosto, e da educação informal, ou seja, a educação empírica através da 

experiência vivida. 
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A designação de Educação Artística refere-se a uma vasta área que envolve práticas 

educacionais ligadas às particularidades do que, no nosso contexto cultural se denomina 

por Arte. Possibilita a experiência da formação do gosto e da apreciação estética e artística, 

através das práticas artísticas, constituindo-se deste modo como uma área global na qual se 

integram as várias expressões artísticas. Neste contexto conceptual, o conceito de artístico 

abrange não só as artes visuais, como também a música, a dança e a expressão dramática. 

No que diz respeito à especificidade das artes visuais, a Educação Artística 

desenvolve a percepção visual e táctil, a criatividade, a inteligência espacial, o pensamento 

visual, a imaginação e memória visual, a valorização e avaliação qualitativa de imagens e 

objectos, no sentido do desenvolvimento do juízo crítico e a sensibilidade estética. 

 Dentro das abordagens educacionais da Educação Artística, podemos considerar 

quatro teorias pedagógicas: a Educação Artística como Expressão defendida por Herbert 

Read (1893-1968) e Viktor Lowenfeld, dentro da corrente denominada Existencialismo e 

Naturalismo, centrando-se no sujeito como potencial criador, sendo que o professor 

desempenha um papel de facilitador dessa experiência; a Educação Artística como 

Cognição, em que Howard Gardner (1943) e Rudolf Arnheim (1904-2007) justificam a 

sua teoria dentro do Construtivismo e Cognitivismo, onde o processo é mais valorizado, 

transformando a criança num receptor e construtor de formas e o professor no mediador da 

aprendizagem; a Educação Artística como Compreensão, abordada por Michael Parsons 

(1935) e Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) posicionados igualmente no 

Construtivismo e Cognitivismo, mas numa visão hermenêutica em que a criança é vista 

como criadora de significados através da mediação do professor, e por último a Educação 

Artística como Apreciação, enquadrando-se nas teorias de Ralph Smith (1929) e Harry 

Broudy (1905-1998) numa abordagem Cognitivista e Pragmatista, que centra o artefacto 

como a essência para despoletar a sensibilidade estética, sendo a criança um receptor 

crítico e o professor um especialista que selecciona cautelosamente obras de arte e imagens 

para aumentar o reportório de sentimentos e emoções dos seus alunos. 

Importa assim frisar alguns pensamentos dos teóricos acima referidos, pois os seus 

ideais continuam actuais e passíveis de aplicação na prática do ensino artístico. 

Herbert Read (2010, p.18) no contexto da educação pela arte, defende que o 

objectivo da educação é encorajar a singularidade individual e desenvolver a consciência 

social através da integração na unidade social, ou seja, a sociedade é a chave para o 
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sucesso da individualidade pois esta só “se realiza dentro da totalidade orgânica da 

comunidade”. Assim a educação da sensibilidade estética tem um papel fundamental na 

orientação psicológica que possibilita o desenvolvimento de cada indivíduo, no sentido em 

que, para o autor, o desenvolvimento não é mais do que “um ajustamento muito complexo 

dos sentimentos e emoções subjectivos ao mundo objectivo”( Read, 2010, p.20). Este autor 

(Read, 2010,p.24) acrescenta que a educação é “o cultivo de modos de expressão” tendo 

como objectivo “a criação de artistas – de pessoas eficientes nos vários modos de 

expressão” (Read, 2010, p.25) e como tal valoriza a arte como meio educativo pois 

acredita que é possível “construir uma concepção de arte como parte do processo orgânico 

da evolução humana” (Read, 2010, p.27). 

Lowenfeld (1977), impulsionador da Educação Estética, é o autor dos estádios do 

desenvolvimento do desenho infantil e como tal, aborda a arte como meio para a educação 

acreditando no seu poder terapêutico como instrumento para despoletar emoções e 

proporcionar harmonia. Defende princípios que assentam na prática lectiva, onde as 

actividades desenvolvidas propiciam interacções capazes de explorar o potencial criativo e 

expressivo de cada aluno na relação de ensino-aprendizagem. 

De referir que estes dois autores assentam numa ideologia que defende a Educação 

pela Arte, ou seja, a arte como meio, através de uma educação artística passiva, reduzida 

ao conhecimento da arte e capacidade de apreciá-la, o que na actualidade se encontra como 

um conceito redutor e desactualizado no sentido em que, a Educação Artística é mais 

abrangente e engloba também a Educação para a Arte, ou seja, a arte como fim, 

desenvolvendo uma educação artística activa através da contemplação, da expressão e 

criação artísticas. 

Cabe ainda acrescentar que a Educação Artística encontra-se dentro do universo da 

Educação Estética, sendo este segundo universo mais global e abrangente que o primeiro. 

Na perspectiva Cognitivista de Gardner (1995, p.213) a educação necessita de 

“desenvolver abordagens curriculares que provem ser efectivas para os indivíduos com 

diferentes perfis intelectuais”, como tal, apresenta a teoria das Inteligências Múltiplas, 

onde toda a capacidade do corpo e da mente é colocada num patamar de igualdade e 

avaliação. Considera que todo o ser humano nasce com potencial, e que este deve ser 

estimulado nas várias áreas que não somente na Linguística e Lógico-Matemática como é 

frequente no ensino formal.  
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Na mesma linha de pensamento centrada na cognição, Arnheim (1991) constrói 

uma visão da importância da educação artística com base na percepção visual, sendo que a 

aprendizagem é influenciada pelo meio e pela forma. Afirma que a existência das artes 

potencia o desenvolvimento individual e social do ser humano, constituindo-se num 

poderoso meio cultural para tornar a vida mais fulgurante, intensificando a consciência. A 

percepção é vista por Rudolf Arnheim como uma forma de cognição. 

Por sua vez, Parsons (1992) explana uma teoria do desenvolvimento cognitivo e 

estético para a compreensão da arte através de vários estádios. Cada estádio interpreta a 

obra de um modo mais pormenorizado acrescentando um novo aspecto estético e uma nova 

percepção que ajuda a interpretar o objecto de modo mais completo: 1ºestádio- preferência 

(gosto intuitivo, atracção pela cor, reacção ao tema, uma série de associações livres); 2º 

estádio - beleza e realismo (tema, ideia de representação, o que representa, emoção), 3º 

estádio - expressividade, 4º estádio - estilo (quadro +social que individual, devido ao 

comentário e observação de um conjunto de pessoas) e forma, 5º estádio - autonomia 

(julgar conceitos e valores).  

O autor (Parsons, 1992, p.165) fala-nos da experiência da arte ao nível pós-

convencional como “uma exploração constante da nossa experiência, um pôr à prova do eu 

que poderíamos ser, e um diálogo ininterrupto com os outros acerca destes dois aspectos”, 

fazendo referência a Collingwood (1958,p.317) que afirmara:  

Como ser finito que é, o homem só toma consciência de si próprio enquanto 

pessoa na medida em que se descobre em relação com outros dos quais 

simultaneamente toma consciência enquanto pessoas.  

A perspectiva de desenvolvimento de Vygotsky introduz, segundo Fontes e Freixo 

(2004, p.19), o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) ou seja, a 

“discrepância entre a idade mental real de uma criança e o nível que ela atinge ao resolver 

problemas com o auxílio de outra pessoa – professor ou colega mais capaz” encontrando-

se relacionado “com o que as crianças podem fazer e o que pode ultrapassar o limite das 

suas capacidades, o que promove um avanço da aprendizagem relativamente ao 

desenvolvimento real”. Vygotsky determina que “uma boa aprendizagem é aquela que está 

avançada em relação ao desenvolvimento” (Fontes e Freixo, 2004, p.19). Neste sentido, a 

aprendizagem cooperativa com base na teoria socioconstrutivista de Vygotsky, apresenta-

se como uma prática pedagógica capaz de desenvolver nos alunos, a ZDP, sublinhando a 

importância do meio social na aprendizagem. 
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No modelo de abordagem estético disciplinar, Ralph Smith (1995) dá um enorme 

contributo para o desenvolvimento do tema da excelência na educação artística. Luta pelo 

reconhecimento das artes e pela sua emancipação enquanto disciplina própria, integrada no 

ensino geral, no que diz respeito ao contexto essencialmente Americano. O autor constrói 

uma visão da educação artística baseada na excelência das experiências estéticas, possíveis 

através do estudo de trabalhos artísticos exemplares. 

Em 1995, Ralph Smith escreve o livro Exellence II: The Continuing Quest in Art 

Education, numa versão actualizada do seu primeiro Exellence, criando o currículo K-12 

(p.177) no qual apresenta respostas para necessidades específicas no contexto de 

aprendizagem artística na sala de aula. Segundo o autor, a excelência é um importante 

veículo para colocar as artes como uma disciplina séria e complexa, alertando também para 

a necessidade da aprendizagem estética. Esta visão coloca o autor no contexto da Educação 

Artística como Apreciação. 

Numa outra vertente da apreciação, Harry Broudy (1987) defende que a construção 

de um imaginário rico em imagens é essencial para o desenvolvimento e articulação da 

linguagem e de uma série de conceitos, logo a sua aplicação nos currículos escolares deve 

de ser estudada. 

A funcionalidade das imagens na aprendizagem das disciplinas depende dos 

métodos e materiais de instrução disponíveis desde a primária ao ensino secundário. 

Broudy (1987) considera as imagens como elementos de extrema importância para a vida e 

para o conhecimento, e destaca a capacidade de percepção estética como um ponto fulcral 

na instrução primária, que deve ser explorada especialmente pelo conteúdo sensorial da 

imagem. No decorrer do processo de acomodação na mente humana, os símbolos 

representativos transformam-se em conceitos claros e inteligíveis, outrora códigos 

ambíguos e difíceis de decifrar. Nesta acomodação a estrutura alusiva, constituída por 

palavras e imagens, torna-se mais sólida e bem articulada, conduzindo uma tímida 

percepção estética a uma educação estética mais consistente que com tempo e continuidade 

de absorção sensorial poderá atingir a literacia estética. 

Para a educação estética (Broudy, 1987), propõe um scan estético orientado pelos 

professores no ensino escolar para desenvolver a percepção sensorial, a percepção das 

qualidades formais, e a percepção das propriedades e características técnicas, no entanto 

fala-nos que um quarto tipo de percepção, mais complexo, importante e difícil de atingir, a 
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percepção do significado. Este necessita de uma estrutura alusiva coerente e complexa que 

só uma mente cultivada poderá ser capaz de decifrar, apreendendo o objecto não só através 

das qualidades formais e sensoriais, mas interpretando-o segundo as suas experiências e 

vivências. Neste sentido, quanto maior for o reportório de sentimentos e imagens, mais 

complexa será a estrutura alusiva de cada pessoa e consequentemente maior a capacidade 

de atingir a literacia estética. 

Muitos outros teóricos tiveram também um papel fundamental no desenvolvimento 

da Educação Estética e Artística, desenvolvendo teorias e conceitos que revelam visões 

contemporâneas e actuais nesta matéria. 

Nelson Goodman (1976), refere-se à expressão artística com uma vertente 

essencialmente cognitiva. A sua teoria incide numa visão da arte como sistema simbólico 

que ajuda na compreensão de outras áreas do saber. Os símbolos ajudam na interpretação 

das obras e consequentemente na interpretação do mundo. Como Gardner (1995), o autor 

(Goodman, 1976) acredita que o Homem nasce com potencial e capacidades que devem ser 

estimuladas ao longo da vida, através de experiências e vivências, o que leva à forte 

possibilidade de desenvolver uma atitude estética perante o poder de criar e recriar. Afirma 

ainda que a visão do Homem sobre o meio onde vive, está em constante mutação, devido à 

possibilidade de encontros estéticos ou momentos de fruição, criando novas conexões 

sobre a realidade. Poderá fazer-se aqui uma relação com a visão transformadora e 

enriquecedora do crescimento estético do sujeito na teoria de Broudy (1987) quando se 

refere à capacidade de relacionar imagens e experiências como base para fortificar a 

estrutura alusiva da mente humana.  

Dewey, (1934) refere que a educação estética deve constituir-se como parte 

integrante da experiência humana, considerando o museu como local apropriado para essa 

experiência. Promove deste modo o mundo das artes como um lugar à parte, separado da 

vida normal. Esta ideia vai ao encontro da teoria desenvolvida por Ana Mae Barbosa 

(2008), que se apropria do museu como o local ideal para desenvolver a arte educação. 

Considera que este é um espaço propício para a mediação entre a arte e o público, 

apresentando uma abordagem triangular do ensino da arte: a contextualização histórica; a 

apreciação da obra; e o fazer artístico.  

Esta abordagem tem servido como quadro de referência a muitas investigações de 

autores contemporâneos, e foi também ponto de referência para o presente projecto. 
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1.2 Teoria focal: Aspectos específicos da Educação Artística para o projecto FLOR 

1.2.1 A Educação Artística formal: sensibilização para o contexto actual do país e do 

planeta  

 

Vivemos momentos de plena consciencialização sobre o futuro sombrio que 

egoisticamente fomos construindo em prol de palavras estimulantes como 

desenvolvimento e modernidade. Na verdade, pensar em irresponsabilidade, ganância e 

inconsciência faz mais sentido quando olhamos em redor e nos deparamos com problemas 

drasticamente irreversíveis provocados por aqueles que não olham a meios para atingir os 

fins.  

Num caso muito específico, a Cimeira do Clima organizada em 2009 em 

Copenhaga, reuniu cinquenta e três países. Em nada contribuíram para uma solução, mas 

antes para o adiamento da mesma.  

Em simultâneo, Portugal vive momentos de revolta passiva devido à sua situação 

actual de “crise”, que veio para durar, afectando grandes áreas como a Educação e a 

Cultura. 

 Esta é a palavra mais usada ao longo dos últimos anos para definir o estado do 

país. As consequências alastram-se em todos os sectores, e até as escolas, que outrora 

recebiam verbas para gastos considerados necessários de apoio aos alunos, como materiais 

didácticos e subsídios alimentares, encontram-se actualmente endividadas pondo em risco 

a aquisição de bens essenciais para o normal funcionamento da escola e para a 

permanência dos alunos na mesma. Muitas escolas fecham e muitos alunos percorrem uma 

maior distância para continuar a receber a educação formal. E enquanto se negoceia 

agilmente a continuação da entrega assídua de alimentos para as cantinas, com empresas 

que esperam meses por pagamentos do Estado em atraso, algo como materiais para as 

disciplinas das artes e outras disciplinas de vertente prática é visto como secundário na 

hierarquia de necessidades da comunidade educativa. 

Mas o tempo não pára e as crianças não deixam de crescer. Não se pode esperar 

pela bonança para fazer cumprir os conteúdos programáticos e passar a mensagem do 

ensino, da vida, da sociedade, da expressão artística e da emergência de preservar o frágil 

planeta. 
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É neste contexto de dificuldades financeiras e simultâneo apelo ao cuidado pelo 

meio ambiente que nasce a necessidade, por parte dos professores e mediadores, da 

procura de novas soluções, novos recursos e de incutir novos valores para que os homens 

do amanhã possam agir com mais firmeza e determinação. É preciso sensibilizar para a 

possibilidade de criar e recriar com poucos recursos, bem como o cuidado a ter com o 

planeta e todos os seus bens essenciais, que, como a água, se revelarão no futuro os bens 

mais preciosos. 

 

1.2.2 Problemática da Educação Artística no ensino formal: percursos com base na 

teoria 

 

A educação artística na escola tem vindo a percorrer caminhos pouco expressivos e 

reveladores das capacidades criativas das crianças. O cumprimento dos conteúdos 

programáticos
3
 sugeridos pelos manuais, segundo os três eixos estruturantes do Currículo 

Nacional do Ensino Básico, são tão exigentes, pelo excesso de informação que os docentes 

têm que transmitir aos alunos, que as aulas de Educação Visual e Tecnológica (E.V.T.) 

foram-se tornando aos poucos mais teóricas que práticas. Como poderão os professores 

avaliar uma disciplina prática de componente expressiva e criativa através da teoria e da 

racionalidade? A expressão artística passou a ser avaliada através da inteligência 

linguística. Os papéis e os livros abafam as mentes criativas e sonhadoras e deixam-nas 

estagnadas no raciocínio lógico.   

Citando Herbert Read (Cit. Por Casimiro, s. d): 

… a Educação, no sentido mais amplo, como crescimento guiado, pode 

assegurar que a vida seja vivida em toda a sua natural espontaneidade criadora e 

em toda a plenitude sensorial, emocional e intelectual. Sem deixar de «dar o 

programa», nós vamos além do aprender a ler, escrever e contar, porque educar é 

mais do que preparar alunos para fazer exames, é ajudar as crianças a 

entenderem o mundo e a realizarem-se como pessoas, muito para além do tempo 

de escolarização. 

Quando se coloca a questão aos alunos em relação ao gosto pela disciplina de 

E.V.T. as respostas já não são como antigamente. Os alunos vêem-na hoje como uma 

                                                           
3
Os conteúdos programáticos  da disciplina de Educação Visual e Tecnológica são: comunicação, energia, espaço, 

estrutura, forma, geometria, luz/cor, material, movimento, trabalho, de acordo com as competências essências do Currículo 
Nacional do Ensino Básico que tem por base os três eixos estruturantes, Fruição-contemplação; Produção-criação; 
Reflexão-interpretação. 
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disciplina de estudo obrigatório para ter nota positiva onde a necessidade de saber 

“desenhar bem” é essencial, e com este ponto de vista frequentam-na muitas vezes 

desmotivados. 

A Educação Artística deve ser tão valorizada como as outras disciplinas, mas não 

pode de forma alguma ser motivo de preocupação e estudo obrigatório, como os testes 

estandardizados, pois inibe a vontade e sensibilidade pelo mundo da arte.  

Ralph A. Smith (1995, p.162) critica esta forma de quantificar resultados 

considerando que a educação artística se tornou demasiado labiríntica. “A avaliação 

educacional é mais do que um jogo de números” defende, afirmando a necessidade de 

desenvolver “a sense of art Word” e valorizar um curriculum de excelência nas Artes 

(curriculum K12) considerando todos os aspectos de uma disciplina académica e reunindo 

as suas próprias propostas, objectivos, critérios, valores, métodos, história, aspectos 

críticos e reflexivos sem nunca esquecer o papel da actividade criativa, dos sentimentos e 

da imaginação na aprendizagem estética. 

 

1.2.3  Uma visão sobre as novas inteligências: Emocional e Ecológica 

 

Como aponta Daniel Pink (2009), a nova inteligência emerge no hemisfério direito 

do cérebro, o lado das emoções, da sensibilidade e da criatividade. Assim sendo, considera 

que o pensamento de predominância direita é a chave para o sucesso profissional e a 

satisfação pessoal no século XXI, denominando-o de Era Conceptual.  

O autor (Pink, 2009, p.75) denomina de examocracia a forma de avaliação do QI 

(que mede capacidades exclusivamente de hemisfério esquerdo) das crianças nas escolas, 

referindo, através de um estudo realizado por Daniel Goleman (Pink, 2009, p.76), que 

somente 4 a 10 por cento deste método de avaliação tem influência no sucesso profissional.   

A nova inteligência registada por Pink (2009, p.76), sobrepõe o quociente 

emocional ao quociente de inteligência, “São bem mais importantes as capacidades mais 

difíceis de medir (…) a imaginação, as competências sociais e uma disposição positiva”. 

A arte é essencial para o entendimento das emoções e o papel dos 

professores/mediadores na promoção do desenvolvimento estético-visual é de absoluta 

importância. 
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As disciplinas que educam o olhar devem privilegiar o lado das emoções e da 

criatividade. O esforço dos professores tem sido duplicado no que toca à planificação anual 

das unidades de trabalho. Ao pensar nos conteúdos programáticos a abordar têm também 

que pensar na sua aplicabilidade sem recursos. Para contornar este problema os docentes 

apelam aos alunos para o trabalho de equipa. A recolha de objectos e materiais que 

aparentemente finalizaram o seu ciclo de vida é essencial para a definição dos trabalhos 

práticos, pois apresentam novas potencialidades e estimulam a capacidade de transformar e 

recriar. 

São inúmeras as inteligências utilizadas e as capacidades desenvolvidas pelos 

alunos na componente prática da disciplina. Assim, é urgente valorizar as disciplinas que 

se inserem na educação artística das crianças.  

Howard Gardner (1999), ao descrever a sua teoria sobre as inteligências múltiplas, 

através de uma crítica frontal à concepção unitária e unidimensional da perspectiva 

psicométrica da inteligência caracterizada pela escala métrica de inteligência de Alfred 

Binet (ainda hoje a privilegiada para quantificar os alunos no ensino), defende que todo o 

ser humano nasce com potencial e que este pode ser estimulado para desenvolver múltiplas 

habilidades. A escola deve estar menos centrada nas inteligências Linguística e Lógico-

Matemática para privilegiar as restantes inteligências, que se enquadram e desenvolvem 

nas disciplinas práticas de expressão e criatividade. Esta teoria desenvolve novas formas de 

avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança. Contudo não tem sido posta em 

prática tanto quanto as disciplinas de educação artística assim o exigem.  

Salienta-se, entre as nove inteligências da teoria de Gardner (1999), que em muito 

prevalecem nas disciplinas de educação artística, a sua capacidade para definir uma 

inteligência que se enquadra na actualidade do país e do planeta e no âmbito do projecto 

FLOR, sendo de extrema relevância: a inteligência Naturalista/Ecológica, que vai ao 

encontro da relação que se pretende frisar ao longo do presente escrito. 

A inteligência Naturalista traduz-se na sensibilidade para compreender e organizar 

os objectos, fenómenos e padrões da Natureza, como reconhecer e classificar plantas, 

animais, minerais e toda a variedade de fauna, flora, meio ambiente e os seus componentes 

e naturalmente de conservar estas formas de vida. Assim sendo, tende a privilegiar a 

componente ecológica de conservação do meio ambiente. 
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Para isso o desenvolvimento da percepção estética e emocional aliado ao 

desenvolvimento da inteligência ecológica não poderá ser feito apenas pela leitura de 

textos e palestras. É urgente sensibilizar para além da teoria. O contacto com a 

realidade/meio ambiente é fulcral para a sensibilização e predisposição das crianças na 

ajuda e compreensão, e se as escolas por falta de verbas e meios (ex: autocarros, para as 

visitas de estudo) não conseguem na maior parte das vezes levá-las a contactar as diversas 

realidades exteriores, então é necessário arranjar estratégias que possam colmatar esta 

distância de conhecimento de realidade. 

 

1.2.4  O papel das imagens no ensino artístico e ecológico  

 

Para desenvolver o potencial de cada criança e estimular o postulado entre as 

múltiplas inteligências, acredita-se que a disciplinas de artes visuais são mais 

enriquecedoras e eficazes se conseguirem arranjar uma forma de transmitir a importância 

da arte e da ecologia através de imagens. 

Broudy (1987, p.51) reforça, através das palavras de Susanne Langer, a importância 

das disciplinas de artes visuais no estímulo da percepção estética e dos sentimentos 

promovido mais pela imagem e observação do que pela escrita. 

the arts are the most direct route to what Langer called the “forms of 

feeling”. The language of art, as she points out, is a form of presentational rather 

than discursive discourse. 

O autor, referido na obra de Joy Palmer (2001, p.66) como um dos cinquenta 

teóricos contemporâneos da Educação, afirma que “O papel da educação estética é refinar 

e ampliar o repertório de sentimentos”. Assim a melhor forma de captar a atenção do aluno 

e de formar o gosto para uma percepção estética é, segundo a perspectiva de Broudy 

(1987), mobilizar os alunos para apreciação de imagens sendo elas o dispositivo chave para 

despertar a sensibilidade. Então, através do que Susanne Langer designa de símbolos 

presentacionais, a potencialidade das imagens poderá substituir o excesso de símbolos 

discursivos, linguagem que tanto caracteriza o ensino escolar em todas as suas disciplinas e 

que tem vindo a ganhar cada vez mais relevância nas aulas de Artes Visuais, a exemplo: 

Educação Visual e Educação Visual e Tecnológica.  

Esta forma de abordar os conteúdos programáticos é mais eficaz para o 

desenvolvimento da inteligência visual, segundo a definição de Betâmio de Almeida 
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(1980, p.15) “conquistando mais adeptos para uma disciplina que outrora reunia solidez 

didáctica e actividade artística, sem necessitar de folhas pautadas”. 

 

1.2.5 A importância da Educação Artística para todas as idades: trabalho cooperativo 

e integração na comunidade 

 

Uma das finalidades da arte é contribuir para o apuramento da 

sensibilidade e desenvolver a criatividade dos indivíduos. Na Educação, esta 

finalidade é uma dimensão de reconhecida importância na formação do indivíduo, 

ampliando as possibilidades cognitivas, afectivas e expressivas (…) Encorajar 

crianças e adultos a compreenderem as Artes Visuais constitui um objectivo global 

da Educação  (Fróis, 2000 p.201). 

 

O projecto Flor como Património Natural e Cultural não se centrou 

especificamente nas crianças e jovens, mas também nos seniores o que poderia suscitar a 

priori uma diferença no desenvolvimento da actividade e na expressão individual entre 

ambos, mas na realidade e segundo Herbert Read (2010, p.256) o único elemento que 

difere a criação destes dois grupos aparentemente distintos é a “diferença de energia e 

coordenação muscular” ou seja, a técnica, que se conquista através da aquisição de 

conhecimentos e experiência, revelada com a amadurecimento progressivo do ser humano. 

Apesar de a técnica estar naturalmente mais evoluída nos adultos, com a idade a 

coordenação muscular torna-se um ponto fraco pelo desgaste do corpo, daí considerar que 

as crianças como os seniores encontram-se em patamares aproximados de concretização, 

onde a experiência dos adultos surge lado a lado com o poder de imaginação dos jovens, 

como o único ponto divergente, numa metamorfose estimulante. Nesta perspectiva, o 

projecto incide na igualdade de oportunidade de criação para ambos os grupos, jovens e 

seniores.  

Gardner (1995, p.214) ao defender a teoria das Inteligências múltiplas, esclarece 

que: 

os seres humanos existem em múltiplos contextos, e que esses 

contextos simultaneamente requerem e estimulam diferentes arranjos e 

grupos de inteligência. O estudo desses contextos contrastantes envolve um 

formidável desafio e oportunidade.  

Neste caso específico, a oportunidade foi criada através do projecto FLOR, com o 

intuito de unir e estimular os diferentes contextos e grupos de inteligência, tanto pela idade, 

como pela cultura local que na ilha da Madeira difere das zonas rurais para as zonas 
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urbanas. Por outro lado, o desafio incidiu na possibilidade dos participantes mostrarem a 

sua singularidade perante um tema comum, partindo de uma partilha de experiências em 

grupo e do trabalho cooperativo. Esta partilha possibilitou o desenvolvimento de produtos 

elaborados para um contexto social, estando expresso em cada trabalho as ideias e 

sentimentos de cada participante sobre o mesmo tema. Este exercício de criação ajudou a 

desenvolver a criatividade, ou seja a capacidade de resolver problemas. 

uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar 

produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. 

A capacidade de resolver problemas permite à pessoa abordar uma situação em 

que um objectivo deve ser atingido e localizar a rota adequada para esse 

objectivo. A criação de um produto cultural é crucial nessa função, na medida em 

que captura e transmite o conhecimento ou expressa as opiniões ou os sentimentos 

da pessoa (Gardner em co-autoria com Joseph Walters, 1995,  p.21). 

O projecto de mediação centrou-se no desenvolvimento da Aprendizagem 

Cooperativa, defendida por Vygotsky, ao explorar dimensões relacionadas com a 

construção social do conhecimento, interligando pensamento/linguagem/cultura. Segundo 

Fonte e Freixo (2004, p.16), Vygotsky “enfatiza a importância do contexto sociocultural no 

significado atribuído às actividades do indivíduo” pois para o autor, “o ambiente e os 

indivíduos interagem constantemente e encontram-se vinculados por uma relação 

dialéctica que os torna interdependentes, admitindo que os processos psicológicos mais 

elevados têm origem na cultura e na actividade social.” Neste sentido, desenvolver 

actividades em contexto sociocultural promove a interacção e consequentemente 

desenvolvimento do pensamento formando uma trama de conhecimentos adquiridos. O 

autor acrescenta que: 

a memória lógica, a tenção voluntária e o pensamento, não se 

desenvolvem em indivíduos isolados, mas em pares ou em grupos maiores” 

“são portanto processos mentais culturais ou sociais(…)e são objecto de 

atenção consciente e mediados por instrumentos e símbolos culturais. 

Neste contexto, o projecto desenvolveu dois momentos de integração social, sendo 

o primeiro, a escola, como núcleo educativo pertencente a uma comunidade restrita 

propícia para gerar a troca de ideias e partilha de conhecimentos, e o segundo a projecção 

para a restante comunidade, o salto da comunidade educativa de cada instituição social 

para a própria sociedade, impulsionando uma experiência de contacto entre os participantes 

e restantes habitantes. 
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Moll (2002, p.17) refere que para Vygotsky a escola encontra-se num “contexto 

social mediador muito importante, onde as salas de aula representam organizações 

sociais”. Neste projecto a mediação propaga-se das escolas e restantes instituições até às 

galerias e outros contextos sociais exteriores à educação formal, que propiciam e 

contribuem igualmente para a aquisição de conhecimento.  

Deste modo é possível entender que uma aprendizagem enriquecida de experiências 

e interacções não só forma indivíduos mais responsáveis e atentos como também contribui 

para uma sociedade mais coesa e estruturada. Para Mihaly (1998, p.257) “a experiência 

directa ensina pelo menos tanto como nos livros” por isso defende que “uma boa sociedade 

precisa de mais do que boas escolas com bons programas e laboratórios actualizados. A 

educação acontece em toda a comunidade. Nas lojas, nas estradas, nos meios de 

informação…” daí a necessidade de criar um projecto mais abrangente que envolvesse os 

participantes dentro e fora das instituições. 

Mihaly (1998, p.257) afirma ainda que “se quisermos ter uma sociedade em que a 

liberdade coexista com a responsabilidade, devemos fazer tudo para que o ambiente em 

que os nossos jovens crescem proporcione experiências complexas”. 

Depreende-se então que o contexto sociocultural é propício para a Educação Artística e 

vice-versa. Fróis (2000, p.241) acredita que: 

a educação estética e artística, processando-se num continuum ao longo da 

vida, tenha implicações no apuramento da sensibilidade e do sentido crítico, 

podendo constituir uma condição necessária para um nível cultural mais elevado 

das populações, prevenindo novas formas de ileteracia, facilitando a integração 

dos indivíduos na nossa sociedade.  
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2. Caracterização da Ilha da Madeira 

2.1 Localização geográfica e distribuição populacional do Arquipélago da Madeira  

 

O Arquipélago da Madeira é constituído pelas ilhas da Madeira e Porto 

Santo e ainda pelo sub-arquipélago das Desertas. Localiza-se no Oceano Atlântico 

entre os paralelos 33˚ 07’ N e 32˚ 24’ N e os meridianos 16˚ 17’ W e 17˚ 16’ W. A 

ilha da Madeira fica compreendida entre os paralelos 32˚ 52’ N e 32˚ 38’ N e os 

meridianos 16˚ 39’ W e 17˚ 16’ W. Tem uma área de 758,5 km². O comprimento 

maior é de 58km, na direcção ESSE – WNW, entre a Ponta de São Lourenço e a 

Ponta do Pargo. A máxima largura, desde a Ponta de São Jorge até à Ponta da 

Cruz, é de 23 km [...]. Situa-se a 796 km da costa africana, a Oeste do Cabo 

Branco, a 978 km de Lisboa, a 504 km a Norte  das Ilhas Canárias e a 980 km a 

Sudeste dos Açores (Ribeiro, 1985, cit. por Quintal, 2007, p.17) 

 

A ilha da Madeira divide-se em dez concelhos, sete posicionados na vertente sul e 

três na vertente norte. O Funchal, capital regional, ocupa 10% do território. Apesar disso é 

a zona onde reside cerca de 43,2% da população do arquipélago que, em 2001, é de 

245.011 indivíduos (INE, Censo de 2001) e, segundo os dados preliminares do censo de 

2011, mostra um crescimento da população residente contabilizada em 267.938 indivíduos. 

(INE, Dados Preliminares, censo de 2011) 

A distribuição da população pela ilha é também desigual, concentrando-se 92,5% 

dos residentes na zona Sul e os restantes 7,5% na zona Norte. (Quintal, 2007, p.17). Este 

desequilíbrio ocupacional do território é, desde a colonização, uma característica com 

origem na tipologia do território, com solo mais acidentado na vertente norte do que na 

vertente sul e na qualidade climatérica desta, levando a uma maior concentração 

populacional sobretudo no anfiteatro abrigado em que se desenvolve a cidade do Funchal, 

nome que retrata uma imagem da ilha inicialmente coberta por muitas plantas de funcho.  
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2.2 Contexto histórico-económico da ilha 

 

Há muitos séculos, quando as trevas legendárias ocultavam a grandeza do 

mundo, uma terra nova se desvendou do desconhecido (…) A Ilha das rochas 

acasteladas, dos promontórios épicos e das baías harmoniosas, pode ser 

representada a partir desse dia remoto, em linhas de desenho heráldico, nas cartas 

portuguesas… (Ernesto Gonçalves, 1992, p.495) 

A posição geográfica ocupada pelo arquipélago da Madeira no Atlântico, ponto de 

cruzamento dos navegadores, leva os portugueses à sua conquista no início do séc. XV. 

Sendo este um ponto estratégico de apoio ao movimento das embarcações entre Portugal e 

a costa marroquina, o Infante D. Henrique, encarregado da defesa das novas conquistas, 

envia João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira em viagem de reconhecimento às ilhas 

de Porto Santo (1918) e Madeira (1919). As três capitanias em que é dividido o 

arquipélago para melhor administração são: a do Porto Santo, cujo capitão-donatário é 

Bartolomeu Perestrelo; e a Madeira dividida em duas, por uma linha diagonal imaginária 

entre o sul e norte da ilha tendo como capitães-donatários, respectivamente, Zarco e 

Teixeira que se havia de ocupar do seu povoamento e exploração. 

 Ao longo dos quase 600 anos de história do arquipélago, o Homem impôs-se à 

Natureza numa luta pelo domínio do solo rochoso, primeiro pelas condições de cultivo 

para consumo próprio, depois pela exploração das monoculturas da cana-de-açúcar e da 

vinha que sustentam ao longo dos séculos a economia do arquipélago.   

Esta conquista de espaço para a actividade agrícola, exigiu que os seus habitantes 

esculpissem na rocha duas grandes obras, ainda hoje utilizadas pelos seus descendentes: os 

socalcos e as levadas. Quintal (2001, Xarabanda, p.10) entende que a classificação de 

“património da humanidade” lhes deve ser atribuída porque caracterizam o território, como 

património vivo de um povo que, engenhosamente, tem adaptado o seu estilo de vida às 

características do terreno. Dois rendilhados que contornam harmoniosamente as 

montanhas: os socalcos numa cascata de camadas deslizantes desde os picos mais altos até 

à beira mar e as levadas numa linha sinuosa horizontal. Ambos se impõem na paisagem 

pela sua grandiosidade e pela genialidade de quem os construiu com meios técnicos ainda 

escassos.  

Os socalcos ou poios, construídos com muros de basalto aparelhado para nivelar o 

solo em pequenas camadas, formando degraus de cultivo suspensos nas rochas, têm a 

finalidade de amenizar os acentuados declives, permitindo tirar maior partido das terras ao 
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criar condições de cultivo em zonas de difícil acesso. Os colonos “apertados entre o 

Atlântico e as montanhas vulcânicas, tiveram engenho e forças para edificar uma soberba 

paisagem agrária”(Quintal, 2001, p.10). Maria Lamas (1965, p.365) afirma que “são 

muitas as riquezas da ilha, mas nenhuma vale os seres humanos que nela habitam” 

justificando-o tanto pela dedicação dos mesmos na „batalha da terra‟ como pela 

amabilidade e hospitalidade. 

Contudo, estes „férteis tabuleiros‟ (Quintal, 2001, p.10) de alimentos naturais só se 

tornam produtivos com as condições e meios para os irrigar. Nasce assim a segunda obra 

monumental, as levadas, percursos de água desenhados nos abismos das montanhas. São 

construídas ao longo dos séculos para canalizar a água desde as nascentes às terras 

cultivadas, com ligeiras inclinações que tornam possível a sua livre circulação sem 

necessitar de qualquer tipo de engenho impulsionador. 

Os colonos começam por rentabilizar as terras plantando o trigo e, depois, a cana 

sacarina, para a produção do açúcar. Passados 30 anos a produção de trigo revelava-se 

“suficiente para fornecer as armadas portuguesas que exploravam as costas de África” 

(Carita, 2008, p.9) e para abastecimento do povo. Porém, é com o açúcar, já na segunda 

metade do século XV, que a economia capitalista ganha outra dimensão “…graças à 

utilização da força motriz das ribeiras do Funchal”. Na ribeira de Santa Luzia cedo são 

construídos engenhos.  

Desde o início da exploração açucareira, são atraídos homens de negócio, assim 

como mercadores intermediários, e ainda a “pequena nobreza marginal europeia” (Carita, 

2008, p.10) aumentando consideravelmente a população.  

Ao longo da história do arquipélago a forte concorrência de outros centros 

produtores, tais como o Brasil e São Tomé, e o problema de esgotamento dos solos e 

doença dos canaviais, levam os produtores a repensar a forma de rentabilizar as suas terras 

encaminhando-os para a produção vinícola já praticada desde a colonização, mas só 

desenvolvida estrategicamente a partir do final de século XVII. Esta atitude contornou a 

crise, despertando o interesse de consumo nas rotas com o império britânico, impondo-se 

no mercado atlântico colonial. Novas castas são introduzidas diversificando a produção e a 

oferta, entrando assim em curva ascendente.  
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Ao longo dos séculos a ilha vive do cultivo das terras, num percurso cíclico de 

produção que destaca um produto quando outro entra em decadência. Entre cereais, 

vinhedos e canaviais existem altos e baixos na comercialização, no entanto a terra suporta 

a produção simultânea de vários frutos e produtos hortícolas que fizeram parte da 

subsistência do povo, tais como a anona, a manga, o maracujá, o figo, a nêspera, a batata, o 

feijão. Quintal (2001, p.11) refere-se ao aproveitamento máximo das terras “…ocupado por 

monoculturas dependentes do mundo externo – cana-de-açúcar, vinha, bananeira – ou por 

uma policultura vocacionada para o consumo interno”. 

A Madeira actualmente baseia a sua economia no turismo. Neste âmbito, têm-se 

desenvolvido vários nichos: turismo de praia, de golf, de caminhadas, desportos radicais, 

entre outros. Os operadores turísticos ganham por receber visitantes, que simultaneamente 

funcionam como veículo de divulgação e exportação dos produtos regionais: vinho, 

bordados, derivados do açúcar como o mel para o bolo de mel, banana, flores, entre outros. 

Estes produtos deixam de ser elementos essenciais para a subsistência e economia da ilha e 

tornam-se parte do principal produto económico, o Turismo. 

As propriedades da terra e a qualidade climatérica para além de propícias às 

monoculturas da cana sacarina, da vinha e, nos tempos mais recentes, da bananeira, que 

marcaram períodos de sucesso da sua economia, constituem também berço fértil de 

gestação livre de muitas plantas indígenas e endémicas. E, apesar da grande ameaça 

humana, que destrói o que é espontâneo e natural da terra no desenvolvimento das suas 

produções, muitas plantas resistem e muitos locais continuam intactos e preservados, 

defendidos pelo seu difícil acesso. 

 

2.3 O interesse dos naturalistas pela ilha  

A divulgação espontânea e generosa de estudiosos que passam na ilha tornam-na 

conhecida em toda a Europa pelas suas qualidades fitogeográficas, sobretudo pela sua 

vegetação exuberante de características ímpares. Esta estufa natural despertou especial 

interesse científico entre naturalistas, botânicos, geólogos e outros cientistas estrangeiros 

que, a partir dos meados do século XVIII, fruto da crescente divulgação, a procuram para 

desenvolver os seus estudos. Inicialmente não vinham apenas pelos endemismos mas 

sobretudo com interesse em todo o manto vegetal. Carita explica que o arquipélago se 
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torna “um destino exótico dos naturalistas europeus, que aqui vinham encontrar plantas das 

mais variadas regiões, que se haviam aclimatado e, com o tempo, desenvolvido quase 

novas subespécies.” (2008, p.94) A atenção dos naturalistas centra-se, portanto, na 

“excepcional diversidade do seu coberto vegetal e só mais recentemente” na “preservação 

dos seus endemismos.” (Carita, 2008, p.95).   

Entre os naturalistas que visitam a Madeira fazendo dela objecto de estudo 

destacam-se, em 1768, Joseph Banks acompanhado de James Cook, e o naturalista sueco, 

Daniel Carlos Solander, discípulo de Lineu. Recolhem “255 espécies de plantas, mais tarde 

incorporadas nas colecções do Museu Britânico” (EM, I vol, p.119 e III vol, p.302 ). Cook 

regressa ao Funchal, uma segunda vez, em Julho de 1772, acompanhado de outros 

naturalistas, o alemão John Reinhold Forster e seu filho, João Jorge Adão Forster. As 

espécies colhidas são incorporadas em herbários da Universidade de Kiel e do Museu de 

História Natural de Paris (EM, IIvol, p43). Estas viagens são produtivas em estudos 

publicados sendo as numerosas edições e traduções de muita importância na divulgação 

desta característica do arquipélago. 

Em Maio de 1776, o botânico inglês Francis Masson passa pela ilha para novas 

explorações botânicas sendo que regressa no ano seguinte, mantendo-se até 1785 (EM, 

IIvol, p329). 

Progressivamente a mensagem estende-se nas comunidades científicas europeias e, 

em 1798, o naturalista norueguês Jens Rahtke visita a ilha com o objectivo de recolher 

elementos destinados ao ensino em Coimbra, renovado após a reforma do Marquês de 

Pombal. (Carita, 2008, p.94) 

Domingos Vandelli, italiano de Pádua, estando a trabalhar em Portugal, como 

professor universitário de História Natural e Química e a quem o governo entrega a criação 

do Jardim Botânico da Ajuda, também mostra conhecer as características do arquipélago, 

pois, em Setembro de 1795 assina uma “Relação das Plantas que se devem remeter vivas 

da Ilha da Madeira para o Real Jardim Botânico vindo dispostas em Caixoens cheios da 

mesma qualidade de Terra matriz donde se tirarem…” (AHU, Códice 523, Vandelli).  

No século XIX o sacerdote anglicano (reverendo) e naturalista Ricardo Tomás 

Lowe divulga a flora e fauna da Madeira, realizando inúmeros trabalhos entre eles 

herbários que fazem parte da Exposição Universal de Londres e que terão inspirado 
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Charles Darwin nas várias referências à ilha da Madeira de que é exemplo a obra chave 

The Origin of Species by Means of Natural Selection, de 1859.  

Entre 1848 e 1855, o naturalista madeirense João Maria Moniz, organiza um 

herbário com plantas do arquipélago, parte do qual é levado por Ricardo Thomas Lowe à 

Inglaterra que, no regresso à ilha, em 1874, naufraga, perdendo-se a sua vida juntamente 

com o herbário. Moniz volta a compor novo herbário, também este adquirido pelo botânico 

inglês Murray encontrando-se no Jardim Botânico de Kew nos arredores de Londres. A 

homenagem ao naturalista madeirense, pelo excelente trabalho na área, apresenta-se sob 

forma de nomeação científica de muitas plantas endémicas, a exemplo: Monízia edulis 

descoberta em 1855. (EM, IIvol, p366). 

De referir ainda a estadia do botânico austríaco Frederico Welwitsh, que em 1853 

recolhe plantas, ainda hoje presentes no herbário da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa. Welwitsh propôs, no ano anterior, a criação no país de dois 

jardins de aclimatação, sendo um deles no Funchal, mas nunca chegou a funcionar (EM, 

IIIvol, p.402). 

Em 1857 é a vez de Nataniel Haslope Mason, botânico e comerciante inglês cujo 

negócio estava ligado à história natural que organiza várias colecções de fanerogâmicas, 

fetos, madeiras e outras que fornece a instituições científicas europeias (EM, IIvol, p329). 

A Madeira surge deste modo, no início do século XIX, como excelente lugar para 

um viveiro de plantas, autêntico jardim de aclimatação não apenas para reproduzir plantas 

que haveriam de servir para o plantio na ilha ou até mesmo em Portugal continental, mas 

na Europa. Esta ideia chegou mesmo a ser desenvolvida no sítio da freguesia do Monte que 

dá pelo topónimo de Jardim Botânico (EM, IIvol, p.329 e vol. III, p.298).  

A exuberância vegetal desperta o interesse de muitos visitantes. Sir William Wilde 

(1844, p.57,63,65), pai de Oscar Wilde, é exemplo disto ao descrever, fascinado, a flora da 

Madeira como uma “luxuriant vegetation”. Este interesse pode ser simplesmente para 

contemplação estética da diversidade cromática e formal que as plantas proporcionam, ou 

para uma visão mais científica com estudo cuidado e minucioso das espécies existentes. A 

ilha, berço fértil para o aparecimento espontâneo de endemismos, acarinha as plantas 

cultivadas com a mesma força no seu crescimento e desenvolvimento. Este „jardim 

espontâneo‟ (Quintal, 2007) sacia muitos curiosos, que procuram as delícias da capacidade 



30 
 

deste clima milagroso para fazer crescer novos rebentos híbridos numa paisagem vegetal 

que se transforma segundo a altitude. 

 

2.4 A Floresta Laurissilva e outras características da Natureza 

 

A importância científica da Laurissilva extravasa os limites da Região 

Autónoma da Madeira e de Portugal. É Reserva Biogenética do Conselho da 

Europa, Zona Especial de Protecção e Sítio de Interesse Comunitário da Rede 

Natura 2000. Em Dezembro de 1999 foi classificada pela UNESCO como 

Património Natural da Humanidade (Raimundo Quintal, 2007, p.53). 

A ilha da Madeira apresenta uma paisagem natural montanhosa com características 

únicas na sua flora, justificando assim a classificação atribuída pela Unesco como 

Património Natural da Humanidade. 

 Enquadrada na região fitogeográfica da Macaronésia, que engloba os arquipélagos 

dos Açores, Canárias e Cabo Verde, a flora do arquipélago da Madeira apresenta cerca de 

157 endemismos identificados até à data. A palavra Macaronésia deriva do grego que 

significa ilhas afortunadas pelo facto de nelas se terem conservado espécies vegetais que, 

na era terciária, cobriam generosamente o sul da Europa e que, devido às glaciações 

quaternárias, desapareceram em definitivo, resistindo unicamente nesta região graças à 

amenidade do clima. Sendo a Macaronésia uma das regiões com maior biodiversidade na 

Europa, o arquipélago da Madeira apresenta-se consequentemente como um nicho de 

riqueza vegetal, englobando cerca de 2600 espécies, das quais 800 são indígenas, quer isto 

dizer que, pertencem à região da Macaronésia e destas 157 são endémicas, o que significa 

serem específicas, unicamente, do arquipélago da Madeira. As restantes 1400 são 

cultivadas, trazidas pelo Homem de outros continentes ao longo dos séculos da história das 

ilhas.  

A fertilidade da terra e amenidade do clima, propício ao desenvolvimento das 

plantas, torna-se gerador da fusão entre espécies que coexistem em harmonia, e 

desenvolvem consequentemente novas subespécies.  

O território montanhoso da Madeira apresenta quatro andares fitoclimáticos e “com 

a altitude a crescer sucedem-se os microclimas, que fomentam uma notável variação da 

vegetação” (Quintal, 2007, p.19) 
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 Numa primeira camada encontra-se a Vegetação xerófila que se inicia junto ao 

mar até sensivelmente 300 metros de altitude, e que, devido ao clima mais quente e seco, 

se caracteriza pela predominância de arbustos, tais como a figueira-do-inferno (Euphorbia 

piscatoria), a malfurada (Globularia salicina), e o massaraco (Echium nervosum) que 

resistiram ao longo dos séculos à presença humana. No entanto, outros arbustos de maior 

porte tais como o dragoeiro (Dracaena draco ssp. Draco) e o zambujeiro (Olea maderensis) 

são hoje espécies menos frequentes na paisagem. Importantes são igualmente algumas 

plantas herbáceas indígenas que em determinadas épocas do ano preenchem a paisagem 

costeira de cor, nomeadamente a Musschia áurea (múchia-dourada), Andryala glandulosa 

(bofe-de-burro), o Senecio incrassatus (doiradinha), a Calendula maderensis (calendula), a 

Matthiola maderensis (goivo-da-rocha), o Lotus glaucus (trevina), o Aeonium glutinosum 

(ensaião ou farrobo), o Helichrysum devium (perpétua-de-são-lourenço) e o 

Argyranthemum pinnatifidum ssp. Succulentum (estreleira). 

No segundo andar fitoclimático posiciona-se a Floresta de transição, que, como o 

próprio nome indica, contém espécies de outros andares fitoclimáticos. Situa-se entre os 

300 e 600 metros, num ambiente mais fresco e húmido podendo chamar-se também a 

Laurissilva do barbusano devido à presença corpulenta desta árvore (Apollonias 

barbujana) que em tempos prósperos, anteriores à colonização, não necessitava de partilhar 

o seu espaço com os povoadores, multiplicando-se livremente. Neste andar fitoclimático é 

possível observar igualmente a faia-das-ilhas (Myrica faya), o azevinho (Ilex canariensis), 

o marmulano (sideroxylon mirmulans),e a urze-das vassouras (Erica platycodon ssp. 

Maderincola). 

A terceira e mais extensa camada equivale à Floresta Laurissilva, ocupando um 

espaço físico entre os 600 e 1300-1350 metros de altitude. Esta camada integrada num 

ambiente com os mais altos valores de humidade relativa e nevoeiro frequentes, merece 

especial atenção pois nela reside igualmente o maior número de vegetação indígena, 

vivendo como uma grande comunidade em que cada espécie sabe ocupar o seu nicho. A 

Laurissilva provém do termo Laurácea, floresta que inclui três grandes espécies, o til 

(Ocotea foetens), o vinhático (Persea indica), e o loureiro (Laurus novocanariensis), sendo 

este último o único arbusto da família das lauráceas.  

Estas espécies dominantes salientam-se comparativamente a outras árvores de 

menor porte e outras famílias, tais como o folhado (Clethra arbórea), o pau-branco 

(Picconia excelsa), o sanguinho (Rhamnus glandulosa), o perado (Ilex perado), o 
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sabugueiro (Sambucus lanceolata), a gingeira-brava (Prunus Hixa), o mocano (Pittosporum 

coriaceum) e o cedro-da-madeira (Juniperus cedrus ssp.maderensis).  

Outras plantas posicionam-se em zonas estratégicas onde melhor se desenvolvem. 

São exemplo, o alegra-campo (Semele androgyna) que trepa até à copa das árvores mais 

altas em busca da luz necessária para a fotossíntese, os arbustos como o massaroco 

(Echium candicans), o isoplexis (Isoplexis sceptrum), a múchia (Musschia Wollastonii), o 

piorno (teline maderensis), a leituga ou serralha-da-rocha (Sonchus fruticosus), o goivo-da-

serra (Erysimum bicolor) e a estreleira (Argyranthemum pinnatifidum ssp. Pinnatifidum) 

que beneficiam da luminosidade das clareiras e contrariamente a estes, os fetos (Athyrium 

filix-femina; Blechnum spicant; Diplazium caudatum entre outros), que prosperam junto 

ao solo em ambiente de sombra. São de enaltecer e destacar as três herbáceas de flores 

atraentes que pontualmente salpicam de cor a monocromia dos verdes da floresta, a 

exemplo, a orquídea-da-serra (Dactylorhiza foliosa), o gerânio (Geranium palmatum) e a 

doiradinha (Ranunculus cortusifolius var. major).  

Esta floresta protegida por uma estufa natural de nuvens, não só é propícia à 

vegetação indígena, como também às espécies invasoras que se desenvolvem facilmente 

nesta humidade incubadora e que, pela sua persistência e capacidade de sobrevivência, 

representam uma ameaça natural na conservação deste Património Natural da Humanidade. 

Constituindo 20% da superfície da ilha (Quintal, 2007, p.53) a floresta Laurissilva cobre 

uma área total de 150km
2
 (NEVES et al, 1996), apresentando-se como o “coração verde” 

do arquipélago, com selo de pureza, exuberância e sustentabilidade. 

Entre as inúmeras qualidades e benefícios que esta floresta proporciona aos 

habitantes desta ilha, Raimundo Quintal refere ainda que: 

A Laurissilva é vital para os madeirenses porque, para além do seu 

interesse paisagístico e das raridades botânicas que alberga, esta floresta garante 

disponibilidade de água para irrigação das terras de cultivo e jardins, 

abastecimento público e produção de energia eléctrica (2007, p.53). 

No último e mais elevado andar fitoclimático encontra-se a Vegetação de altitude, 

que, por se situar acima dos 1350 metros numa atmosfera fria e ventosa, apresenta um solo 

pedregoso e pouco acolhedor para plantas mais sensíveis. Neste patamar encontram-se 

espécies resistentes que sobrevivem com poucos recursos, nomeadamente urze-molar 

(Erica arborea), uveira-da-serra (Vaccinium padifolium), a quase extinta sorveira (Sorbus 

maderensis),o perado (Ilex perado), a ameixieira-de-espinho (Berberis maderensis) e a 
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urze-da-madeira (Erica maderensis). De salientar que da família das lauráceas a única que 

resiste ao clima rigoroso deste andar fitoclimático é o loureiro (Laurus novocanariensis), 

embora o seu desenvolvimento seja menor. 

Raimundo Quintal (2007, p.53) refere a pureza dos endemismos que florescem, nos 

vários andares fitoclimáticos, um pouco por toda a ilha, especialmente na Primavera e 

princípio do Verão, como „jardins espontâneos‟ que valorizam a paleta cromática do 

Património Natural. Neste último andar refere: o alecrim-da-serra (Thymus micans), a 

arméria (Armeria maderensis), a violeta-amarela (Viola paradoxa), a erva-arroz (Sedum 

farinosum), a doiradinha (Ranunculus cortusifolius var. minor), o piorno (Genista tenera), 

a selvageira (Sideritis candicans var. candicans), o massaroco (Echium candicans), o 

goivo-da-serra (Erysimum bicolor), o goivo-da-rocha (Matthiola maderensis), os 

pampilhos (Argyranthemum pinnatifidum ssp. montanum) e a orquídea-das-rochas como 

as herbáceas indígenas que se abrigam nas pequenas plataformas. 

Assim verifica-se que muita da vegetação indígena está concentrada no terceiro 

andar fitoclimático, da densa floresta Laurissilva. Neste andar as levadas, que servem de 

irrigação das terras, estão harmoniosamente integradas na Natureza e, a acompanhá-las, em 

linhas paralelas, existem percursos pedestres, necessários à sua utilização, que são hoje 

roteiros pedonais variados onde o ritual de proximidade com a Natureza está acessível aos 

que a apreciam. As levadas apresentam-se neste ponto de vista como percursos rendilhados 

que guiam cautelosamente os exploradores na contemplação do coração da floresta.  

Algumas espécies da flora indígena estão dispersas nos vários andares 

fitoclimáticos, sendo possível verificar algumas diferenças no porte e folhagem devido à 

sua adaptação ao clima. 
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2.5 O pensamento estético europeu e a ilha da Madeira 

 2.5.1 O pitoresco e a invenção do turismo  

 No século XVIII desenvolvera-se um pensamento estético inglês que influenciou 

toda a Europa ao nível da arte numa relação intrínseca com a paisagem, também presente 

na literatura e na arquitectura através da utilização da assimetria e da prática do ecletismo e 

do revivalismo.  

Esta corrente estética anti-urbana procura agradar o olhar através de alguns 

princípios definidos para despoletar sentimentos e estimular a imaginação, tais como a 

irregularidade, a surpresa, a variedade e a rugosidade de texturas diversas. O termo 

picturesque derivado do italiano pittoresco significa, neste caso específico, uma paisagem 

natural tão harmoniosa que é equiparada a uma pintura, ou por outras palavras, à criação de 

um artista. Teóricos ingleses como Sir Uvedale Price “An essay on the picturesque” 

(1794), William Gilpin “Essay on prints” (1768) e Richard Payne Knight “The 

landscape”(1794) têm um entendimento mais abrangente da palavra picturesque, 

explorando-a como qualidade estética, definindo um conjunto de princípios que unem o 

belo e o sublime ao cenário pitoresco de surpresa e do acaso, influenciados por Edmund 

Burke na sua obra A Philosophical Inquiry into the origins of Our Ideas of the Sublime and 

Beautiful (1757).  

Gilpin e Price acreditam que as qualidades estéticas são baseadas em propriedades 

específicas, contudo este último autor indo mais além, justifica que a percepção de certas 

formas e texturas pode conduzir a pensamentos e sentimentos específicos na mente do 

observador. O autor descreve o conceito de picturesque como uma categoria estética onde 

as percepções de rugosidade, irregularidade e variedade inesperada podem produzir 

sensações de curiosidade e prazer. Por outro lado, Knight desenvolve o conceito de 

picturesque não pelas propriedades específicas mas como um modo de percepção, 

produzido pela mente do observador através da associação de ideias. Desta forma, as 

pessoas com mais conhecimentos podem desenvolver experiências mais intensas.  

Neste contexto Harry Broudy (1987, p.18) explora o conceito de “allusionary base” 

como uma estrutura base de conhecimentos, construída através da acomodação dos 

mesmos ao longo das experiências vividas e interiorizadas. Refere então que uma 

estrutura alusiva sólida e complexa, com ramificações interligadas de experiências e 
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sentimentos dão origem a uma Mente Cultivada. Um observador, consegue desta forma 

experienciar com maior intensidade e prazer uma paisagem com potencial pitoresco, 

quanto maior for a sua estrutura alusiva, estando a capacidade de percepção ligada à 

sabedoria adquirida. 

Apesar das pequenas ramificações no conceito de pitoresco, todos estes teóricos 

falam de algo em comum, uma experiência sensorial com valor estético. No entanto a 

acomodação de conhecimento adquirido por cada observador pode traduzir-se numa 

experiência estética com diferentes níveis de intensidade e sensibilidade, segundo o nível 

de cultivo da mente. Se considerarmos que a palavra picturesque deriva originalmente da 

interpretação do pintor perante uma paisagem, mostrando uma visão específica de beleza 

através da pintura ao representar uma vasta área num enquadramento estratégico, então 

podemos falar do conceito de picturesque como um valor estético experienciado através da 

apreciação artística. Considerando a apreciação artística como a relação mútua de contacto 

entre o ser humano e o objecto de fruição, que neste caso é a paisagem.  

Nesta sequência de ideias, Bjarne Funch (2000) define cinco níveis de intensidade 

de percepção e apreciação artística perante tal experiência: contemplação estética, empatia 

estética ou apreciação emocional, compreensão artística, fascínio estético e, por último, 

num contacto com grande sensibilidade estética e emocional, a experiência estética como 

fenómeno transcendente. Estes níveis de apreciação artística (Funch, 2000) demonstram 

que quanto maior for a estrutura alusiva da mente (Broudy, 1987) mais intensa será a 

experiência aquando da percepção da paisagem (Knight, 1974). 

Pintores como Claude Lorrain (1600-1682), Poussin (1615-1675) e Salvator Rosa 

(1615-1673), mostram nas suas telas cenários harmoniosos da Natureza numa composição 

pitoresca. Muitos viajam em busca de cenas pitorescas “capturando” paisagens selvagens 

para fixá-las nas paredes como troféus pictóricos, ou vendê-las a “coleccionadores de 

vistas” como Gilpin.  

Em meados do séc. XVIII, o conceito de tournée pelo puro prazer cénico começa a 

enraizar-se. As classes mais abastadas alargam o seu conhecimento geográfico através do 

contacto directo com as mais belas paisagens. Tornam-se apreciados, percursos delineados 

com passagem pelos pontos mais significativos da Europa e arredores, como a Petit Tour, 

de Inglaterra a Itália, e a Grand Tour, que engloba também a Grécia, Médio Oriente e 
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Egipto. Ao fazê-lo estes privilegiados levam consigo criados, mas também aguarelistas, 

contratados para registar os momentos mais relevantes da viagem, que pintam as nobres 

famílias emolduradas em pontos estratégicos de beleza paisagística, num enquadramento 

cenográfico de descanso e lazer.    

Neste contexto, é possível visualizar na imagem (Figura 1) uma pintura a óleo que 

preenche todas as descrições acima referidas, num enquadramento cenográfico que revela a 

beleza paisagística da ilha da Madeira como pano de fundo, para registar um momento de 

lazer da família do 2.º Conde de Carvalhal, D. António Leandro de Câmara Leme 

Carvalhal Esmeraldo de Atouguia Sá Machado (06.10.1831-04.02.1888). Esta pintura 

regista as origens nobres da família, tanto pela possibilidade de contratar um pintor para 

este fim, como pela presença dos criados que se apresentam trajados com as típicas vestes 

de vilão, datada de 1865, do pintor Tomás José da Anunciação. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Figura1. Piquenique, 1865. Tomás José da Anunciação, Pintura a óleo sobre tela, oferta do Sr. Dr. 

Frederico de Freitas, 1964 (Apud Museu Quinta das Cruzes). 

Estes registos de pinceladas expressivas e rústicas, como que representavam as 

actuais fotografias, hoje em dia tão banalizadas. 

É neste contexto de tournée que nasce o turismo na Europa, pela procura incessante 

de lugares ímpares, onde o contraste entre a condição humana e a Natureza provoca uma 

sensação de desconforto e simultaneamente de deslumbramento, capaz de proporcionar 

uma experiência estética de grande intensidade emocional. 
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Por um lado a presença do sublime na paisagem numa intensificação romântica do 

pitoresco, capaz de suscitar emoções e sentimentos devastadores, tais como o medo, 

encantamento e assombro no confronto da fragilidade do ser humano perante a vasta 

espectacularidade da Natureza como algo absolutamente grandioso. Segundo a teoria 

estética de Kant em Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime (1764), o 

sublime é a capacidade da “alma elevar-se acima de um lugar comum”, no sentido em que, 

quando conseguimos conquistar o medo, despertamos o sentido de liberdade moral, 

transformando a experiência de fragilidade e impotência numa verdade interior, como 

triunfo da nossa mente sobre a Natureza. A nossa consciência transcende a Natureza, 

tornando-se verdadeiramente sublime.  

Por outro lado o belo fora mencionado por Price e Knight, pela aparência pura nas 

linhas da paisagem, num contraste harmonioso com o sublime, descrito por Archibald 

Alison (1757-1839) como uma „emotion of taste‟ devendo ser acompanhado por uma 

sensação de prazer. 

Estes novos pensamentos estéticos como o sublime, o belo, e o pitoresco enalteciam 

a paisagem natural e pura e despertavam curiosos e observadores em busca de experiências 

intensas e emotivas, criando uma visão romântica do mundo. 

 

2.5.2 A Ilha jardim numa visão Romântica idealizada pelos ingleses  

A ilha da Madeira tem sido visualizada por muitos como um “jardim à beira mar 

plantado”, descrita como a “Ilha dos Amores”, “Pérola do Atlântico”, “Ilha das Flores”, 

entre outras observações generosas. Mas para alguns, estas metáforas são pouco mais que 

uma estratégia concebida pelos que nela vivem para atrair visitantes.  

José Eduardo Franco diz que: 

A Madeira tem sido, com efeito, olhada com encantamento expresso quer 

nos relatos de visitantes eruditos estrangeiros, quer pela voz popular, quer pela 

intelectualidade madeirense. Relatos de viajantes, literatura de viagem, relatórios, 

crónicas, obras historiográficas, romances, poesia, cancioneiro popular, lendas e 

tradições, cartazes e documentos de propaganda turística, discursos oficiais, 

parenética religiosa constituem a base documental de que brota o mito da Madeira 

como ilha-jardim (2010, p.39).  
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Neste excerto, a ilha-jardim é referida como mito numa construção ideográfica que 

serve de estratégia à promoção turística, visto ter por base o desenvolvimento de uma 

estrutura cultural construída a partir da psicologia de um povo que forma a sua própria 

identidade através da sua mentalidade e das suas vivências, raízes e tradições. Franco 

(2010, p.37) acrescenta ainda que, “A cultura madeirense desenvolveu uma imagem ideal 

das suas origens […] entre o encantamento contemplativo do seu meio natural e a 

idealização do seu passado,..”.  

Estas afirmações que parecem sugerir um “tirar partido” por parte dos naturais, não 

se aplicam inteiramente à concepção da ideologia do “mito de ilha-jardim”. Na verdade, 

antes de existir a capacidade de divulgação propagandística da ilha, ou antes mesmo de 

existir o conceito de turismo como viagem de lazer, pensada pelos ilhéus como base 

económica do seu sustento, já existiam roteiros marítimos e passavam navegadores, 

exploradores e curiosos das diversas áreas científicas e artísticas que estanciavam na ilha 

para esse fim. Assim, não são os ilhéus que promovem inicialmente o encantamento da ilha 

para conquistar visitantes, mas sim os próprios visitantes que, ao explorarem a terra 

desconhecida, formam a sua própria opinião sobre a mesma.  

Neste sentido o deslumbramento relatado pelos visitantes, tanto por palavras, em 

relatos de viagem ou poemas, como por pinturas, constitui a base da visão encantadora 

construída, da ilha, não existindo mito, mas sim uma idealização da realidade, utilizada 

actualmente pelos naturais na promoção da sua terra. 

Que características tornam esta ilha tão especial, desejada e apreciada pelos 

visitantes? Que especificidades apaixonam quem a visita? Que público é atraído? E que 

público conseguiu conquistar até aos nossos dias? 

A diversidade da flora e o exotismo de algumas espécies, anteriormente referidas, o 

impacto assombroso na relação de escala entre o Homem e a paisagem, as excelentes 

condições da terra e do clima para o cultivo de frutos, vegetais e flores indígenas e 

importadas, o próprio clima salubre, e “a relação entre o processo de humanização da 

paisagem e da integração da sociedade no meio natural” (Franco, 2008, p.61) que inspira, 

por exemplo, a Ernest Haekel no séc. XIX, a invenção do conceito de Ecologia, fazem da 

ilha, perante os olhos de quem a visita, um grande jardim.  
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Muitos são os cenários registados pelos “caçadores” do picturesque que procuram 

sempre novas vistas de paisagens nunca antes “capturadas”. A ilha da Madeira, pela sua 

escala natural desproporcionada face à escala humana, pelo verde íngreme e selvagem que 

mergulha no azul do céu e do mar, e pela força visual dos rochedos assombrosos, oferece 

as condições necessárias com mil e uma vistas possíveis de registar, preenchendo os 

requisitos de paisagem pitoresca.  

Muitos estrangeiros, sobretudo ingleses, encontram na ilha a projecção do ideal 

picturesque, onde o pensamento romântico de reflexão sobre a monumentalidade da 

Natureza se eleva perante a fragilidade do Ser. Rendidos à beleza natural e à diversidade 

botânica, adoptam a ilha para sua morada, nela construindo as suas próprias quintas com 

grandes casas contornadas por jardins. Desta forma projectam a ideia de „jardim sem 

limites‟ (Egbert, 2010) numa dualidade de contemplação entre a imensidão da paisagem 

natural abraçada aos pequenos jardins idealizados/humanizados, enraizando e contribuindo 

para intensificar o conceito de ilha jardim no seu todo.  

Os jardins são descritos por Eduardo Franco (2008, p.11) como “pequenas ilhas 

(…) pequenas reservas de paraíso que construímos nas nossas casas” e invertidamente, a 

ilha é equiparada a um grande jardim. É esta junção ideológica de micro e macrocosmos 

entre jardim e ilha que transforma a Madeira “numa ilha-jardim com fama internacional, 

apelidada pelos ingleses como o „jardim do mundo‟ ”. 

A concepção de ilha jardim é, desta forma, idealizada e concretizada pelos que a 

visitam e permanecem, especialmente ingleses, rendidos à grandiosidade da flora selvagem 

capaz de revelar um número infinito de vistas pitorescas por toda a ilha, muitas vezes 

assinaladas pelos miradouros estrategicamente colocados para o efeito. As suas moradias 

ajudam igualmente a pincelar a paisagem com as variadas espécies de plantas e flores que 

emergem da terra fértil e contornam as casas com bordados cromáticos.  

Maria Lamas que, em 1935, permanece algum tempo na Madeira para a conhecer 

diz que: 

 É um deslumbramento! Uma sinfonia panorâmica, de proporções 

magestosas mas com a frescura e a graça duma delicada aguarela. Há uma 

espécie de romantismo visual no quadro que resulta das moradias singelas, 

alvejando entre arvoredo e cobertas de telhas avermelhadas, a pintalgar de 

alegria a tela maravilhosa.”, “…cidade poética, diferente de todas as cidades do 

Mundo, bela por natureza e intensamente sugestiva de sonho (1956, p.30). 
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Desta visão inspiradora sentida em momentos diferentes nasceram, no século XIX, 

cenários pitorescos, registados com minúcia e fascínio, de que são exemplo: as aguarelas 

de flores e litografias de Jane Wallas Penfold editadas em Londres, e os diários com 

aguarelas das inglesas Isabella de França, e de Ellen e Florence du Cane e muitos outros.  

Estes novos habitantes criam, então, uma visão que projecta o ideal de jardim e de 

paisagem, onde as principais características se encontram naturalmente na ilha: a 

assimetria, a irregularidade, a diversidade de texturas, a monumentalidade da paisagem e o 

contexto romântico que a própria Natureza proporciona, numa metáfora entre a vida e a 

morte, envolvendo o observador numa experiência estética, espiritual, emocional e mesmo 

sinestésica do “jardim inglês”.  

Entende-se por “jardim inglês”, uma composição paisagística que explora o gosto 

pelos efeitos e vestígios dos elementos naturais, da vegetação, da intempérie, explorando a 

decadência de frágeis vestígios humanos e os respectivos contrastes de escala. Projecta-se 

na realidade uma concepção enfatizando o seu lado selvagem e rústico, numa visão cénica 

e por vezes algo teatral do conceito picturesque. O “jardim inglês” procura evocar o 

conceito de sublime, de Burke, sendo uma intensificação romântica do picturesque, como 

espaço natural capaz de suscitar emoções fortes como o medo e simultâneo encantamento. 

Estas características sucederam ao canone anterior, do “jardim francês,” que no séc XVII 

tinha como exemplo máximo os jardins de Versailles, onde a procura da proporção e da 

beleza nas linhas iluministas e da fluência da geometria esculpia padrões simétricos e 

ordenados, dominando a Natureza. Pode-se afirmar resumidamente que a distinção entre os 

dois tipos de jardins está entre a razão iluminista e a emoção romântica. 

A Madeira, como ilha jardim, capaz de criar uma relação intrínseca entre o Homem 

e a Natureza, torna-se o espaço desejado pelos românticos para a realização desta fantasia 

pitoresca de cumplicidade com a paisagem natural. De certo modo ganha uma 

característica de concretização de um sonho estético que acaba por ajustar-se à visão que 

naturais e visitantes têm da ilha. É a concretização de uma estética romântica inglesa que 

reflecte de modo puro e selvagem a verdadeira paisagem pitoresca retratada num “jardim 

inglês”. 

Assim, a própria Natureza justifica-se em função de quem a vê e contempla, 

descrevendo a sua própria beleza aos olhos dos “caçadores de paisagens”, que se rendem 
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perante tal assombro e por sua livre vontade relatam o seu deslumbramento. Inicialmente 

navegadores, mas também mercadores, naturalistas, doentes à procura de cura e, só mais 

tarde, os turistas à procura de lazer. 

 

2.6 O turismo e a ilha (terapêutico e de lazer) 

 Segundo a perspectiva de Iolanda Silva (1985) o fenómeno do turismo nasce no 

séc. XV. A autora fala-nos de uma „vocação primitiva‟ desenvolvida desde a colonização, 

aliada à privilegiada posição geográfica, face ao apoio de tráfego comercial nas rotas 

oceânicas. “A Madeira, de acordo com a sua posição geográfica e a conjuntura atlântica 

europeia, surgirá, registando aspectos da sua geologia, fauna, flora, antropologia, orografia, 

clima e beleza paisagística, atribuindo-lhe diversos epítetos que ainda hoje lhe são 

atribuídos. Todas estas considerações paradisíacas sobre a natureza da ilha favorecem a sua 

divulgação, no entanto, analisando a perspectiva da autora sob um ponto de vista mais 

concreto do turismo propriamente dito, não é possível considerar-se o colonialismo como 

uma vertente turística, mas sim apenas um despertar de interesses pelos recursos da ilha, 

levando à sua procura.  

 As características climatéricas da ilha, não só são propícias ao desenvolvimento de 

múltiplas espécies de plantas, que satisfazem o fascínio dos naturalistas, como se acreditou 

serem propícias ao tratamento de determinadas doenças, tendo como efeito a sua procura 

pelas classes mais abastadas da Europa, na esperança de alcançar a cura. Segundo 

pesquisas de alguns médicos, Fothergill, 1775; Adams, 1801; Gouklay, 1811; Pitta, 1812, 

(Silva, 1985,p.7), a temperatura amena preenchia os requisitos necessários para o 

tratamento de doenças pulmonares, incentivando a estadia de doentes oriundos dos 

rigorosos climas europeus em busca de uma temperatura melhor, especialmente na época 

de inverno.  

De facto, desde os finais do século XVIII, a ilha é divulgada pelas suas múltiplas 

qualidades, tais como “a pureza e a suavidade do ar, assim como a quase constância da 

temperatura, quer de dia quer de noite”(Carita, 2008, p.110) enaltecendo o lazer e a 

proximidade com a Natureza como um „Sanatorium natural‟(Carita, 2008, p.105). 

 No século XIX passeiam pela cidade doentes de rostos pálidos e nostálgicos. Como 

descreve a autora britânica, lady Emmeline Stuart Wortley (1854, apud Carita, 2008, 
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p.109) “Este Funchal não é um lugar alegre. Mas tem os seus encantos e prazeres”. A 

procura pela ilha centra-se essencialmente numa perspectiva terapêutica, favorecida neste 

século pelo bloqueio de outras vias devido às guerras liberais europeias.  

É a era do “turismo” terapêutico que depende também da conjuntura 

europeia de inícios do séc. XIX, em que as guerras liberais europeias bloquearam 

as vias de acesso às estâncias de cura do sul da Itália e da França, desviando para 

a Madeira o fluxo marítimo destinado a tais áreas, integrando ingleses, 

americanos, alemães e russos (Silva, 1985, p.7). 

Entre os muitos anónimos que procuram a ilha para esta finalidade apontam-se 

algumas figuras de maior destaque como a Princesa D. Maria Amélia, última filha do 

imperador D. Pedro e da imperatriz-viúva do Brasil, D. Maria Amélia, que em Agosto de 

1852, passara os últimos meses da sua vida instalada na Quinta das Angústias (actual 

Quinta Vigia) com sua mãe, na esperança de recuperação não conseguida ou, no final do 

século XIX, António Nobre que permanece na Madeira, entre Fevereiro de 1898 e Abril de 

1899, tendo residido em vários hotéis e casas, vindo a falecer já depois de ter abandonado a 

ilha.  

 A excelência da temperatura atrai também personalidades de boa saúde, tais como, 

a arquiduquesa da Áustria e futura imperatriz D. Leopoldina em 1817, a rainha viúva de 

Inglaterra Adelaide de Saxe-Meiningen entre 1847/48, o príncipe Maximiliano duque de 

Leuchetenberg, e a imperatriz Isabel da Áustria, conhecida na bibliografia romântica do 

século XIX como imperatriz Sissi, que permanece numa estadia de longos meses entre 

1860 e 1861.  

Em 1866, o Funchal é eleito pelos jornais londrinos da época, como o „destino ideal 

das famílias inglesas‟ (Carita, 2008, p.110) 

O interesse da alta aristocracia europeia promove uma nova dinâmica na imagem da 

ilha, passando para o exterior outros aspectos da paisagem, numa visão mais exótica e, 

simultaneamente, duma vida urbana mais cosmopolita. O turismo terapêutico manteve-se 

até aos inícios do século XX. Porém, desde meados do século XVIII surge neste contexto 

de divulgação, uma nova vertente, o turismo de lazer. As estadias passam de longos meses 

para curtas semanas, no entanto o número de visitantes aumenta gradualmente.  

O crescimento do turismo gera a necessidade de redefinição urbanística quer no 

melhoramento das condições de saneamento básico, quer ao nível das infra-estruturas, 
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espaços de fruição e de lazer como jardins e parques. Por outro lado, no mundo 

empresarial, desenvolve-se o sector hoteleiro, até então muito reduzido. Os primeiros 

alojamentos eram de carácter particular ou mesmo familiar, sendo as quintas pertencentes a 

madeirenses e estrangeiros, principalmente ingleses. Gradualmente a construção de 

albergarias e depois de hotéis desde meados do séc. XIX faz aumentar a capacidade de 

estadias. E, se em 1840 se regista a existência de apenas dois hotéis, em 1925 existem já 

cerca de 12 com capacidade total para 800 pessoas, entre os quais estão os célebres 

“Reid‟s” e “Savoy”. 

Excluindo a perspectiva de Iolanda Silva sobre a existência de turismo colonial, 

apresentam-se assim apenas duas vertentes do turismo: o terapêutico que, segundo Carita 

(2008), enquadra-se nos finais do séc. XVIII ao que Silva (1985) remete para séc. XIX 

indo até inícios de séc. XX, e o de lazer, desde o século XIX, encontrando-se este último 

fortemente ligado à economia da ilha devido à larga expansão e procura.  

 

2.7 O nicho turístico e os eventos culturais 

 …é legítimo falar da existência de uma realidade cultural específica na 

Madeira, se entendermos cultura como a expressão criativa do viver de um povo 

que, perante as vicissitudes da história e perante uma geografia peculiar, soube 

adoptar um modo sui generis de “perfumar a existência”, transmitindo-a de 

geração em geração (Franco, 2008, p.38). 

 Os poucos eventos culturais são, inicialmente, de iniciativa particular, como as 

festas de salão realizadas nos hotéis, sendo direccionadas essencialmente para os turistas. 

Os eventos pensados para envolver simultaneamente conterrâneos e visitantes são pouco 

expressivos ou quase nulos. No entanto em 1932, é constituída a „Comissão de Festas da 

Cidade‟ “com o objectivo de planear os festejos de fim do ano, que desceram à rua, através 

da realização do cortejo luminoso, que proporcionou maior participação da população.” 

(Silva, 1985, p.11) Pode-se considerá-la então, a primeira iniciativa comum de organização 

de eventos, que, apesar de singela, abre as portas a novas e mais arrojadas realizações e 

suscita o desenvolvimento de uma área com grande potencial para o turismo.  

A 5 de Setembro de 1936, nasce a Delegação de Turismo da Madeira “num esforço 

de modernização e de estruturação” (Silva, 1985, p.11), tendo como primeiro presidente o 

Dr. João Abel de Freitas. A 8 de Setembro de 1978, a Delegação de Turismo regionaliza-
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se. Para além do objectivo de divulgar as potencialidades do arquipélago como estância 

turística, esta instituição dá continuidade à criação de infra-estruturas hoteleiras, recintos 

desportivos e de jogo, a exemplo do Casino, baseando-se na necessidade de 

desenvolvimento da cidade, para proporcionar diferentes actividades de lazer.  

Por toda a ilha e isoladamente, pequenas festas e arraiais marcam a tradição de um 

povo que vai procurando manter a sua identidade e os costumes do passado. Durante todo 

o ano, surgem motivos para celebrar pequenas tradições entre as quais as celebrações 

religiosas de cada freguesia estão em maior número. Contam-se ainda o Natal, a passagem 

de ano e a época da colheita de determinados alimentos/produções de que é exemplo a 

actual festa do vinho e das vindimas, mas também as da castanha, da banana, da cereja etc. 

e a festa da flor, que enaltece a Natureza.  

Os arraiais, são a “ocasião propícia para o povo expandir livremente, em devaneios 

e folguedos seus anseios e alegria (…) esquecer mágoas, rever velhas amizades, divertir-se 

além do cumprimento de uma promessa por graça alcançada” (Gonçalves, 1994, p.17-18), 

um misto de exaltação e devoção que segundo Bessa Luís (1986, p.13) se incorpora “no 

carácter da ilha, que é católico, processional, garantido pelo exílio do continente.” 

acrescentando que “ todas as ilhas são conservadoras; porque delas emana alguma coisa 

irregular que é preciso deter e até seduzir.”  

Segundo Merícia Andrade: 

 As flores de papel ou de plástico, são dispostas em alinhamentos de fiadas 

de flores ao longo do percurso, colocadas de forma aparentemente simples, 

criando a ilusão de um céu, numa tentativa de aproximação simbólica do homem 

ao divino (2009, p.34). 

 

Muitas destas tradições, que assinalam épocas festivas são feitas de pequenos 

gestos criativos para decoração dos espaços. Os habitantes apropriam-se da Natureza 

redesenhando-a. As flores são elementos que, pela delicadeza das formas e variedade da 

paleta cromática, inspiram os habitantes na concepção dos elementos festivos. As ruas 

vestem-se de colunas e arcos cobertos de flores de plástico, outrora de papel de seda, 

elaboradas pelos nativos. Esta mudança de material resulta em benefício ambiental, sendo 

as flores de plástico passíveis de reutilizar ano após ano, pela sua resistência e 

impermeabilidade, reduzindo igualmente os custos. 
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Estes artefactos reflectem neste céu abobadado o espelho ecológico dos tapetes de 

flores naturais que vestem as calçadas, ornamentados para a passagem do representante de 

Deus, em procissão. No entanto estas flores naturais anteriormente colhidas nos jardins dos 

madeirenses para formar o tapete, terminam também num acto ecológico, apanhando-as 

posteriormente ao ritual, para constituição de adubo e fertilizante.  

O espírito cooperativo e simultânea dedicação e alegria que envolvem os habitantes 

nos trabalhos manuais para ornamentação das freguesias em festa, são motivo de 

encantamento e interesse por parte dos visitantes, que absorvem estas manifestações 

culturais como uma experiência a divulgar.  

É possível assim observar-se a presença da flor em muitas das celebrações 

organizadas pelos madeirenses demonstrando fascínio, familiaridade e sentimento de 

pertença e valorização deste ser vivo, vizinho de todos os madeirenses.  

 

2.8 As celebrações da Primavera e da Natureza com a Festa da Flor 

Desde 1955 que a estação das flores é celebrada numa exposição anual de cariz 

científico, o „concurso da flor‟, no espaço interior do Ateneu Comercial do Funchal, 

agremiação fundada pelos empregados do comércio a 8 de Dezembro de 1898. É um 

espaço de “associação de instrucção profissional, física e recreativa, representação e 

protecção mútuas…” (Goes, 1985, p.128), e surge com a intenção de reunir os 

comerciantes e trabalhadores do comércio defendendo os seus interesses laborais não 

esquecendo o seu papel cultural e recreativo e de ensino para os seus associados. Dinamiza 

então variadas actividades num contexto lúdico: desportivo, artístico, literário e de eventos 

essencialmente culturais. Uma das actividades promovidas por esta agremiação, de 

interesse para um sector do comércio local é o concurso da flor.  

Este concurso, inicialmente denominado “Festa da Rosa”, veio rapidamente a 

transformar-se numa exposição dedicada a todas as espécies de flores, a “Festa da Flor”. 

As pessoas interessadas participam com uma flor do seu quintal, cortada ou em vaso, 

submetendo-a à apreciação de todos os visitantes e à avaliação de peritos, que classificam e 

premeiam os produtores incentivando a continuidade da floricultura na ilha. Muitos dos 

concorrentes são mesmo exportadores de flores, alguns praticando cruzamentos de plantas.  
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O concurso, com muita adesão por parte dos madeirenses, é sucesso todos os anos 

renovado ou não fosse esta uma “Terra cheia de flores, com mil climas para mil espécies 

diferentes, e onde os seus habitantes exuberantemente revelam os seus gostos e dotes de 

bons cultivadores…”(Vieira apud Gomes 1985, p.42), mas a necessidade de divulgar a 

exuberância e diversidade da “ilha das Flores” faz crescer uma vontade maior.  Segundo 

João Carlos Abreu, Secretário Regional do Turismo e Cultura naquele ano: 

Era necessário dar-lhe outra dimensão; era urgente fazê-la participada 

por todos os madeirenses; era importante que esse fosse um acontecimento 

regional, com a força suficiente de ser cartaz turístico internacional ( Abreu cit. 

Por Gomes, 1979, p.41). 

Após 24 anos a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, actual Secretaria 

Regional de Turismo e Transportes, conjuntamente com a Câmara Municipal do Funchal, 

criam o evento cultural mais abrangente, que alia o Ano Internacional da Criança à 

celebração da flor. A Festa da Flor nasce assim em 1979, projectada para a cidade.  

O evento estrutura-se em três partes: a Exposição – Concurso da flor, o Muro da 

Esperança, que promove a relação entre a criança e a flor, e o Cortejo da Flor.  

 “O Muro da Esperança é um acto das crianças,” (Gomes, 1985, p.23) um momento 

simbólico em que pais e professores acompanham as crianças até ao Largo do Colégio para 

colocar uma flor, trazida de casa, num grande muro de ramagens verdes constituído por 

algumas coníferas, abetos e criptomérias, que encobrem a estrutura metálica de suporte, 

preparada para receber o gesto colorido das crianças. Após este acto, as crianças das várias 

escolas reúnem-se entusiasticamente neste espaço participando nas actividades lúdicas 

disponibilizadas: desenho, pintura e animação, terminando a manhã com uma merenda e a 

abertura de dezenas de gaiolas que libertam centenas de pombos, que simbolizam a paz.   

O Cortejo da Flor é composto por um desfile de crianças e adolescentes que 

enaltecem a sua beleza da juventude trajadas com elementos florais. Muitas mães entram 

igualmente no desfile passeando o seu recém-nascido no carrinho coroado de flores, muitas 

vezes ele próprio simbolizando uma flor que embala, o bebé adormecido. Estas são 

imagens de ternura que acompanham os carros alegóricos cobertos de flores naturais. Esta 

imagem festiva de simbiose entre o ser humano e a flor é referida por Gomes como um 

“espectáculo deslumbrante de cor, som e alegria para os que têm a sorte de o contemplar.” 

(Gomes, 1985, p.25) 
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Para além desta estrutura do evento, a festa da flor tem introduzido novos 

elementos que já fazem parte das comemorações habituais, tais como: os tapetes de flores 

elaborados por diferentes freguesias, que mostram a grande influência da flor no 

património cultural, cobrindo o traçado principal da Avenida Arriaga, espaço de eleição na 

cidade. 

Esta celebração de primavera, espelha na cidade a Natureza no seu estado de graça: 

a FLOR como símbolo de beleza estética possível de ser contemplada no seu habitat 

natural, em toda a ilha jardim, é trazida ao coração da cidade e revelada em maior 

abundância e concentração, com uma “moldura pitoresca” que este evento propaga durante 

os dias festivos. 

 

2.9  Problematização dos eventos existentes e selecção do recurso endógeno para o 

projecto: 

 Na Madeira, muitas celebrações de cariz religioso e popular, dispersas pelas várias 

freguesias, que de longa data acompanham os costumes das suas gentes, são agora 

divulgadas e valorizadas como património cultural imaterial e efémero. Alguns destes 

eventos estão gradualmente a expandir-se abrindo-se a novas vertentes, possibilitando 

mostrar aos visitantes algumas das qualidades, tradições, e recursos endógenos que a ilha 

tem para oferecer. Neste âmbito é de interesse crescente, tanto político como económico, a 

divulgação dos costumes e as riquezas da ilha para este nicho de mercado, constituindo 

uma “mais valia” para a sua economia baseada no turismo.   

Por outro lado, existe a necessidade de corresponder à curiosidade dos visitantes, 

que já não viajam somente pelo lazer, mas também pela aquisição de novos conhecimentos 

e experiências, através do contacto com a cultura de cada povo.  

Infelizmente, os eventos existentes apesar de apelativos, dinâmicos e capazes de 

possibilitarem o contacto directo com o povo e a sua cultura, carecem de uma vertente 

informativa eficaz que, inteligentemente, possa tornar mais rica e aliciante a experiência do 

visitante. Através de projectos artísticos debruçados sobre a temática do evento seria 

possível complementar as actividades, organizadas pela Delegação de Turismo e 

Transportes e também pelas Câmaras e outros organismos públicos ou privados, com 

outras componentes artísticas de serviço educativo. 
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Esta problematização nasce, primeiro, da ambição de ver enriquecidos os eventos 

numa perspectiva mais artística e estética articulada com o formato já existente, e, 

segundo, da convicção da possibilidade de concretização da mesma. Isto sem desvalorizar 

o que tem sido feito e, apenas acrescentando uma plataforma de interligação com outras 

vertentes de onde destaco a interdisciplinaridade com as artes plásticas como uma das 

possíveis. Deste modo, pretende-se olhar estes eventos numa perspectiva dinâmica de 

evolução e adequação que possa partir de um cartaz turístico para reflectir mais 

aprofundadamente sobre os recursos endógenos, enquanto possível base de criação 

artística.  

Um dos vários recursos endógenos disponíveis na ilha é a FLOR, habitualmente 

celebrada entre os meses de Abril e Maio na Festa da Flor. Assim elege-se este recurso 

para o presente trabalho, propondo-se a concretização de um projecto de Educação 

Artística com base neste elemento endógeno, associado e desenvolvido no seu contexto da 

festivo. A escolha do elemento FLOR justifica-se pelo vasto território de possibilidades 

que permite explorar entre áreas importantes como a ecologia, a preservação ambiental, 

sustentabilidade, património natural e cultural, etnografia e outros, mas também pela 

proximidade e familiaridade dos participantes com este elemento.  

A FLOR será então explorada no enquadramento tradicional de jardim como 

elemento estético de beleza, introduzido num espaço exterior de lazer e contemplação, mas 

essencialmente no enquadramento introdutor deste capítulo, mais familiar aos habitantes, 

de ilha jardim, como espaço humanizado de relação harmoniosa entre os naturais da ilha e 

a sua própria Natureza. Nesta segunda abordagem, a FLOR reflecte-se como património 

cultural, imaterial e efémero, fazendo parte de tradições e de memórias, marcando datas 

festivas e sublinhando emoções. Será também introduzida numa reflexão sobre os jardins e 

a Natureza como metáfora da vida numa abordagem mais simbólica da sua existência, 

comparativamente à existência do ser humano.  

Por outro lado, a FLOR será analisada como património natural através da 

divulgação dos seus endemismos e da floresta Laurissilva. Nesta vertente interligam-se 

questões de preservação ambiental, de protecção da Natureza e das riquezas naturais do 

território, da sua sustentabilidade através da capacidade de criar utilizando apenas os 

recursos existentes e, fundamentalmente, do cultivo de atitudes ecológicas. 
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É do interesse comum contribuir para o crescimento e qualidade deste tipo de 

eventos noutras vertentes que não apenas as habituais. Para isso, é necessária a 

sensibilidade para observar as qualidades e pormenores da ilha com uma visão imparcial e 

deslumbrada, como se de alguém exterior se tratasse, para perceber o que falta e como 

melhorar. Como afirma Martinho Mendes “Ser turista na minha terra, é manter o olhar de 

eterna descoberta com aquilo que me rodeia, como se fosse a primeira vez” (comunicação 

pessoal, Maio de 2011). 
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3. Metodologia 

 

 

Após a problematização dos eventos e selecção do recurso endógeno FLOR, 

pensou-se numa possível estrutura para um projecto coeso de Educação Artística que 

fizesse parte integrante do evento da Festa da Flor, capaz de envolver os naturais e 

visitantes da ilha em actividades práticas. O capítulo que se segue é dedicado à descrição 

da planificação do projecto, desde os procedimentos, processo de trabalho e  recursos a 

utilizar, fazendo por fim uma previsão dos resultados esperados. 

 

3.1 Procedimentos 

 

Os participantes irão trabalhar para um projecto comum com o tema: FLOR como 

património natural e cultural, que será realizado fisicamente numa exposição de 

Educação Artística intitulada ECO-FLOR, pensada para o átrio do Teatro Baltazar Dias. 

 Esta exposição será a concretização do processo, pois na realidade o produto final 

centrar-se-á na reflexão sobre a exposição de arte contemporânea CORAÇÃO VERDE, através 

desta experiência prévia. 

No que diz respeito ao grupo dos Juniores o tema FLOR será abordado como 

património natural, inserido numa ilha jardim frisando os endemismos de algumas 

espécies. Será preferencialmente integrado no programa de E.V.T de modo a facilitar o 

trabalho dos professores, de forma a não existir um trabalho extra na sua disciplina. 

Integra-se em conteúdos como por exemplo o módulo/padrão, elementos visuais da forma 

ou desenho livre. Quanto ao grupo dos seniores o tema FLOR será abordado como 

património cultural, inserido nas tradições, raízes, vivências e memórias, como por 

exemplo, tapetes de flores, bordado. Ambos os grupos terão uma abordagem da FLOR no 

enquadramento artístico: trabalhos plásticos de artistas madeirenses, para reforçar o 

processo de pesquisa. Apesar da diferenciação entre património natural - crianças e 

património cultural - idosos, ambos irão abordar os dois tipos de património como 

complemento de pesquisa e compreensão. 

O objectivo final será o confronto do objecto desenvolvido, a contribuição de cada 

um, e toda a envolvência da exposição de Educação Artística ECO-FLOR, com o projecto de 
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intervenção artística CORAÇÃO VERDE, concebido por um grupo de madeirenses artística e 

profissionalmente relacionados com o tema. Digamos que será a comparação entre a 

exposição dos participantes/público e a exposição dos artistas e outros profissionais ligados 

ao tema, sendo que os participantes serão fruidores do produto final da sua exposição e 

simultaneamente da exposição de arte contemporânea. Que reacções irão suscitar? Será 

que existem pontos em comum entre ambas as exposições? Quais? No momento da visita 

irá decorrer uma actividade/jogo como meio de reflexão sobre o roteiro expositivo. 

3.2 Processo do trabalho 

 

  O processo de trabalho vai consistir em várias etapas que se pretendem 

concretizadas entre Janeiro e Maio de 2011, desde o primeiro contacto, acções de 

sensibilização, e desenvolvimento prático do projecto, até à concretização da exposição e 

actividade final do serviço educativo. Todas elas serão focalizadas para um público-alvo, 

os habitantes juniores e seniores inseridos em instituições sociais dispersas por toda a ilha. 

No entanto, algumas etapas serão concebidas pela mediadora do projecto, outras pelos 

professores que leccionam nas instituições e as restantes pelos alunos e frequentadores das 

mesmas. Todas as etapas serão pensadas e concretizadas para o desenvolvimento 

harmonioso da participação activa dos habitantes. 

 

Apresentam-se as especificidades das etapas: 

 

1º Momento – Componente teórica: Contacto e Sensibilização 

 (Janeiro a Março) 

 

 Contactar com habitantes de 2 gerações distintas - Através de instituições sociais, 

propor a participação de grupos de pessoas de faixas etárias distintas, juniores e 

seniores (acção por mediadora). 

 Proporcionar ferramentas de mediação – os professores/educadores que orientam 

os pequenos grupos de pessoas das várias instituições, terão acesso a uma 

apresentação power point como meio de divulgar o projecto e explicar os seus 

objectivos. Neste power point estará implícito um levantamento sucinto sobre o 

tema-FLOR desde uma mostra de imagens de flores endémicas da ilha e a sua 

presença na cultura popular, até à representação da flor nas artes visuais, frisando 

trabalhos de artistas madeirenses. Por outro lado estarão presentes exemplos 

práticos de concretização plástica do projecto, bem como do processo de criação. 
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Esta ferramenta vai funcionar com uma introdução ao projecto (acção por 

mediadora). 

 Desenvolver uma acção de sensibilização, constituída por duas fases: 

1º fase - Motivação e Contextualização - dedicar um dia a cada instituição social, 

com o objectivo de conhecer mutuamente professores/alunos/mediadora, de modo a 

criar proximidade e empatia entre os intervenientes. Desta forma, aproveitar o 

contacto para explicar o projecto, esclarecer eventuais dúvidas sobre o seu 

desenvolvimento do projecto, trocar experiências e colocar algumas questões que 

irão suscitar maior interesse e familiarização com o tema, de modo a motivar a 

pesquisa. A flor faz parte da sua vida? Recorda-se de algum momento marcante em 

que ela esteja presente? Que flores conhece? Tem conhecimento de características 

específicas da natureza da ilha? Sabe o nome da floresta protegida que existe na 

Madeira? Sabia que algumas espécies só existem na ilha? Sabe identificar algumas 

flores endémicas? Nesta primeira fase é necessário o diálogo e a partilha de 

experiências e vivências sobre a presença da flor no dia-a-dia de cada um e a sua 

importância como património natural e cultural (acção por mediadora). 

2º fase - Conhecer os Endemismos – contactar uma pessoa especializada na área 

de fito geografia e plantas endémicas, para explanar sobre a riqueza natural da ilha 

sensibilizando para questões ecológicas e ambientais. Desta forma intervir nas 

instituições, debruçando-se sobre a floresta Laurissilva e as espécies de plantas 

endémicas da Madeira. Esta participação, se concretizável, será um complemento 

fundamental para a compreensão da importância dos endemismos. 

 Dialogar e partilhar experiências – após a visualização da apresentação power 

point e simultâneo esclarecimento de dúvidas pretende-se que o professor 

desenvolva a proposta de trabalho, na sua disciplina, com base no diálogo e na 

partilha de experiências. Estará também ao seu critério o modo de ligação do tema 

com a componente lectiva, deixando em aberto as possibilidades de concretização e 

divisão de datas para elaboração de cada etapa (acção por professores). 
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2º Momento – Componente prática: Desenvolvimento do trabalho 

 (Março e Abril) 

 

 Fazer levantamento e pesquisa/SCRAPBOOK – Elaborar um Scrapbook 

individual. Fase de procura de material - flores, fotografias antigas, escrita, 

desenho, esboços. Explicar aos participantes que um scrapbook consiste numa 

espécie de caderno ou diário pessoal, com o intuito de reunir elementos sobre um 

determinado tema, ideia ou momento. Um hobby popular. Acrescentar que os 

scrapbooks são fragmentos de memória expressos em folhas de papel que se 

preenchem com palavras, desenhos e colagem de imagens ou mesmo objectos. 

Alguns são muito organizados, outros mais soltos e espontâneos, mas todos 

comungam do mesmo conceito, apesar da divergência da temática, definem 

fundamentalmente a pessoa que os cria. São o retrato de cada um. Neste caso 

específico será pedido um scrapbook de folhas soltas sobre o tema FLOR e a 

relação de cada participante com este elemento da Natureza. A realização do 

scrapbook será fundamental na medida em que fará parte da exposição final, 

inserindo alguns registos numa parede intitulada “Scrapwall”, dedicada ao processo 

de trabalho dos participantes. Desta forma será mais fácil para os visitantes 

entenderem o percurso até ao produto final, e por outro lado os participantes 

perceberão a importância da sua pesquisa (acção por participantes). 

 Registar o processo criativo – através de fotografias e vídeos, fazer um registo 

pontual do desenvolvimento do trabalho (acção por professores). 

 Desenvolver o trabalho individual final – após a recolha de elementos para a 

realização do scrapbook, cada participante do projecto deverá realizar o seu 

trabalho final, inspirado no conceito de jardim interior/imaginário fruto do diálogo 

e das experiências partilhadas, com a presença do elemento FLOR, se considerarem 

necessário, pois um jardim não tem necessariamente que ter a presença da flor, 

poderá representar um estado de espírito. Esta proposta será apresentada desde 

início, no fim da apresentação do power point, acima referido. Os materiais 

utilizados serão descritos no capítulo “recursos utilizados”(acção por participantes). 
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3º Momento – Componente de Reflexão e Fruição: Exposição e Actividade final 

 (1º semana de Maio) 

 

Neste terceiro momento pretende-se que os participantes absorvam várias 

experiências, cores e formas, através dos vários pontos que serão visitados (Figura 2), 

despoletando sentimentos múltiplos que facilitem a formação de um juízo crítico, um 

despertar para um olhar atento e contemplativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Percurso do Serviço Educativo. (previsão de 45min.) Fonte: Filipe Freitas. 

 

1º-      ECO-FLOR (Átrio do Teatro Baltazar Dias)   

2º-     JARDIM AEONIUM (Jardim Norte do Palácio de S. Lourenço, Avenida Arriaga) 

3º-     CORAÇÃO VERDE (Espaço InfoArt) 

4º-     ÁRVORE DA ESPERANÇA (Jardim Municipal) 

 

 Participar na montagem - Será importante, para todos, perceberem a dimensão do 

projecto à escala do seu contributo individual. Participar na montagem é também 

uma forma de realização pessoal por verem a exposição do seu trabalho ao público 

e a concretização física do projecto. A montagem será realizada uns dias antes da 

Festa da Flor, sendo que os intervenientes juniores e seniores devem participar na 

mesma, desde que se consiga transporte para todos nesta fase específica do projecto 

(acção por mediadora, professores e participantes). 

Visitar as exposições – Fazer o roteiro de visita à exposição de Educação Artística 

ECO-FLOR, fruto de um trabalho colectivo, onde foram agentes activos, seguido da 

visita à galeria InfoArt do projecto de intervenção artística CORAÇÃO VERDE, de 

doze madeirenses profissionalmente ligados ao tema. No decorrer da visita 

pretende-se questionar as diferenças e semelhanças entre as exposições. O tema 

será o mesmo, contudo a interpretação dos artistas sobre o tema será igual? O 
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roteiro pretende proporcionar um momento de fruição, reflexão e introspecção para 

o público. Mas quem é o público? A quem se dirige esta exposição? O público será 

a população em geral, habitante ou visitante da ilha (turista) que visitar a exposição. 

Mas importa frisar que todo o trabalho centrar-se-á num público específico, sendo 

este o grupo de participantes/habitantes envolvidos no projecto, pois para eles esta 

exposição vai funcionar como mediação para o entendimento de exposição 

CORAÇÃO VERDE. Neste caso específico a aplicação do conteúdo/mensagem será 

introduzido anteriormente, através de uma abordagem de trabalho adaptado à 

unidade aplicada nas aulas. Esta será a forma de cada professor leccionar os 

conteúdos programáticos e simultaneamente preparar os alunos para a reflexão 

sobre as exposições através do tema comum abordado nas mesmas (acção por 

professores e participantes).  

 Actividade Final – Árvore da Esperança - Após um deambular livre pelas 

exposições, será solicitado a cada visitante/aluno/fruidor que registe num papel 

uma frase ou palavras que descrevam o que sentiram, perante o confronto entre 

uma árvore queimada (Figura 3) estrategicamente incorporada num jardim em flor. 

Esta actividade ao ar livre pretende estimular o contacto com a Natureza e fomentar 

a preservação do meio ambiente. O Jardim de São Francisco, vulgarmente 

conhecido por Jardim Municipal, será o espaço ideal devido à proximidade com o 

local das exposições. O pedido de utilização deste espaço público para a actividade 

final será pensado para facilitar o percurso do serviço educativo, principalmente 

para os seniores. Serão também efectuados contactos no sentido de solicitar o corte 

de uma árvore queimada das serras da Madeira afectadas pelos incêndios de Agosto 

de 2010, para posteriormente colocá-la no jardim (acção por professores e 

participantes). 

      

 

 

 

 

              Figura 3. Esboço de árvore com mensagens.         Figura 4. Esboço de cartaz. 
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De referir que será importante idealizar atempadamente toda a concepção do cartaz 

(Figura 4) e imagem que se pretende da exposição, nomeadamente, as cores, os 

formatos adaptados aos placares e suportes já existentes e o texto que deverá ser 

integrado no mesmo, prevendo também os custos de impressão para o tipo de material 

escolhido e o trabalho do designer. Provavelmente esta etapa será concebida 

simultaneamente e pelo mesmo designer da exposição CORAÇÃO VERDE, para manter a 

mesma linha visual. 

Para além disso o contacto com os órgãos de comunicação social, serão cruciais para a 

divulgação do projecto para todos os habitantes e visitantes da ilha. 

Quadro 2. Recursos a utilizar no Projecto Flor: 

H
u

m
a
n

o
s 

Instituições sociais Participantes no projecto 

Pessoa especializada na área de 

fitogeografia e plantas. 

Acção de sensibilização. 

Câmara Municipal do Funchal Utilização do espaço jardim para actividade e 

colocação da árvore. 

Parque Ecológico do Funchal Pedido de corte de uma árvore queimada 

pelos incêndios. 

Teatro Baltazar Dias Pedido do espaço para realização da 

exposição ECO-FLOR. 

Designers Concepção de cartazes e informação sobre a 

exposição. 

Comunicação social  Divulgação do projecto, Diário de Notícias e 

RTP. 

Artistas da exposição CORAÇÃO 

VERDE 

Conjugação de ideias e determinação de 

objectivos. 

T
ec

n
o
ló

g
ic

o
s Portátil 

 

Redacção do projecto e envio de emails. 

Vídeo projector 

 

Apresentação do power point. 

m
a
te

ri
a
is

 Diversos 

 

 

Para elaboração dos trabalhos práticos e para 

a realização da exposição. 
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Recursos materiais específicos:  

Como o projecto tem uma componente prática, considera-se necessária a 

explanação dos materiais que desta forma facilitará a compreensão do trabalho individual 

de cada participante. 

O trabalho consiste na criação de um mini jardim portátil, existindo quatro formatos 

possíveis para a base (Figura 5), mas todos eles irão constituir um quadrado de 30x30cm, 

através da relação entre os módulos, para facilitar a contagem dos trabalhos em proporção 

ao espaço. Ex: 2 moldes 2; moldes 3+4; 4 moldes 3. O material para a base do trabalho 

será o cartão, aproveitando o desperdício de diversas caixas. 

 

 

  

  

 

     Figura 5. Quatro formatos para suporte de cartão. 

 

A partir desta base com a possibilidade de conjugação de formas, irá nascer um 

jardim repleto de experiências, fruto da pesquisa e da cultura de cada participante. Um 

pequeno jardim que reflecte o seu interior.  

Os moldes inicialmente conjugados pelos participantes para constituir um único 

trabalho de 30x30cm, serão desconstruídos e intercalados com os outros trabalhos como 

um puzzle para formar o tapete de flores. Deste modo pretende-se que os trabalhos se 

conjuguem e envolvam, para uniformizar a imagem de tapete como um elemento único, 

composto por várias peças-jardim, tornando mais harmoniosa a relação de diferentes 

técnicas, materiais, ideias e registos expressivos, visto que estarão totalmente encostados 

uns nos outros. Assim não existirão trabalhos distintos, mas sim o realce de alguns mais 

simples quando conjugados com os outros elaborados. 

Os materiais que poderão utilizar serão inúmeros contudo haverá um desafio: 

utilizar materiais reciclados de modo a reduzir e reutilizar. Entra aqui um ponto 

importante na fase de criação, a vertente Ecológica e Sustentável com base nos recursos 

da ilha. 

30
cm

 

30
cm

 

30
cm

 

15cm 15cm 

 

15cm 30cm 

molde 2 molde 4 molde 3 molde 1 
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Para os juniores – FLOR como Património natural – através do estudo das flores 

endémicas, e de outras flores encontradas nos jardins e caminhos no percurso casa/escola. 

Cada aluno irá construir um mini jardim portátil com base numa unidade de trabalho 

leccionada (módulo/padrão; elementos visuais da forma (linha de contorno, ponto, 

estrutura, textura, cor); ou desenho livre e construção tridimensional). Utilização de 

materiais reciclados e reutilizados: caixas de ovos, garrafas de plástico, jornais e revistas 

(recortes e colagens; pasta de papel), latas, palhinhas, caricas, pacotes de leite, retalhos de 

tecido, sacos de plástico e outros plásticos, paus de gelado, rolos de cartão de papel 

higiénico e papel de cozinha, copos de iogurte, arame e verga. Utilização de materiais 

sustentáveis: sementes, folhas, etc. 

Para os seniores – FLOR como Património cultural – através das experiências, 

memórias, tradições, e da pesquisa de fotos de momentos alusivos à flor e outros objectos 

que possam estar relacionados, cada adulto irá realizar um mini jardim portátil com uma 

técnica aprendida ao longo da vida. Utilização de materiais reutilizados ou 

reaproveitados: linhas, lãs, retalhos de tecidos, fechos e outros materiais de costura tidos 

como desperdícios. Também poderão utilizar cartão, plástico e metal, como os materiais 

acima referidos. Utilização de materiais sustentáveis (recursos da ilha): palha de 

bananeira, vime, lã de ovelha, sementes, etc. 

3.3 Preparação da apresentação de resultados 

 

O produto final desenvolvido nas instituições deverá constituir-se na concretização 

da exposição ECO-FLOR. Esta deverá apresentar as duas fases do trabalho de cada 

participante: o processo de pesquisa (recolha de elementos, objectos, palavras, imagens, 

fotografias) explorado num conceito de Scrapbook, e o trabalho final, o jardim, 

elaborado sobre um suporte de cartão, com materiais reciclados (desperdícios) e/ou 

sustentáveis. 

 

1- A pesquisa – de Scrapbook para “Scrapwall” 

 

Este elemento será um contributo para a montagem de uma “Scrapwall”, ou seja 

um mural da exposição dedicado à pesquisa, coberto de folhas soltas de diários.   

Considera-se pertinente a presença desta estrutura visual na exposição, em formato 

de parede como registo do processo criativo. Primeiramente porque o caminho percorrido 
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na procura de informação é tão importante quanto o produto final. Segundo porque a 

Scrapwall, contém elementos visuais fundamentais para a compreensão do trabalho final, 

para quem visitar a exposição. 

 

2-O trabalho final – de Jardim para Tapete de flores 

 

O trabalho final será o retalho de uma horta/um jardim interior de cada participante, 

com base no Património Natural da ilha. Este jardim simbólico será o contributo de cada 

habitante, uma peça que fará parte de um “puzzle” de pequenos jardins entrelaçados que 

irão formar um jardim comunitário e simultaneamente um tapete de flores (Figura 6). Cada 

peça será uma mostra da interpretação pessoal do património natural que por sua vez fará 

parte de um todo, o tapete de flores, uma referência ao património cultural e religioso da 

ilha, onde a FLOR é o elemento principal. 

 

 

 

 

Figura 6.  Cada “unidade” jardim individual e “comunidade”: ensaio para o tapete de flores.                           

Para além da exposição ECO-FLOR, que tem o objectivo de envolver gerações 

distintas num projecto comum e de mostrá-lo aos restantes habitantes, espera-se que esta 

experiência absorvida ao longo de quatro meses seja suficiente, para que no acto do 

percurso do serviço educativo, os participantes entendam e façam um paralelo entre as 

duas exposições, descodificando a linguagem dos artistas e profissionais, e que fomentem 

o gosto e curiosidade para continuar a frequentar galerias e espaços culturais despertando 

para a sensibilidade estética. Pretende-se também uma reflexão sobre o processo e sobre a 

finalidade do projecto. 
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Espera-se igualmente que a reacção dos participantes seja positiva de modo a 

fomentar o futuro envolvimento em experiências semelhantes, e que a actividade final no 

jardim, preparada pelo serviço educativo, os envolva numa reflexão sobre todo o projecto e 

sobre as exposições. Mas fundamentalmente ambiciona-se que este projecto transforme os 

envolvidos em cidadãos mais sensíveis e participativos no que diz respeito a projectos 

artísticos, e, acima de tudo, mais conscientes das suas potencialidades como criadores e 

fruidores, capazes de valorizar o seu património e cultura, estimulando simultaneamente 

atitudes mais ecológicas e sustentáveis. 

 

 3.4 Conclusão 

 

 Apresentou-se toda a planificação do projecto de Educação Artística, definindo-o 

em duas fases. A primeira fase consiste no trabalho prévio desenvolvido nas instituições, 

onde será explorado o tema FLOR numa vertente teórica de diálogo e troca de experiências 

mas também numa vertente prática de experimentação de materiais e concretização de 

ideias. A segunda fase consiste no contacto com as galerias, e com ambas as exposições, 

ECO FLOR e CORAÇÃO VERDE, inserido num percurso de visita guiada, que inclui uma 

actividade final no Jardim Municipal, ÁRVORE DA ESPERANÇA, proporcionando uma 

experiência de reflexão e fruição. 

 

O trabalho nas instituições para a concretização da exposição ECO FLOR deverá 

funcionar como ferramenta de compreensão sobre a exposição de arte contemporânea 

CORAÇÃO VERDE, e como forma de abordagem dos elementos endógenos e da cultura.  

Para a concretização deste projecto acredita-se que serão necessários todos os 

materiais e recursos humanos e tecnológicos apontados anteriormente. 
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4. Resultados 

 

Nesta fase apresentam-se os resultados de todo o projecto desenvolvido, analisando 

todos os aspectos, nomeadamente o contacto com as instituições sociais e consecutivo 

acompanhamento, a descrição dos trabalhos desenvolvidos pelos participantes, o contacto 

com as várias entidades intervenientes para a concretização do projecto, até à experiência 

final de montagem da exposição ECO-FLOR e da ÁRVORE DA ESPERANÇA e a realização do 

percurso de visita guiada do serviço educativo, que finaliza o projecto de Educação 

Artística. Serão igualmente apresentados os problemas observados durante a concretização 

de todo o processo. 

 

4.1 Aspectos gerais  

 

O projecto teve o intuito de interligar a temática do evento cultural anual Festa da 

Flor com as questões levantadas pelos criadores do projecto de intervenção artística 

CORAÇÃO VERDE. No entanto, a missão do serviço educativo centrou-se no envolvimento e 

participação activa dos habitantes e visitantes da ilha, através da realização de actividades 

que, assentes no âmbito da educação artística, exploram simultaneamente, a temática 

cultural e simbólica da flor e dos jardins e as questões ambientais e ecológicas inerentes à 

protecção da Natureza.  

Neste seguimento, o serviço educativo desenvolveu actividades para dois tipos de 

público, os envolvidos e os não envolvidos no projecto. Os envolvidos constituíram um 

grupo de 165 pessoas, jovens e idosos que desenvolveram actividades práticas nas 

instituições a que pertencem e participaram na actividade final. Os não envolvidos foram 

todos os visitantes que somente participaram na actividade final desenvolvida em torno da 

exposição ECO FLOR e da ÁRVORE DA ESPERANÇA no jardim Municipal.  

 

4.2 Resultados da acção 

 

Numa primeira fase, efectuou-se o contacto com diversas instituições sociais em 

formato de convite para a participação no projecto. De uma forma geral, foi muito positivo 

pois os poucos convites dirigidos foram aceites, quase na totalidade, e os restantes 
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1 2 

3 

4 5 

6 

colmatados com a divulgação entusiástica de passa palavra de algumas instituições 

participantes. Para as escolas foi necessária a aprovação da Direcção Regional de Educação 

(Apêndice 1), do director de cada instituição, do professor da turma envolvida e do 

encarregado de educação de cada aluno. Quanto às restantes instituições, centros de dia, 

cívicos, e casas do povo, bastou o consentimento do director e do professor.  

Apresentam-se assim as seis instituições sociais intervenientes (Figura 7), 

repartindo-se igualmente em três escolas e três centros sociais, dois dos quais situados a 

norte da ilha e os restantes a sul, permitindo maior diversidade e riqueza cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Localização dos intervenientes. 

 

1- Instituição: Escola Básica e Secundária do Carmo 

    Localização: Câmara de Lobos 

    Professores envolvidos: Helena Sofia Fernandes e Martinho Pedro 

    Caracterização: 2 turmas de 6ºano de currículos alternativos  

    Idades: entre 11 e 15 anos 

    Nº de participantes: (6º4=16 e 6º7=11) 27 pessoas (Apêndice 2) 

 

2- Instituição: Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 

     Localização: Funchal 

     Professores envolvidos: Paulo Sérgio Beju, Helena Rosa e Octávio Coelho 

     Caracterização: 2 turmas regulares de 6ºano 

     Idades: entre 12 e 15 anos 

     Nº de participantes: (6º3=20 e 6º8=19) 39 pessoas (Apêndice 3) 

 

3- Instituição: Escola Básica e secundária de Santa Cruz 

    Localização: Santa Cruz 

    Professores envolvidos: Lucilina Freitas e Lília Jardim 

    Caracterização: 2 turmas regulares de 9ºano 

    Idades: entre 14 e 16 anos 

    Nº de participantes: (9ºB=23 e 9ºC=6 e 9ºE=10) 39 pessoas (Apêndice 4) 
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4-Instituição: Centro Social e Paroquial do Bom Jesus da Ponta Delgada (centro de dia)  

    Localização: Ponta Delgada 

    Professores envolvidos: Cristina Gonçalves 

    Caracterização: grupo feminino de seniores reformadas c/necessidades ocupacionais 

    Idades: entre os 56 e os 85 anos 

    Nº de participantes: 21 pessoas (Apêndice 5) 

     

5-Instituição: Centro de Dia e Convívio da Casa do Povo do Arco de São Jorge 

   Localização: Arco de São Jorge 

   Professores envolvidos: Ana Antunes 

   Caracterização: grupo feminino de seniores reformadas c/necessidades ocupacionais 

   Idades: entre os 55 e os 82 anos 

   Nº de participantes: 18 pessoas (Apêndice 6) 

 

6- Instituição: Centro Comunitário gerido pela Sociohabitafunchal 

    Localização: Funchal (3 bairros - Quinta Josefina; Quinta das Cruzes; Quinta Falcão) 

    Professores envolvidos: Marcelino Caldeira 

    Caracterização: grupo misto de todas as idades com actividades de inserção social 

    Idades: entre os 10 e os 80 anos 

    Nº de participantes: respectivamente 4+2+15 = 21 pessoas (Apêndice 7) 

 

Total de envolvidos =165 participantes + 10 professores 

Na fase de sensibilização a mediadora dirigiu-se às instituições com o intuito de 

explanar o projecto aos participantes (Figura 8). Neste contacto foi possível trocar 

impressões, fazer questões e partilhar experiências sobre o tema a desenvolver, criando um 

elo de proximidade. Esta sensibilização baseou-se fundamentalmente no diálogo e na 

exibição de alguns trabalhos finais, sendo também entregue uma apresentação em power 

point aos professores para, no seguimento das aulas, aprofundar e explorar todas as 

questões apresentadas. 

Figura 8. Primeira fase de sensibilização nas instituições (contextualização do Projecto Flor). ex: 

Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (6 Janeiro) e Centro de Dia do Arco de São Jorge (11 

Fevereiro). Fonte própria. 
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Nas escolas procedeu-se a uma intervenção nas aulas de E.V.T e E.V, segundo o 

grau de escolaridade, dentro de cada turma, mas nos centros de dia, a sensibilização partiu 

das mesmas bases, do diálogo, da troca de experiências e da mostra de trabalhos com 

variadas técnicas, com a diferença de ser simultaneamente acompanhada com a 

apresentação power point, visto não existir rigidez de planificação nem horários de término 

de aulas a cumprir. 

A apresentação power point (Apêndice 8) encontrava-se dividida em quatro partes: a 

flor como património natural, onde falava um pouco dos endemismos e da floresta 

Laurissilva; a flor como património Cultural, abrangendo o património material e 

imaterial, desde os tapetes de flores aos eventos turísticos, artesanato e a arte; e dentro do 

património material fez-se especial referência à flor no contexto artístico (Figura 9) 

focando quatro artistas madeirenses que trabalharam o tema flor nas suas criações, sendo 

eles, Lourdes de Castro (1930), Martha Telles (1930-2001), Bruno Côrte (1974) e Rigo 

(1966), e por fim a apresentação da proposta de trabalho explicando os materiais e 

apresentado soluções criativas e técnicas possíveis, para motivar e facilitar o 

desenvolvimento do trabalho. 

Figura 9. Diapositivo 15 e 17 do power point  “Projecto Flor” da fase de contextualização. 

Na segunda fase de sensibilização para conhecer os endemismos, conseguiu-se após 

várias trocas de e-mail (Apêndice 9), a presença e intervenção de um convidado especial, 

doutorado em fito geografia de plantas ornamentais, sensibilizado para questões ecológicas 

e ambientais no que diz respeito à protecção da flora endémica da Madeira. O Dr. 

Raimundo Quintal focalizou o seu diálogo explorando a riqueza natural da ilha. Debruçou-

se sobre a floresta Laurissilva, e as espécies de plantas endémicas da Madeira em torno de 

imagens apresentadas em power point. Esta participação foi um complemento fundamental 
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para o projecto, pois de outra forma não seria possível ser tão esclarecedor e capaz de 

corresponder ao dinamismo e interacção suscitado por curiosidades e questões muito 

específicas. A sua presença garantiu “sala cheia” em todas as instituições, visto ter 

despoletado interesse de outros professores para assistir, participando assim algumas 

turmas não envolvidas no projecto (Figuras 10,11,12,13,14 e 15).  

 

 

 

 

Figura 10. Sensibilização. Centro Social da 

Ponta Delgada. 11de Março 2011. Fonte 

própria. 

Figura 11. Sensibilização. Centro Social da 

Ponta Delgada. 11de Março 2011. Fonte 

própria. 

Figura 12. Sensibilização. Centro de Dia do 

Arco de São Jorge. 11de Março 2011. Fonte 

própria. 

Figura 13. Sensibilização. Escola Básica e 

Secundária do Carmo. 8 de Fevereiro 2011. 

Fonte própria. 

Figura 14. Sensibilização. Escola Básica e 

Secundária de Santa Cruz. 15 de Março 2011. 

Fonte própria. 

Figura 15. Sensibilização. Escola Básica e 

Secundária Gonçalves Zarco. 10 de Fevereiro 

2011. Fonte própria. 
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Na componente prática, jovens e idosos desenvolveram com a ajuda dos 

professores dois tipos de trabalho. O primeiro foi a criação de um scrapbook, para 

incentivar a fase de pesquisa e recolha de ideias, solicitando somente algumas páginas de 

registo, e o segundo, a concepção de um pequeno jardim num suporte de cartão com 

dimensões máximas de 30x30cm, utilizando materiais reciclados ou de desenho/pintura. 

De salientar que devido à falta de hábitos de trabalho no processo de pesquisa, a maioria 

dos participantes demonstraram dificuldade e pouca motivação para recolher ideias, 

preferindo avançar para a fase mais motivante, o trabalho final - jardim. No entanto 

surgiram alguns desenhos tímidos, colagens de pétalas e imagens de flores (Figura 16), e 

ainda, no caso específico da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, a professora optou 

por  fazer uma pesquisa de grupo, colocando as imagens acessíveis a todos (Figura 17). 

 

 

  

 

 

 

 

Foi interessante notar a diversidade na escolha de materiais e técnicas para realizar 

os pequenos jardins. Todas as instituições apresentaram trabalhos criativos, 

correspondendo a uma possível solução da proposta apresentada. 

As turmas de 6ºano de currículos alternativos da Escola Básica e Secundária do 

Carmo optaram pela vertente mais ecológica (Figuras 18 e 19), apresentando trabalhos 

tridimensionais com materiais reutilizados, tais como, esferovite, caixas de ovos, 

palhinhas, rolhas de cortiça, cartão, plástico, lacre, garrafas, tampas etc. No entanto, 

também aplicaram a unidade de aprendizagem do módulo padrão, repetindo a flor 

desenhada e criando jardins simétricos e coloridos com a técnica do lápis de cor. Neste 

caso, foi possível observar o empenho de crianças maioritariamente desmotivadas para a 

escola, devido às dificuldades de aprendizagem e concentração, agarrando-se ao projecto  

Figura 16.  Colagem de imagens para      

elaboração do scrapbook.  Centro Social da 

Ponta Delgada. 2011, Fonte: Cristina 

Gonçalves. 

Figura 17.   Pesquisa de imagens no 

placard da sala de aula. Escola Básica e 

Secundária de Santa Cruz. 2011. Fonte 

própria. 
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por ser mais livre e criativo. Pensa-se que com este tipo de actividades estas crianças 

desenvolvem mais concentração e afinidades com o sistema escolar.  

Figura 18. Processo de trabalho com materiais reutilizados e desenho de módulo-padrão, entre 

Março e Abril de 2011. Fonte: Sofia Fernandes. 

 

Figura 19. Processo de trabalho com garrafas de plástico, caixas de ovos e esferovite, entre Março 

e Abril de 2011. Fonte: Sofia Fernandes. 

 

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco optou pela experiência de desenho 

de observação ao ar livre, devido às características enriquecedoras do jardim da mesma, 

que contém inclusivamente espécies endémicas da ilha. A envolvência dos jardins com a 

sala de aula possibilitou a dinâmica de pesquisa directa exterior/interior, inspirando-os para 

o trabalho final. Os resultados foram deliciosos, muito diversificados tanto ao nível de 

materiais como no próprio formato dos desenhos, num misto de tintas, canetas, papel, 

recorte, colagem e incisões/talha em prensado de madeira, procurando a minuciosidade dos 

pormenores presentes na Natureza e nos jardins (Figuras 20,21,22,23,24 e 25). 
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Figura 20. Desenho de observação no jardim 

da escola. Março 2011. Fonte: Paulo Sérgio. 

Figura 21. Desenho de observação no jardim 

da escola. Março 2011. Fonte: Paulo Sérgio. 

Figura 22. Desenho de observação no jardim 

da escola. Março 2011. Fonte: Paulo Sérgio. 

Figura 23.   Dois esboços para o scrapbook, 

resultantes da observação da flor endémica - 

Massaroco. Março 2011. Fonte: Paulo Sérgio. 

Figura 24. Exemplo de Trabalho final - 

“jardim” 30x30cm. caneta azule mancha de 

água. Março 2011. Fonte: Paulo Sérgio. 

Figura 25. Exemplo de Trabalho final - “jardim” 

30X30cm. marcador azul. Março 2011. Fonte: 

Paulo Sérgio. 
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A Escola de Santa Cruz apresentou trabalhos que mostraram a diversidade e ideias 

de alunos ao nível do 9ºano (Figura 26), com projectos mais arrojados e pensados, com 

algum conceito. Alguns optaram por uma base de tela em detrimento do cartão, 

imprimindo um aspecto mais profissional aos trabalhos. As técnicas foram diversas, 

sublinhando o desenho, a pintura, e a colagem de materiais (Figuras 27, 28, 29 e 31). 

Salientam-se três trabalhos tridimensionais pela sua originalidade, a exemplo: uma tela 

com seis janelas com tapa-sóis em cartão abertos e respectivos canteiros em pasta colorida  

fimo com terra e pequenas flores moldadas igualmente em  pasta fimo (Figura 30); um outro 

trabalho com a base de cartão envolvida numa cartolina azul índigo com encaixe centrado 

de uma caixa transparente rectangular reutilizada, coberta de água com um oásis no centro 

esculpido em forma de ilha da Madeira para posterior colocação de flores naturais, 

simulando uma ilha jardim, e ainda uma tela com duas imagens sobrepostas, sendo a 

primeira uma janela em cartão com desenho de uma jarra sobre uma mesa, representando o 

interior de uma casa, que quando aberta revela a segunda imagem, um fundo com 

pinceladas soltas coloridas representando um jardim exterior. Todos eles representaram 

ideias inspiradoras, fruto da sua experiência e gosto pessoal, mas muito em parte pelo 

envolvimento e sensibilização das palavras do Dr. Raimundo Quintal, que segundo a 

professora da turma, tiveram bastante peso na dinâmica e inspiração dos trabalhos finais.  

 

Figura 26. Ambiente da sala de aula no processo de trabalho. Concepção do Jardim. Turma 9ºB. 

Abril 2011. Fonte própria. 
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Figura 27. Processo de trabalho com utilização de várias técnicas: colagem, reutilização de 

materiais e pintura. Abril 2011. Fonte: Lucilina Freitas. 

 

 

 

Figura 28. Utilização de recursos sustentáveis na 

concretização do Jardim. Abril 2011. Fonte: 

Lucilina Freitas. 

 

Figura 29. Trabalho tridimensional em pasta 

de moldar, com base em forma de ilha da 

Madeira. Abril 2011. Fonte: Lucilina Freitas. 

 

Figura 30. Janelas com mensagens 

e flores em pasta fimo. Técnica 

mista s/tela. Abril 2011. Fonte 

própria. 

 

Figura 31. Processo de trabalho com utilização de 

vários materiais. Abril 2011. Fonte: Lucilina Freitas. 

 



71 
 

Quanto à participação dos seniores, no caso específico do centro social da Ponta 

Delgada, constatou-se uma entrega total que demonstra a aprendizagem introduzida por 

gerações e a dedicação pela técnica do bordado que, apesar de escassa, está ainda presente 

e faz parte da cultura local. O bordado madeira foi fielmente representado por este grupo, 

imprimindo a temática da flor que é habitualmente a referência dominante neste tipo de 

técnica. O gosto pelo bordado foi demonstrado desde o início da proposta, pois faz parte 

das suas vidas. Neste caso específico os seniores desenvolveram o trabalho final com base 

nas medidas propostas inspirando-se nas flores endémicas, com a orientação do desenho 

elaborado pela professora. No entanto, a pedido das participantes desenvolveu-se 

igualmente por parte da mediadora do serviço educativo, alguns desenhos (Figura 32) 

inspirados em flores endémicas para sua utilização. 

 

Figura 32. Desenhos elaborados pela mediadora do projecto Flor para aplicação no bordado 

madeira. Inspiração em três flores endémicas, respectivamente: gerânio, isoplexis e massaroco. 

Janeiro 2011. Fonte própria. 

Aqui sentiu-se que não existiu mudança ou alteração no conteúdo das actividades 

práticas que se mantiveram ao gosto das participantes. A grande diferença prendeu-se com 

o contacto do Dr. Raimundo Quintal à instituição, visto ser uma referência para todas elas 

que resultou numa conversa acesa sobre nomes de plantas, plantas curativas e a descrição 

dos seus pequenos jardins, mas também, numa vertente mais prática, a oportunidade de 

mostrar os seus trabalhos ao público, que muitas vezes ficam expostos somente na 

instituição não existindo qualquer tipo de divulgação. Esta oportunidade provocou grande 

satisfação e entusiasmo pela participação no projecto, e de alguma forma um sentimento de 

pertença e de inclusão social, sendo os bordados um meio de valorizar as suas capacidades 

e a possibilidade de dar visibilidade à arte de bordar (Figura 33, 34 e 35).  
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Figura 33. processo de trabalho – jardim em bordado de Madeira. Fevereiro 2011. Fonte própria. 

Figura 34. Registo dos trabalhos realizados. Abril 2011. Fonte: Cristina Gonçalves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Recolha dos trabalhos para a exposição ECO FLOR. Abril 2011. Fonte própria. 
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O centro de dia do Arco de São Jorge apresentou trabalhos que espelham as 

vivências e o dia-a-dia dos participantes. Na sua maioria foram trabalhos sustentáveis, com 

base nos materiais colhidos nos seus terrenos, desde sementes e folhas, mas também houve 

a presença de pequenos bordados em desenhos simétricos e a utilização de materiais 

reaproveitados, salientando também a vertente ecológica (Figura 36,37 e 38). O entusiasmo 

foi tal que em média cada participante fez dois trabalhos, segundo a professora, muitos 

deles iniciados no centro e finalizados em casa, demonstrando o envolvimento no projecto. 

Sublinha-se desta forma a necessidade de existirem projectos que não se fechem somente 

no seio da instituição, mas que consigam maior projecção na sociedade. 

Figura 36. Processo de trabalho utilizando várias técnicas e materiais sustentáveis. Março 2011. 

Fonte própria. 

 

 

 

 

 

Figura 37. Alguns trabalhos finalizados. Técnica: 

bordado, colagem de folhas, sementes, farelo, plástico 

etc. Março 2011. Fonte própria. 

Figura 38. Jardim ecológico - tricotado 

com tiras de plástico. Março 2011. Fonte 

própria. 
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No caso do centro comunitário do Funchal, a diferença de idades e gerações 

proporcionou um espírito de entreajuda e o resultado fez-se notar na diversidade de 

técnicas e expressões (Figura 39, 40 e 41), abrindo caminho e predisposição para a futura 

participação em actividades semelhantes. Houve também a participação de três jovens 

provenientes de diferentes países, que estavam inseridas na equipa em intercâmbio de 

programas comunitários. 

Figura 39. Processo de trabalho na Quinta Falcão. Registo de ideias e concretização do trabalho 

final - jardim. utilização de desperdícios de cartolinas e papel crepe. Março 2011. Fonte: Marcelino 

Caldeira. 

  

 

 

 

Figura 40. Momento de criação. Pintura a 

guache sobre cartão. Quinta Josefina. Março 

2011. Fonte: Marcelino Caldeira. 

Figura 41. Registo do trabalho concluído. 

Técnica mista -colagem e desenho a caneta. 

Quinta das Cruzes. Março 2011. Fonte: 

Marcelino Caldeira. 
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 No que se refere à segunda fase do projecto que visava a abertura à comunidade, a 

exposição ECO FLOR, encontrou-se patente ao público no átrio da Câmara Municipal do 

Funchal entre 3 e 10 de Maio, paralelamente à intervenção artística CORAÇÃO VERDE no 

espaço de galeria InfoArt entre 5 e 12 de Maio. 

A exposição ECO FLOR realizou-se no átrio da Câmara Municipal do Funchal, 

situado em frente ao Largo do Colégio, sítio onde habitualmente decorrem muitas 

actividades e concertos a exemplo da actividade anual do Muro da Esperança ( Figura 42) 

inserida na Festa da Flor. Tanto a localização central e importância histórica do edifício, 

como a coincidência de proximidade física com esta actividade da Festa da Flor que 

decorreu num dos dias em simultâneo com a exposição, ajudaram em muito para superar as 

expectativas quanto ao número de visitantes da mesma. Maioritariamente estrangeiros em 

grupos de visita guiada ou isolados, muitos foram também os habitantes que por 

coincidência na passagem foram atraídos para o interior pela vivacidade cromática que 

cobria o chão. 

Figura 42. Ritual de crianças acompanhadas pelos pais para colocar a sua flor no Muro da 

Esperança. 7 de Maio 2011. Fonte própria. 

 No que se refere ao formato da exposição em si, o facto do local onde esta se iria 

realizar ter sido alterado, obrigou a algumas alterações na mesma, no que diz respeito à 

disposição do tapete de flores e à concretização da “scrapwall”.  

O espaço do átrio da Câmara encontra-se simetricamente dividido, marcado 

lateralmente por duas escadarias que contornam a sala encaminhando o fruidor ao lado 

oposto onde se encontra o átrio interior, elevando a visão do observador numa perspectiva 

de plano picado do jardim. Entre as escadarias, nasce um corredor em arco que conduz 
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igualmente o visitante ao pátio interior ajardinado. Neste pátio (Figura 43) de planta 

quadrada encontra-se centrada a escultura Leda e o Cisne, representada no topo de um 

chafariz que se desdobra em jactos de água nas quatro faces, e em cada canto do pátio 

desenvolvem-se quatro semicírculos de canteiros de flores em noventa graus. Toda a 

circunferência delineada entre a escultura e os canteiros serve de passagem para os 

visitantes, coberta com calçada madeirense. As paredes do átrio cobrem-se de azulejos 

portugueses azuis e brancos, pintados à mão, assinados por Batisttini e executados na 

Fábrica de Maria de Portugal em 1940, com a flor e os motivos vegetais como elementos 

principais. Este espaço veste-se de flores nas duas referências alusivas à mesma, os 

azulejos e as próprias flores naturais do jardim. 

Figura 43. Pátio interior do átrio da Câmara Municipal do Funchal. Maio 2011. Fonte própria. 

Observando o espaço disponível para a exposição, procedeu-se à alteração do 

formato do tapete de flores (Figura 44), inicialmente pensado para formar um corpo único 

ao comprido que depois treparia a parede do antigo espaço (Teatro Baltazar Dias). Devido 

às dimensões e formato do novo espaço, e aos azulejos que revestiam as paredes que 

impossibilitou a intervenção nas mesmas, existindo a necessidade de repensar na forma do 

tapete, dividindo-o em três partes, um tapete central com 90 cm x 9 metros que 

encaminhava o visitante desde a entrada até ao jardim do pátio interior, constituindo-se 

como o símbolo do património cultural, conservando assim o objectivo primordial da 

exposição, e nas laterais, encostado às escadarias, dois tapetes rectangulares de 2,50 x 2 

metros que reforçaram o conceito de patchwork composto por retalhos de pequenos jardins 

ecológicos, num puzzle entrelaçado de gerações, criando uma simetria visual à exposição. 

O número de trabalhos excedeu o número de participantes, graças ao entusiasmo e 

dedicação que levou os mesmos a realizarem em média duas peças-jardim. 
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Figura 44. Exposição ECO FLOR no átrio da Câmara Municipal do Funchal. Maio 2011. Fonte 

própria. 

Quanto à “scrapwall” (Figura 45), para além de não existir material suficiente por 

parte dos participantes, não podia existir intervenção nas paredes devido aos azulejos, que 

representavam igualmente autênticas obras dignas de exposição. A solução encontrada 

centrou-se na selecção de algumas fotografias enviadas pelos professores e registadas ao 

longo dos encontros nas escolas, para de alguma forma mostrar o processo de trabalho 

numa nova versão adaptada de “scrapwall”, disposta em quatro placares, previamente 

requisitados, divididos simetricamente em diagonal nas laterais da entrada.  

Com esta nova disposição o fruidor centrava a sua atenção directamente para o 

tapete central e os dois jardins laterais, contornando-os até ao pátio interior e à saída 

confrontavam-se com as fotografias, facilitando a compreensão da exposição. 

A solução encontrada mostrou a importância de, em momentos críticos, se 

conseguir adaptar as condições às situações e encontrar soluções que não modifiquem 

totalmente o conceito, mantendo o espírito da exposição.  
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Figura 45. “Scrapwall” à saída da exposição, placards com fotografias sobre o processo de 

trabalho de cada instituição. Maio 2011. Fonte própria. 

O tapete de flores foi sem dúvida o ponto de focagem para todos os visitantes, que 

se debruçavam para tirar fotografias, constituindo-se assim como o objecto principal da 

exposição. Nele encontraram-se representadas algumas flores endémicas, fazendo 

referência ao património natural da ilha, fruto da experiência absorvida nas acções de 

sensibilização e ao longo do desenvolvimento do projecto, mas também flores indígenas, 

muito conhecidas pelos naturais, e flores imaginárias criadas pelos mesmos num momento 

de inspiração. As técnicas e materiais foram tão variadas que tornaram todos os trabalhos 

especiais, complementando-os uns com os outros e enriquecendo consequentemente o 

tapete no seu ex-líbris de novas espécies ecológicas (Figuras 46,47 e 48).  

 
Figura 46. Pormenor do tapete central. Exposição 

ECO FLOR. Maio 2011. Fonte própria. 

Figura 47. Pormenor de um trabalho com 

flores em origami. Maio 2011. Fonte própria. 
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Figura 48. Visão abrangente sobre o tapete de flores da lateral direita. Exposição ECO FLOR. Maio 

2011. Fonte própria. 

Esta junção envolvente de diversos jardins concebidos por jovens e seniores, 

fundiu-se para fazer nascer um tapete de flores ecológico, sustentável e artístico, numa 

referência final ao património cultural imaterial, suscitando agradáveis comentários no 

“livro de visitas” (Apêndice 10). 

A exposição foi divulgada de boca em boca, mas também através de alguns meios 

de comunicação social, tais como os Diários e Jornais da região (Anexo 1) e ainda através 

do enquadramento televisivo, numa entrevista em directo para a RTP1 no programa que 

cobriu o evento da Festa da Flor 2011 (Figura 49), estendendo o convite não só a familiares 

e amigos dos participantes mas também aos restantes habitantes em geral.  

Figura 49. Imagens do vídeo referente à entrevista em directo para a RTP1. Programa: Festa da 

Flor 2011. Disponível em <URL: http://www.rtp.pt/programas-

rtp/index.php?p_id=27573&c_id=4&dif=tv&id pod=56140 
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O horário de funcionamento regia-se ao horário de abertura e fecho do edifício, das 

9h às 12h30 e das 14h às 17h, sendo que ao fim de semana encontrava-se encerrado. Esta 

rigidez e pouca flexibilidade por parte da Câmara quanto ao prolongamento dos horários e 

extensão de abertura ao fim de semana dificultou a visita de muitas pessoas com o mesmo 

horário de trabalho. Contudo uma conferência marcada para sábado, 7 de Maio, abriu as 

portas para a possibilidade excepcional de abertura da exposição na parte da manhã, com a 

condicionante que nesse dia não se encontrava o funcionário desse piso, ficando à inteira 

responsabilidade da organizadora a vigilância de entrada e contagem dos visitantes. Apesar 

desta dupla tarefa aliada também à comunicação informal com as pessoas, o facto de 

coincidir com o dia da actividade do muro da esperança mesmo no largo em frente à 

exposição, possibilitou a visita de muitos habitantes e turistas (Figuras 50 e 51) que entraram 

curiosos pelo movimento de pessoas, fazendo deste o dia com maior número de fruidores, 

sensivelmente 1300 pessoas no espaço de 4 horas. Foi possível a contabilização exacta do 

número de entradas devido a um sistema de contagem computadorizado, gerido por um 

funcionário nos dias úteis onde se constatou a presença de 2171visitantes (Apêndice 11), 

mas no que se refere à contagem do total de dias em que a exposição esteve aberta ao 

público, reuniu-se cerca de 3471 visitantes.  

Figura 50. Visitantes a percorrer o tapete central da exposição ECO FLOR. 7 de Maio 2011. Fonte 

própria. 
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Figura 51. Menina contemplando o tapete de flores no dia da desmontagem. 11 de Maio 2011. 

Fonte própria. 

O projecto de intervenção artística no espaço InfoArt, intitulado CORAÇÃO VERDE 

(Figura 52), apresentou uma estrutura escultórica de metal com formato espiralado que 

susteve e uniu doze jardins de doze criadores: António e Cristina Rodrigues; Bruno Côrte 

(um dos quatro artistas plásticos com referência na apresentação power point entregue às 

instituições); David Francisco; Dina Pimenta; e José Tolentino Mendonça; Esmeralda 

Meneses; João Pimenta; Manuel Rosa; Manuela Aranha; Martinho Mendes; Octávio 

Freitas; Sérgio Benedito e Suzana Fontinha. Esta macro-estrutura em formato de escada 

caracol, concebida pelo escultor Sílvio Cró, detinha em cada degrau um micro-cosmos ou 

um jardim de referência de cada criador. Para além desta peça principal, o espaço conduzia 

ainda a uma pequena sala com doze molduras digitais embutidas num painel vermelho que 

apresentavam em slideshow uma sequência de fotografias mostrando o processo de 

trabalho de cada criador. A concepção e organização deste projecto esteve a cargo da 

artista plástica Dina Pimenta e do artista visual Martinho Mendes, que também 

participaram na exposição com o seu jardim de referência (Apêndice 12). 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Exposição CORAÇÃO VERDE no espaço InfoArt. visita guiada com os alunos da Escola 

Básica e Secundária de Santa Cruz. 6 de Maio 2011. Fonte própria. 
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De referir que a exposição ECO-FLOR desenvolveu pontos de ligação com o projecto 

de intervenção artística CORAÇÃO VERDE, pensados ao longo das várias reuniões realizadas 

para troca de ideias e informação. Para além da temática desenvolvida ser a mesma, no que 

se refere à criação de um jardim e à relação intrínseca com a flor e com os endemismos, os 

trabalhos dos criadores encontravam-se ligados, constituindo uma única peça, tal como os 

jardins dos participantes que formaram um único corpo, o tapete de flores, mostrando a 

força visual presente na diversidade de um trabalho colectivo, e a potencialidade das 

“relações de sinergia e envolvimento comunitário” (Mendes, 2011). O processo de trabalho 

também apresentado na exposição ECO-FLOR em quatro painéis com fotografias reveladas, 

foi igualmente apresentado na exposição CORAÇÃO VERDE num “upgrade” com molduras 

digitais, constituindo de certa forma um exemplo mais tecnológico de uma “scrapwall”. 

Estes pontos de ligação tornaram-se visíveis aos olhos dos participantes facilitando a 

compreensão da segunda exposição, e constituindo uma ferramenta facilitadora de sucesso 

para o entendimento do projecto artístico. 

Existiu ainda a necessidade de criar um momento de reflexão, uma partilha e 

simultaneamente um testemunho do pensamento que marcasse o momento da visita, não se 

ficando somente pela experiência visual e a apreciação estética. Durante o percurso os 

participantes foram absorvendo momentos, formas, cores, lugares, experiências, uma 

introspecção necessária após todo o processo de trabalho individual. Foi possível assim 

perceber a finalidade, o contributo e a importância de cada singularidade. Ao longo de uma 

hora a fruição invadiu os cinco sentidos dos observadores atentos, e foi para registar todos 

estes sentimentos que o momento final ficou marcado pela exteriorização das emoções, 

através de palavras ou desenhos, de um gesto espontâneo e fiel ao momento. 

Todos os participantes deixaram uma mensagem registada numa folha, com a 

finalidade de ser colocada numa estrutura natural e orgânica numa espécie de instalação 

em metamorfose. Um hapenning que durou vários dias, pois a estrutura ganhava nova 

forma consoante a colocação das mensagens. Esta estrutura, mais propriamente uma árvore 

queimada pelos incêndios de Agosto de 2010 que afectaram grande parte das serras do 

Funchal especialmente a floresta Laurissilva protegida pelo Parque Natural do Funchal, foi 

colocada num espaço exterior, o Jardim Municipal (jardim de São Francisco) de modo a 

criar uma dualidade de sentidos. O estado de graça em que o jardim se encontrava, pleno 

de flores e de cor contrastou com a subtil beleza da árvore, especificamente uma urze 
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arbórea com mais de cinquenta anos, estrategicamente posicionada numa zona pedestre do 

jardim, para despoletar as atenções pela sua cor e nudez pouco característica desta época.  

O Jardim Municipal, com área total de 8300 m
2 

e com cerca de 168 espécies de 

plantas, encontra-se localizado no centro da cidade do Funchal, construído no antigo 

espaço do convento de São Francisco e que após passar para posse da Câmara Municipal a 

7 de Novembro de 1844, só começou a ganhar forma em 1880 com a introdução de plantas 

de Paris e Porto entre outras indígenas de climas quentes. O jardim teve várias nomeações 

ao longo dos anos, sendo que em 1885 a Câmara nomeou de jardim Municipal, em 1897 

foi substituído para Jardim Dona Amélia e só em 1910 voltou ao original. A árvore para a 

actividade ficou centrada em frente ao auditório semi-circular do jardim, inaugurado em 

1992. 

De salientar que para realizar esta actividade foi necessário um contacto prévio à 

Câmara Municipal do Funchal (Apêndice 13), mais precisamente à Sra Arquitecta Virgínia 

Silva, intermediária do Vereador do Ambiente, senhor Eng. Costa Neves que apesar de 

alguma reticência quanto ao impacto que a urze queimada poderia provocar aos habitantes 

e visitantes numa altura de promoção turística das qualidades naturais da ilha, acabou por 

aceitar a proposta e por gentileza encaminhou o desenvolvimento do projecto para o 

Director do Parque Ecológico do Funchal, o Dr. José Manuel Rodrigues. Graças a toda a 

disponibilidade e amabilidade da equipa do parque ecológico, uma urze entre as inúmeras 

queimadas, foi escolhida, cortada e transportada (Figura 53, 54, 55 e 56), fazendo inclusive 

parar o trânsito em algumas estradas, devido às suas proporções, mantendo todos os 

cuidados para danificar o mínimo possível da ramificação e fazê-la erguer em pleno jardim 

num lugar de destaque (Figura 57 e 58). 

 

 

 

 

 

 
Figura 53. Escolha da urze arbórea com 

equipa do Parque Ecológico do Funchal. 28 

de Abril 2011. Fonte própria. 

 

Figura 54. Transporte da urze arbórea com 

grua. 2 de Maio 2011. Fonte própria. 
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Durante a semana de visita às exposições, o serviço educativo cumpriu o percurso 

finalizando a actividade com o momento de reflexão em torno da urze arbórea. A ÁRVORE 

DA ESPERANÇA encheu-se de folhas de cartolina amarelas preenchidas com mensagens de 

vida, protecção e carinho pela Natureza. Apesar da urze encontrar-se já sem vida, ganhou 

uma áurea especial e eternizou a sua beleza que embora invulgar e efémera, mostrou que a 

própria Natureza em flor pela qual estava rodeada também é efémera, evocando o ciclo da 

vida. Foi interessante observar, que conforme o ângulo de visão, a urze parecia em certas 

perspectivas conjugar-se harmoniosamente com as restantes espécies do jardim, 

comungando de um momento de renascimento e esperança (Figura 59).  

 

  

 

Figura 55. Colocação da urze arbórea num 

vaso de metal e madeira. 28 de Abril 2011. 

Fonte própria. 

 

Figura 56. Preenchimento do vaso para fixar 

a urze. 28 de Abril 2011. Fonte própria. 

 

Figura 57. ÁRVORE DA ESPERANÇA no Jardim 

Municipal. 10 de Maio 2011. Fonte própria. 

 

Figura 58. Pormenor de um galho da 

ÁRVORE DA ESPERANÇA. 10 de Maio 

2011. Fonte própria. 
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Figura 59. ÁRVORE DA ESPERANÇA em harmonia com as restantes espécies do Jardim Municipal. 

Maio 2011. Fonte própria. 

Pretendeu-se com esta actividade completar os objectivos da mediação entre a arte 

e o público. A actividade uniu as duas exposições numa só reflexão, que gradualmente foi 

preenchendo a urze, fazendo-a “renascer”. Todo o esforço valeu a pena, pois o testemunho 

foi marcante, acreditando-se assim que a sensibilização foi mais forte que o impacto 

negativo inicialmente previsto.  

O percurso inicialmente pensado em quatro pontos, aumentou devido a 

possibilidade de, na sequência do percurso, poder-se observar os tapetes de flores naturais 

e a Exposição da Flor (concurso de flores naturais), sendo esta a actividade mais antiga da 

Festa da Flor. Regista-se aqui o percurso: 

1- Exposição ECO-FLOR (Átrio da Câmara Municipal do Funchal) (Figura 60 e 61)  

2- Decorações da CMF para a Festa da Flor e 56ª Exposição da Flor (Avenida Arriaga) 

(Figura 62 e 63) 

3- Escultura JARDIM AEONIUM ao ar livre de Sílvio Cró e Dina Pimenta (Jardim Norte do 

Palácio de São Lourenço, Avenida Arriaga) (Figura 64 e 65) 

4 - Projecto de intervenção artística CORAÇÃO VERDE (espaço InfoArt) (Figura 66 e 67)  

5- contemplação de um jardim com a ARVORE DA ESPERANÇA - intervenção individual num 

suporte de papel (Jardim Municipal) (Figura 68, 69 e 70)                                      

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Grupo de seniores do centro social 

da Ponta Delgada na exposição ECO FLOR. 5 de 

Maio 2011. Fonte própria. 

Figura 61. Grupo de jovens da Escola Básica e 

Secundária de Santa Cruz na exposição ECO 

FLOR. 6 de Maio 2011. Fonte própria. 

Figura 62. Tapete de flores na Avenida 

Arriaga. Maio 2011. Fonte própria. 
Figura 63. 56ª Exposição na Flor no Largo da 

Restauração. Maio 2011. Fonte própria. 

Figura 64. Escultura JARDIM AEONIUM 

. Maio 2011. Fonte própria. 
Figura 65. Alunos da Escola Básica e Secundária do 

Carmo em frente à escultura . 6 de Maio 2011. Fonte 
própria. 
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Figura 70. Mensagens de naturais e visitantes da ilha da Madeira para colocar na ÁRVORE DA 

ESPERANÇA. Maio 2011. Fonte própria. 

 

 

Figura 66. Visita à exposição CORAÇÃO 

VERDE com os alunos da Escola Básica e 

Secundária de Santa Cruz, “Scrapwall” digital. 

Maio 2011. Fonte própria. 

Figura 67. Visita à exposição CORAÇÃO 

VERDE com as utentes do Centro Social da 

Ponta Delgada, acompanhado pelo artista 

Martinho Mendes. Maio 2011. Fonte própria. 

Figura 68. Actividade de reflexão no Jardim 

Municipal com os utentes do Centro 

Comunitário do Funchal. ÁRVORE DA 

ESPERANÇA. Maio 2011. Fonte própria. 

Figura 69. Actividade de reflexão no Jardim 

Municipal com os alunos da Escola Básica e 

Secundária do Carmo. ÁRVORE DA 

ESPERANÇA. Maio 2011. Fonte própria. 
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Este aumento do percurso possibilitou a comparação entre os projectos de cariz 

artístico e as decorações anualmente pensadas para alegrar as ruas da cidade e fazer as 

delícias dos visitantes. Esta actividade representou a última etapa do serviço educativo. Um 

momento de fruição para o público envolvido, mas também para o público em geral que 

quisesse participar, proporcionando um pouco da experiência do projecto. 

Desta forma, houve a preocupação de envolver o maior número de pessoas, não só 

os participantes do projecto, mas igualmente todos os curiosos que por ali passavam e 

contemplavam tanto o tapete de flores no espaço da exposição, como a urze arbórea, 

questionando a sua presença nua e intrigante no centro de um jardim em flor. 

Na opinião geral dos professores e participantes o projecto revelou ter sido uma 

“experiência muito interessante, positiva e agradável” (Apêndice 14). 

Posto isto, apresenta-se então o cronograma da acção (Quadro 3), que conforme a 

disponibilidade das instituições e compatibilidade dos horários das turmas e dos 

professores, fizeram decorrer as actividades e as várias etapas do projecto. 

Quadro 3. Cronologia observada na acção: 

 

Instituições 

Escolas Centros de dia 

B+S do 
Carmo 

B+S 
G. Zarco 

B+S de 
Sta Cruz 

Ponta 
Delgada 

Arco de 
S.Jorge 

Bairros 
do 

Funchal 6º4 e 6º7 6º2 e 6º8 9ºA e 9ºB 

Nº de 
participantes 

15 + 15 20 + 20 9 + 23 21 18 14 

Fa
se

s 
 d

o
 p

ro
je

ct
o

 

contacto Jan. Jan. Jan. Jan. Fev. Jan. 

Sensibilização 1 
5 e 7 Jan. 
14h45 e 8h 

6 Jan. 
 

1 e 2 a 15 
de Mar. 

4 Fev. 
10h 

11 Fev. 
13h 

2 Fev. 
14h30 

Sensibilização 2 8 Fev. 
9h55-11h25 

10 Fev. 
10h-12h 

15 Mar. 
11h50-13h20 

11 Mar. 
10h 

11 Mar. 
13h30 

-------- 

Processo  de 
trabalho 

Março e Abril 

Visita/exposição 5 Maio 
14h 

------------ 6 Maio 
10h30 e 18h 

5 Maio 
11h30 

--------- 10 Maio 
15h 

 

 Neste capítulo apresentaram-se as várias acções desenvolvidas e o processo de 

trabalho projectado para relacionar os vários grupos desde as instituições à actividade final 

de visita guiada, envolvendo os participantes na comunidade. 

 No capítulo que se segue explanam-se as várias observações de delimitações e 

imprevistos que marcaram o projecto ao longo das acções. 
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4.3 Problemas observados 

 

Ao longo do projecto registaram-se alguns imprevistos desde o inicial contacto às 

instituições até à montagem da exposição e realização do percurso de visita guiada para 

cumprimento da actividade final do serviço educativo. 

Ocorreram alguns obstáculos iniciais, nomeadamente centros de dia constituídos na 

sua maioria por idosos incapacitados, ou simplesmente centros cívicos sem professores na 

área de expressão plástica e artística. 

O primeiro não foi possível de contornar, mas o segundo, explicitando um caso 

específico/isolado de um centro cívico que entusiasticamente aceitou o projecto, foi 

pensado em termos logísticos na selecção de um espaço que reunisse condições para 

elaborar os trabalhos, sendo a cozinha o local mais indicado, e foi igualmente convidado 

um professor externo à instituição para colaborar. Apesar de reunidas todas as soluções 

para contornar os obstáculos, não foi possível desenvolver o projecto nesta instituição por 

falta de inscrições, muito em parte devido à existência de outras actividades em 

simultâneo, nomeadamente aulas de ginástica e um workshop sobre arranjos florais, 

marcado pelo coordenador das actividades do centro, para o mesmo dia e hora da semana. 

Fechou-se então a possibilidade de trabalhar neste centro cívico, e apesar dos outros 

sítios já se encontrarem na fase da acção de sensibilização, procurou-se encontrar uma 

nova instituição que quisesse aderir. Felizmente dias depois um novo centro de dia 

manifestou-se interessado em participar, graças ao passa palavra entre as instituições. 

No decorrer da actividade conseguiu realizar-se na sua maioria as acções de 

sensibilização às várias instituições sociais, segundo datas compatíveis entre os horários 

dos professores, da mediadora do serviço educativo e do convidado especial. No entanto, 

no que se refere à escola de Santa Cruz, foi solicitado pela professora que as duas acções 

de sensibilização se realizassem no mesmo dia, para não interferir com outras unidades de 

trabalho, sendo a primeira parte da intervenção dedicada à apresentação da mediadora do 

projecto e partilha de experiências, e a segunda mais alongada com a intervenção do Dr. 

Raimundo Quintal. Nesta data, a professora já decorria com os trabalhos e já tinha 

apresentado o power point sobre o projecto. Registou-se ainda uma única instituição, o 

centro comunitário do Funchal, que não conseguiu marcar uma data compatível com o 

convidado especial para a realização da segunda fase da acção de sensibilização. No 
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entanto, o power point elaborado por esta acção de serviço educativo dedicou alguns 

diapositivos aos endemismos da ilha, cobrindo parcialmente esse ponto de focagem, logo 

na primeira acção de sensibilização, dedicada à motivação e contextualização. 

Os trabalhos foram realizados segundo as directrizes dos professores que 

intercalaram o tema com as unidades de trabalho previstas, respeitando as preferências dos 

participantes na escolha dos materiais. No entanto houve uma dificuldade sentida que se 

generalizou pelas várias instituições sociais, a realização do scrapbook, devendo-se 

provavelmente ao pouco hábito de pesquisa e preparação de esboços antes da 

concretização do produto final. Neste sentido o número de folhas soltas de scrapbook foi 

pouco significativa para preencher uma parede da exposição. Neste caso optou-se por 

apresentar uma “scrapwall” com base nas imagens registadas ao longo do processo de 

trabalho, divulgando as fotografias captadas pelos professores na sala de aula, e pela 

mediadora aquando das visitas às instituições, como forma de contornar esta dificuldade 

sentida pelos participantes. 

A alteração maior, prendeu-se com a delimitação forçada do espaço expositivo. A 

surpresa aconteceu quando, após meses de confirmação que o espaço previsto para a 

exposição estava reservado em nome deste projecto, um dia antes da montagem, por 

circunstâncias exteriores, a curadora do espaço informa com inquietude que já não seria 

possível realizar a exposição no átrio do Teatro Baltazar Dias. O motivo deveu-se a 

interesses externos governamentais, que sobrepuseram as suas necessidades ao 

compromisso marcado, retirando todas as actividades do espaço para dar lugar a um 

festival de cinema italiano, aliado a uma exposição fotográfica de homenagem a Brigitte 

Bardot. A curadora do espaço impossibilitada de trocar as datas, limitou-se a informar a 

perda do mesmo para a exposição ECO-FLOR. Nos três dias que se seguiram, sexta, sábado 

e domingo, referentes a 29,30 de Abril e 1 de Maio recorreu-se ao envio de e-mails e troca 

de contactos na esperança de colmatar tamanho imprevisto. Pensou-se numa última 

solução ao recorrer à Câmara Municipal do Funchal, visto ter cedido o espaço do jardim 

para colocação da árvore queimada para a actividade final, e pedir-lhes novamente um 

pouco mais de espaço para montar e desmontar todos os dias o tapete de flores. Seria uma 

situação quase desesperante, mas na realidade esta notícia de última hora mexia com outras 

marcações, o caso dos autocarros previamente solicitados pelas várias instituições sociais 

para deslocar os participantes dos vários pontos da ilha até ao Funchal, para fazer o 

percurso do serviço educativo pelas exposições. 
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Foi um momento muito difícil de ultrapassar e as esperanças pareciam terminar 

pois as possibilidades de locais para expor encontravam-se já ocupadas. Contudo a solução 

apareceu, e num último contacto à Câmara Municipal do Funchal, houve a informação que 

precisamente nessa semana, sairia uma exposição do átrio da mesma começando nova 

exposição dez dias depois. Procedeu-se à formalização do pedido do espaço, com parecer 

favorável a 2 de Maio, dia em que se iniciou a montagem da exposição. Apesar de todo o 

transtorno para a organização foi possível realizar a exposição ainda que com dois dias de 

atraso. Neste sentido foi necessário contactar duas instituições para adiar os dias de visita 

já marcados. A exposição foi sendo montada e visitada por curiosos maioritariamente 

estrangeiros que por ali passavam, e a sua inauguração oficializou-se na sexta-feira 6 de 

Maio a pedido da mediadora do espaço expositivo do átrio de câmara alegando fazer parte 

do protocolo habitual. Na realidade a exposição encontrou-se totalmente montada desde 

terça-feira, 3 de Maio, possível de ser contemplada por todos. Apesar deste difícil 

contratempo, que atrasou a previsão inicial, foi possível cumprir o mesmo número de dias 

de abertura ao público, colmatando o estado de montagem de segunda e terça-feira, para a 

semana seguinte. Assim sendo a exposição esteve formalmente possível de ser visitada de 

3 a 10 de Maio.  

Esta possibilidade de alongar a data permitiu indirectamente resolver uma outra 

falha inicialmente não detectada, o facto da exposição CORAÇÃO VERDE iniciar a 5 e 

terminar a 12 de Maio, facilitando assim o percurso de visita guiada, que de outra forma, 

nos três primeiros dias não seria possível de realizar na íntegra e o objectivo do projecto 

não seria cumprido na totalidade. Assim, foi possível para todas as instituições que 

visitaram fazer o percurso inicialmente previsto. No entanto, a mudança de espaço para a 

concretização da exposição ECO-FLOR também causou algum transtorno, dificultando o 

percurso especialmente para os grupos de seniores devido ao aumento da distância, que 

apesar de pouco significativa, fez toda a diferença para as idades mais avançadas. 

Considera-se importante frisar que esta mudança de espaço, também alterou o 

trabalho do designer que criou o cartaz informativo da exposição e o mapa do percurso de 

visita guiada, devido à alteração do espaço e das dimensões dos placares disponíveis no 

mesmo. Nesta situação o cartaz teve que ficar em “stand by” até ter conhecimento do novo 

formato e da mudança do texto, para proceder à alteração e impressão, não ficando 

disponível logo no início da exposição (Figura 71). 
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Figura 71. Cartaz informativo sobre a exposição ECO FLOR. Maio 2011. Fonte: Paulo Vieira. 

A ideia inicial dos envolvidos participarem na montagem da exposição, trazendo os 

seus trabalhos e opinando na forma do tapete, não foi possível por duas razões, a primeira 

pela alteração do espaço e consequentemente das datas de montagem, segundo pela 

dificuldade das instituições conseguirem transporte para montagem e inclusive para a visita 

às exposições, dando prioridade à segunda. Daí a solução ter sido o percurso oposto. A 

mediadora dirigiu-se novamente às instituições para recolher os trabalhos e falar com os 

participantes, montando posteriormente a exposição com os recursos humanos disponíveis, 

amigos e professores que participaram no projecto, que com mobilidade própria se 

prontificaram a ajudar em horário compatível. 

Infelizmente os imprevistos que marcaram este projecto não ficaram por aqui. Um 

acidente de derrocada de rocha no norte da ilha impossibilitou a passagem de um autocarro 

que iria transportar os participantes do Centro Cívico do Arco de São Jorge até ao Funchal 

para a visita às exposições. Acrescentam-se também os alunos da escola Básica e 

Secundária Gonçalves Zarco, que devido às várias actividades ocorrentes na escola nessa 

semana aliadas a outras visitas de estudo, não permitiram a facilidade de deslocação à 
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exposição. Desta forma o único meio para vê-la foi através da divulgação na comunicação 

social e através de fotografias que foram enviadas para as instituições posteriormente. A 

experiência da actividade final não se cumpriu para estes dois grupos. 

Pode-se ainda assinalar um dia de chuva que impossibilitou a actividade final ao ar 

livre no jardim Municipal, na ÁRVORE DA ESPERANÇA, para uma turma de 9ºano da escola 

básica e secundária de Santa Cruz, contornando o imprevisto com a execução da actividade 

dentro da galeria Infoart, e posterior colocação das mensagens no dia seguinte. 

Um último ponto observado que dificultou o percurso de visita guiada do serviço 

educativo às exposições, foi o aumento da distância entre as duas exposições devido à 

alteração do espaço. O roteiro inicialmente previsto para 45 minutos aumentou 

consideravelmente, visto também ter sido inserida a visita à tradicional exposição da Flor, 

por se encontrar dentro do percurso, que apesar de se tornar mais completa e 

enriquecedora, passou a demorar em média cerca de 1hora e 30 minutos. Esta mudança 

embora não prejudicasse os mais novos, manifestou-se nos grupos de seniores que 

inevitavelmente sentiram dificuldade em fazer o percurso, necessitando de fazer algumas 

paragens para descansar um pouco, devido aos problemas de saúde.  

 

4.4 Conclusão  

 

 O projecto FLOR apresentou algumas lacunas causadas por imprevistos e 

obstáculos, mas que felizmente ficaram marcados pela capacidade de contorno dos 

mesmos. A vontade de concretizar o projecto sobrepôs-se aos problemas, por observar o 

entusiasmo dos participantes e acreditar na capacidade de envolvimento da comunidade. 

Posto isto surge uma panóplia de pontos importantes, que serão analisados em linhas de 

conclusão, no capítulo que se segue. 
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 Conclusão  

 

O desafio/proposta inicial deste trabalho foi a criação de um serviço educativo para 

uma exposição. Esta proposta tornou-se mais abrangente quando, para além da actividade a 

desenvolver no momento de visitar a exposição, como um acto isolado, foi esta visita  

enquadrada num projecto mais alargado capaz de envolver os participantes no seu local de 

aprendizagem, as instituições sociais em que se encontravam integrados, preparando-os 

previamente para o entendimento das obras expostas pela criação de ferramentas de 

compreensão das mesmas. Desta forma, foi possível não só visitar a exposição de arte 

contemporânea CORAÇÃO VERDE, mas simultaneamente desenhar um percurso de visita 

guiada que englobasse vários pontos estratégicos na cidade do Funchal onde fosse possível 

abordar a temática da FLOR sob várias perspectivas, de modo a ampliar a experiência do 

projecto. Neste sentido a exposição ECO FLOR, concebida pelo serviço educativo, teve o 

objectivo de divulgar os trabalhos dos participantes representantes das várias instituições 

sociais à comunidade, como forma de cativar para o projecto, servindo, simultaneamente, 

como ponto de partida para um percurso de agilização mental, proporcionando ferramentas 

para o entendimento dos restantes projectos artísticos visitados.  

O projecto foi concebido com base no tema FLOR como Património Natural e 

Cultural, possibilitando uma experiência alargada de interpretações sobre o tema, em 

vários pontos da cidade do Funchal. Teve o objectivo de explorar questões ambientais, 

sociais e culturais, através de uma orientação artística, com base na experimentação, na 

contemplação e na contextualização cultural e natural da ilha e da ecologia. Apesar de 

todos os imprevistos e limitações, pode afirmar-se ter sido cumprido o propósito. 

A exposição ECO FLOR foi o produto final do projecto desenvolvido ao longo dos 

quatro meses nas várias instituições sociais integradas neste projecto, reunindo todos os 

trabalhos e experiências. Foi uma iniciativa que espelhou o olhar de um grupo de 

habitantes da ilha da Madeira sobre a sua terra, numa visão mais restrita sobre a Natureza, 

o jardim e a FLOR. Uma exposição realizada pelos habitantes e para os habitantes.  

Explorou-se aqui não só a vertente de fruição/apreciação desenvolvendo 

competências para um maior nível de percepção e consequentemente maior estímulo e 

prazer ao absorver o conteúdo, mas também ao nível prático, a experimentação e 

exploração de materiais plásticos diversos, alguns reutilizados e/ou sustentáveis, 
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desenvolvendo competências artísticas com maior destreza e expressividade. A 

contextualização do tema também foi abordado nas instituições ao longo das duas acções 

de sensibilização, focando questões como: o património, as referências da flor e do jardim 

na obra de alguns artistas madeirenses, as tradições e a cultura, a preservação ambiental, a 

ecologia e sustentabilidade, a flora endémica e indígena, e as características naturais da 

ilha como a Floresta Laurissilva. Desta forma cumpriu-se o dever de interacção e 

aproximação entre a arte e o público, através da abordagem triangular do ensino artístico 

de Ana Mae Barbosa que centra a aprendizagem na contextualização, no fazer artístico e na 

fruição, procurando assim despertar o interesse e motivação pela e para a arte. 

Este projecto de Educação Artística para além de cumprir o objectivo de dinamizar 

um serviço educativo na exposição CORAÇÃO VERDE, funcionou paralelamente como um 

organismo independente para a concretização de um projecto mais abrangente e pró-activo, 

trabalhando previamente com as instituições com as quais seriam desenvolvidas as 

actividades nos dias da exposição. Esta foi a forma encontrada para desenvolver nos 

participantes competências artísticas e sensibilidade estética numa preparação para decifrar 

a linguagem dos artistas e da arte. 

A sua estrutura independente pode ser observada na organização da logística e de 

acompanhamento nas escolas, incluindo o enquadramento das acções de sensibilização, 

como na preocupação de autonomamente providenciar-se transportes e, até, o 

financiamento dos cartazes expositivos, que foram elaborados separadamente da exposição 

CORAÇÃO VERDE. Este esforço demonstra também que ainda não existe a preocupação por 

parte das entidades exploradoras dos espaços expositivos, nomeadamente as pequenas 

galerias, de incluir uma verba extra dedicada ao serviço educativo. Este só existiu devido à 

preocupação dos artistas criadores da exposição, que por iniciativa própria fizeram 

contactos no sentido de criar um momento de actividade educacional, de percepção da 

obra. 

Quanto ao empenho dos professores, também eles importantes intermediários e 

mediadores do projecto, foi interessante observar como cada um conduziu o tema e 

intercalou na matéria a leccionar. Todos abordaram de maneira diferente, segundo os anos 

de leccionação e a matéria relativa ao nível de ensino ou numa vertente mais livre de 

atelier ocupacional, no caso específico dos seniores, mas também segundo as dificuldades 
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e especificidades apresentadas por cada grupo, a exemplo da turma de currículos 

alternativos.  

O facto de o projecto ter sido trabalhado com duas faixas etárias distintas, 

crianças/jovens e idosos foi motivante e gratificante. Primeiramente porque todos tinham 

conhecimento da existência e participação das restantes instituições, causando um 

sentimento de trabalho conjunto de que resultou maior impacto e dedicação. Segundo 

porque o próprio projecto ganhou com a diversidade de materiais e ideias que se 

complementaram numa simbiose entre a frescura e espontaneidade dos mais jovens e a 

sabedoria dos seniores. Este meio de interacção e partilha como base para uma melhor 

integração na sociedade, vai ao encontro da teoria socioconstrutivista de Vygotsky. 

A proposta de participação às instituições e escolas participantes  não surgiu de um 

pedido forçado, mas sim de uma vontade revelada por estas entidades, pois ambas as faixas 

etárias se inserem num grupo de habitantes que embora opostos pela diferença de idades, 

partilham a mesma necessidade de inclusão social. Os jovens porque se encontram numa 

fase de descoberta de si próprios e do seu papel na sociedade, iniciando assim uma 

perspectiva de participação em actividades sociais, e os seniores que, apesar da maior 

disponibilidade, se encontram maioritariamente “isolados” e afastados das actividades 

sociais, sentindo-se muitas vezes excluídos e “esquecidos”, não bastando inseri-los em 

pequenas actividades ocupacionais dentro da instituição social a que pertencem, mas sendo 

necessário enaltecer e valorizar os seus trabalhos ao expô-los com maior abertura e 

proximidade na sociedade a que pertencem. O envolvimento deste grupo de pessoas no 

projecto mostrou ser um motivo para se sentirem mais prestáveis e úteis, pois inseriu-os 

com igual importância na sociedade e comunidade onde vivem. A satisfação pela 

oportunidade de expor os seus trabalhos, muitas vezes vistos pelos próprios como algo 

simples e de pouco valor, foi visível, principalmente quando confrontados com o 

contributo de cada pequeno trabalho na totalidade do tapete, potencializados por se 

encontrarem dispostos uns ao lado dos outros. Esta trama de trabalhos, de idades, de 

relações, de sentimentos, de partilhas, de ideias e de materiais, permitiu que o projecto 

fosse a oportunidade de mostrar a qualidade e capacidade criativa dos jovens e seniores 

mostrando a importância da sua integração social e do seu contexto na ilha.  

Neste sentido é possível fazer uma analogia entre o jardim materializado por cada 

participante, reflexo do seu mundo interior e a sua visão sobre a ilha-jardim, que espelha 
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as suas experiências e tradições como ilhéus numa consciência intrínseca enraizada sobre o 

jardim onde habitam.  

Quanto ao resultado final do projecto e ao seu impacto no meio, considera-se que 

foi positivo, com muitos visitantes na exposição ECO FLOR, com a participação activa dos 

participantes e professores, com a colocação de muitas mensagens na ARVORE DA 

ESPERANÇA não só pelos participantes mas também por parte de curiosos, principalmente 

turistas, que questionavam a sua presença no jardim, com a boa visibilidade para a 

comunidade através dos meios de comunicação social e acima de tudo com o grande apoio 

de entidades, nomeadamente a Câmara Municipal do Funchal e o Parque Ecológico do 

Funchal, pois sem eles não teria sido possível divulgar os trabalhos à sociedade e muito 

menos realizar a actividade final de fruição pelos vários pontos da cidade.  

Este projecto surge assim como proposta para contornar os escassos projectos 

educacionais nas galerias de arte e outros pequenos espaços de certame artístico, servindo 

de semente para futuras iniciativas. 

  Muitas vezes estes pequenos espaços encontram-se mais próximos das escolas e das 

restantes instituições sociais, do que propriamente os museus, sendo desta forma um 

excelente meio para veicular a educação artística, desde que previamente preparada para 

abordar o objecto em exposição. Deixa-se assim, e para terminar, um apelo à introdução de 

actividades educativas relevantes nos projectos artísticos, em que coabitem a possibilidade 

de contacto com a obra e com o artista, divulgando o que se faz na arte contemporânea e 

conduzindo o fruidor à participação e interacção com a obra. O apelo dirige-se 

especificamente às delegações, às instituições culturais e ao governo, para incluírem no 

orçamento dos projectos artísticos uma verba dedicada ao serviço educativo e à educação 

artística.  

No balanço final, pode-se considerar que o Projecto Flor acrescentou ao certame da 

Festa da Flor 2011 uma componente mais educativa e artística propícia a atrair um turismo 

mais cultural, sensibilizou para o potencial de criação e expressão artística a partir do 

aproveitamento dos recursos endógenos e despoletou uma elevação cultural, tanto dos 

naturais como dos visitantes, fomentando a interacção aos vários níveis. 

Formar visitantes participativos, significa formar cidadãos activos e atentos ao 

meio. Explorar a mensagem dos artistas, significa abordar temas e questões da vida e da 
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sociedade em que estão inseridos. Aprender através do desenvolvimento de competências 

artísticas é utilizar e desenvolver a criatividade e a sensibilidade para entender todas as 

outras áreas do conhecimento. Educar pela e para a arte é saber conjugá-la como meio e 

como fim, utilizando-a como ferramenta para desenvolver seres humanos sensíveis e 

atentos, possibilitando maior prazer na fruição desta forma de vida, a Arte. 
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Apêndice 1: Autorização da DRE para desenvolver o projecto nas escolas. 

 

 

 



 

 

Apêndice 2: Lista de participantes da Escola Básica e Secundária do Carmo  

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO CARMO 

 

6º4 

 

Susana Patrícia Abreu de Nóbrega 

Pedro Valdemar Santos Oliveira 

Pedro Gonçalves Ferreira 

Paulo André Gonçalves Mendonça 

Óscar Edgar Fernandes Faria 

Natacha Soraia Rodrigues Gouveia 

Marco Sérgio Sousa Abreu 

Leonardo Rodrigues Nunes 

José Daniel Biar Silva 

José Avelino da Silva Santos 

Diana de Oliveira Freitas 

Cátia Andreia Gonçalves Velosa 

Cassiano Ferreira Nóbrega 

Carlos Telmo Gomes Mendes 

André Maurício Nóbrega Pereira 

Américo Luís Gonçalves Faria 

Dos 12 aos 15 anos 

 

 

6º7 

 
 

Vanda Daniela Abreu Silva 

Ricardo Miguel Fernandes Silva 

Raquel Sofia Pita Mendes 

Quintino Pita Mendes 

Mariana Filipa Gonçalves Rodrigues 

Luís Miguel Rodrigues Pinto 

Ligia Nazareth Henriques Molina 

Leandra Soraia Gonçalves Fernandes 

Débora José Fernandes de Freitas 

Bruno Ricardo Abreu Nóbrega 

Ana Luísa Freitas Andrade 

Dos 11 aos 14 anos 

 

 

 



 

 

Apêndice 3: Lista de participantes da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 

PROJECTO FLOR – PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL 

Participantes: Turmas e Professores 

Alunos 6.º3, docentes: Paulo Sérgio Gouveia Freitas e Octávio Coelho 
Alunos 6.º8, docentes: Helena Judas Leal Rosa e Paulo Sérgio Gouveia Freitas 

 

 
n. 

Nome do aluno, Data Nascimento, 
Turma 6.º3,  – Disciplina de EVT 

01 Andreia de Jesus Camacho,             07-04-1998, 12a 

02 Bianca Tamára Henriques Horta,        29-11-1999, 11a 

03 Carla Marisa Figueira Rebôlo,           07-07-1999, 12a 

04 Chenlu Guo,                                         30-11-1996, 14a 

05 Cristiana Pascoal Araújo,                  01-09-1995, 15a 

06 Eduarda Valéria Fernandes Faria,    02-08-1999, 12a 

07 Francisco Octávio F. M. Barros,        23-07-1999, 12a 

08 Joana Catarina Pereira Rodrigues,    11-02-1999, 12a 

09 Joana Raquel Freitas,                       13-06-1995, 16a 

10 José Alexandre Camacho Lourenço, 19-02-1999, 12a 

11 Maria Carolina Luís Freitas,              05-08-1999, 11a 

12 Mariana Teixeira Freitas,                 02-03-1999, 12a 

13 Mónica Alexandra Rufino Gomes,       18-02-1997, 14a 

14 Mónica Correia Luís,                         20-07-1999, 12a 

15 Pedro Miguel Silva Pereira,               26-12-1998, 12a 

16 Ricardo David da Silva Briceño,       05-03-1998, 13a 

17 Sara Nicole Freitas Rosário,            29-06-1999, 12a 

18 Tanisha Melisa Jardim,                     07-07-1999, 12a 

19 Vera Verónica Sousa Pereira,           31-05-1999, 12a 

20 Verónika Taraban,                            02-09-1998, 12a 

 

 
n. 

Nome do aluno, Data Nascimento, 
Turma 6.º8 Disciplina de EVT 

01 André alberto Vieira dos Santos,    24-01-1996, 15a 

02 Ângela Catarina Teixeira Câmara, 09-09-1999, 12a 

03 Carolina Marlene Freitas Gonçalves,   18-02-1999, 12a 

04 Catarina José Rodrigues,                02-01-1997, 14a 

05 Débora Cristina Freitas Gouveia,   06-03-1999, 12a 

06 Diogo Alexandre Fernandes,           21-05-1998, 13a 

07 Duarte Miguel Aveiro da Silva,        15-06-1999, 12a 

08 Fábio Dioclécio Jesus Cabral,        20-08-1998, 12a 

09 Joana Catarina Andrade,               05-04-1996, 15a 

10 João Alexandre Martins Lim,         08-05-1995, 16a 

11 Jorge Francisco Camacho Ferreira,  11-02-1999, 12a 

12 Lucrécia Alexandra Gonçalves Camacho,  03-10-1998, 12a 

13 Milton Miguel Melim França,           22-02-1995, 16a 

14 Milton Rafael Macedo Vieira,            13-08-1999, 11a 

15 Nádia Filipa Gouveia Cabral,            02-01-1997, 14a 

16 Rui Filipe Teixeira da Encarnação, 05-04-1998, 13a 

17 Tatiana Raquel Freitas Garanito,     19-05-1999, 12a 

18 Valter Nunes Andrade,                    28-05-1997, 14a 

19 Vitor Hugo Ferreira Camacho,        30-10-1994, 16a 

 

 

 



 

 

Apêndice 4: Lista de participantes da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz 

 

 

Alunos Sta Cruz 

Alunos da turma 9ºB   
Catarina Belo, Cláudia Miranda, António Rodrigues, Carla Rodrigues, 

Catarina Nunes, Diogo de Castro, Cristina Gouveia, Filipa Marinho, 

Francisco Gouveia, Francisco Diogo Azevedo, Francisco Teixeira, Ivo Dias, 

Jéssica Sousa, João Pires, Pedro Barreto, João Tiago Freitas, Pedro 

Rodrigues, Laura Filipe, Marco Alves, Roberto Camacho, Sandrina 

Jerónimo, Tiago Fernades e Tiago Cerqueira. 

 

Alunos da turma 9ºC   
André Pinto, Daniel Aveiro, Daniela Carina Fernandes, Maria João 

Rodrigues, Sidónio Pita Fernandes e Soraia Alves.  

 

Alunos da turma 9ºE   
André Pinto, Ana Catarina Mata, Ana Paula Freitas, Ana Tatiana Brilhante, 

André Marujo, 

 

 

 

 

 



 

 

Apêndice 5: Lista de participantes do Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta 

Delgada 

 

Nome Profissão Data Nascimento 

Ana Gregória de Canha Viúva, pensionista 17/11/1926 

Branca Gomes Laranja Viúva, pensionista 04/07/1934 

Cecília Paula Santos Casada, pensionista 28/12/1931 

Filomena Jesus Faria Viúva, pensionista 09/09/1945 

Gilda Germana Agostinho Martinha Casada, pensionista 05/06/1939 

Isabel Andrade Pestana Freitas Viúva, pensionista 02/01/1940 

Maria Albertina Fernandes Casada, pensionista 01/07/1932 

Maria Benvinda Joaquim Viúva, pensionista 22/05/1936 

Maria Conceição Fernandes Viúva, pensionista 16/01/1932 

Maria Conceição Pestana Ferraz Viúva, inválida 05/04/1955 

Maria Fernanda Agostinho Viúva, pensionista 03/11/1935 

Maria Filomena do Pão Solteira, pensionista 16/11/1932 

Maria Imelda Agostinho Casada, pensionista 24/04/1931 

Maria José Pereira Freitas Solteira, pensionista 19/03/1936 

Maria Mercês Pestana Freitas Fernandes Viúva, pensionista 19/03/1937 

Maria Mercês Pereira Separada, pensionista 24/09/1931 

Maria Gorete Fernandes Martins Solteira, inválida 30/10/1960 

Maria da Paixão Separada, inválida 01/04/1928 

Adelaide dos Santos da Silva Separada, pensionista 14/10/1937 

Elzira Pestana Solteira, pensionista 03/01/1928 

Ilda Gomes Solteira, pensionista 30/09/1939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apêndice 6: Lista de participantes do Centro de Dia e Convívio da Casa do Povo do Arco 

de São Jorge 

Nome das utentes 

Angelina Barreto 

Rita Menezes 

Filomena Ascensão 

Isabel Ascensão 

Maria Ascensão 

Bernardete Camacho 

Bernardete Rodrigues 

Ilda Lourenço 

Filomena Gouveia 

Teresa Jesus 

Teresa Gouveia 

Laurinda Pestana 

Albertina Rodrigues 

Maria Mendonça 

Salomé Rodrigues 

Augusta Pedra 

Marta Faria 

Maria Gouveia 

 

Apesar deste Centro de Dia e Convívio ser aberto a toda a comunidade, o que se 

verifica é que os utentes são na sua maioria compostos por elementos do sexo feminino. 

Estas senhoras apresentam uma média de idades entre os 55 e os 82 anos sendo estas 

maioritariamente viúvas. A quase totalidade destas utentes é reformada, e subsistem de 

uma pensão mensal que lhes garante o pagamento de serviços mínimos de saúde e 

alimentação. A maior parte ainda trabalha na terra cultivando pequenas hortas nos seus 

quintais, motivo esse que leva a que a frequência no Centro não seja contínua devido ao 

respectivo tratamento dessas culturas. 

Por outro lado, a ida ao Centro garante um “refúgio” daquele que é um dia a dia 

muitas vezes árduo e solitário, e como tal, o acompanhamento activo que é proporcionado 

aos utentes não só combate o isolamento, como também proporciona momentos de 

diversão e convívio com a realização de actividades diversas que vão desde a 

alfabetização, jogos lúdicos, passeios e/ou caminhadas, visitas de estudo, trabalhos 

manuais e exploração de materiais digitais. 



 

 

Apêndice 7: Lista de participantes do Centro Comunitário gerido pela Sociohabitafunchal 

 

NOMES                                                                         IDADES 

 

Quinta Falcão 

1-Sofia Patricia Gomes Marques Lima  30 
2-José Fernando Rocha    40 
3-Marisa José Mendonça dos Santos  32 

4-Alexandra Maria Gomes Lima   13 

5-Carina José Gomes Lima    23 

6-M Lidia Santos Nunes Fernandes   66 

7-Micaela Raquel Lima Marques   11 

8-Fernanda Maria Vieira da Silva   66 

9-Edna Sofia Santos     10 

10-Doroteia Adelaide Jardim   26 

11-Asmaa El Sayed     21 

12-Leticia Escuin Perez    24 

13-Cristin Engelbre     25  

14-Elisabete da Cruz Vieira    59 

15-Maria José                                                             - 
 

Quinta das Cruzes 
 

16-Irlinda Gomes Pereira    74 

17-Antonina Sílvia Pontes Fernandes Santos 70 

 

Quinta Josefina 
 

18-Ana       70 

19-Maria      72 

20-Sarafina      65 

21-Luís       80 

 

 

 

 

 



 

 

Apêndice 8: Power Point de contextualização sobre o projecto FLOR 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice 9: troca de email com Dr. Raimundo Quintal 

De: Claudia sofia dias sousa [mailto:claudiasds_14@hotmail.com]  
Enviada: quarta-feira, 12 de Janeiro de 2011 21:21 

Para: raimundo.quintal@sapo.pt 
Assunto: tese de mestrado sobre a flora endémica da Madeira 

Boa noite Sr. Dr. Raimundo Quintal 

É com grande admiração pessoal que lhe escrevo para poder partilhar, se possível, um 
pouco do meu projecto. 

(…) 

Obrigada desde já pelo tempo disponibilizado na leitura da minha proposta, e desculpe 
ter-me alongado, mas não consegui simplificar o discurso. 

Envio em anexo, a proposta do projecto de educação artística entregue aos professores e 
directores das escolas e centros de dia, caso seja do seu interesse colaborar neste 
projecto de dissertação. 

 Aguardo a sua resposta 

Atenciosamente 

Cláudia Sousa 

 

De: Dr. Raimundo Quintal [mailto:raimundo.quintal@sapo.pt]  
Enviada: sexta-feira, 14 de Janeiro de 2011 09:31 

Para: claudiasds_14@hotmail.com 
Assunto: re: tese de mestrado sobre a flora endémica da Madeira 

 Boa Tarde,  

 Li com interesse a sua proposta. 

 Estou disponível para colaborar na divulgação das espécies que integram a Laurissilva. 

   No entanto, agradecia que me telefonasse  (*********) para vermos se as datas que tenho  
disponíveis se adequam às vossas solicitações. 

Saudações ecológicas, 

 Raimundo Quintal       



 

 

Apêndice 10: Registo de mensagens no “Livro de visitas” da exposição ECO FLOR 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Apêndice 11: Número de Visitantes da Exposição ECO FLOR 

 

Nota:  o número de visitantes corresponde apenas aos dias úteis. Acrescentou-se 1300 visitantes no 

dia 7 de Maio (Sábado) . Total: 3471 visitantes. 



 

 

Apêndice 12: Catálogo CORAÇÃO VERDE no que respeita ao Serviço Educativo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apêndice 13: trocas de email com a CMF 

De: Claudia sofia dias sousa [mailto:claudiasds_14@hotmail.com]  
Enviada: quarta-feira, 23 de Março de 2011 15:26 
Para: Ana Virginia Arrobe Valente Silva 

Assunto: Instalação Artística no Jardim Municipal, Festa da Flor 2011  

Exma Senhora Arquitecta Ana Virgínia Silva, 

 De acordo com o nosso contacto telefónico e na sequência da reunião com o meu pai, pretendo 

deste modo enviar-lhe a carta destinada ao Senhor Vereador do Ambiente conforme a sua 
indicação. 

 Assim sendo, peço a Vossa Excelência o favor de encaminhá-la para os fins a que se destina. 
 Para qualquer assunto, aproveito para deixar o meu contacto pessoal  Telf.********* 

 muito obrigada. 
 respeitosamente, 

 Cláudia Sousa 

From: ana.silva@cm-funchal.pt 

To: claudiasds_14@hotmail.com 
CC: costa.neves@cm-funchal.pt 

Subject: RE: Instalação Artística no Jardim Municipal, Festa da Flor 2011  

Date: Mon, 28 Mar 2011 09:19:22 +0000 

Bom dia, Cláudia. 
O Sr. Vereador encarregou-me de indagar as dimensões da árvore pretendida. A ideia de ter uma 
árvore morta num jardim central da cidade, numa altura em que se pretende que tudo se encha de 
cor e flores não lhe agrada muito e eu percebo o seu receio. Por outro lado, como já é hábito, o 
Jardim vai ser palco das comemorações do 1º de Maio organizadas pela USAM, no Domingo, pelo 
que não conviria montar a estrutura antes disso. O anfiteatro está também requisitado por alunos 
da escola profissional do Atlântico para um desfile de moda e outras actividades na 5ª feira, dia 5 
de Maio. Uma semana cheia, portanto. 
Aguardo a sua resposta. 
Ana Virgínia Silva  
Departamento de Espaços Verdes 
Município do Funchal 

 

De: Claudia sofia dias sousa [mailto:claudiasds_14@hotmail.com]  
Enviada: terça-feira, 29 de Março de 2011 15:10 
Para: Ana Virginia Arrobe Valente Silva 

Assunto: RE: Instalação Artística no Jardim Municipal, Festa da Flor 2011  

Muito boa tarde, 

Exma Senhora Arquitecta Ana Virgínia Silva, 

Na sequência da exposição do projecto faltou realmente mencionar a dimensão da árvore, sendo o 
ideal máximo até 2,5metros de altura, tendo em conta a quantidade de mensagens que possam 

ser colocadas. Quanto ao facto de ser uma árvore sem vida, poderia amenizar o impacto colocando 
uma árvore seca em vez de queimada. 

O objectivo da iniciativa proposta assenta na sensibilização e interacção da população que, por 

vezes tem de ser feita de forma clara, obtendo assim resultados mais eficazes. Considero 
importante provocar o contraste entre o que a natureza tem de mais belo e o seu lado frágil, 

relembrando ao mesmo tempo a necessidade de protege-la devidamente. A árvore seca terá um 

impacto positivo visto que será colocado nos seus galhos mensagens em forma de flores e folhas.  



 

 

Quanto à colocação da árvore, a actividade decorre entre 2 a 8 de Maio, pelo que deveria ser 
colocada uns dias antes, no entanto se não for possível, penso que no dia 2 de Maio ainda irá a 

tempo. 
Compreendo a visão do Sr. Vereador face ao impacto da actividade numa época festiva tão 

importante para a Ilha da Madeira. Estou receptiva a adaptar-me às circunstâncias, ainda assim 
penso que será uma instalação artística acarinhada tanto pelos habitantes como pelos turistas. 

 Agradeço a disponibilidade e continuarei a minha busca para que a actividade seja do agrado de 

todos. 
com os melhores cumprimentos 

Cláudia Sousa 

 

De: Claudia sofia dias sousa [mailto:claudiasds_14@hotmail.com]  

Enviada: quinta-feira, 14 de Abril de 2011 15:41 

Para: Ana Virginia Arrobe Valente Silva 

Assunto: arvore - instalação no Jardim Municipal  

boa tarde, 

 Exma Senhora Arquitecta Virgínia Silva 
 permita-me através deste contacto obter alguma informação em relação ao assunto pendente, 

relacionado com o meu projecto de mestrado que envolve a colocação da árvore. 

 a existir qualquer incompatibilidade gostaria que me fosse informado a fim de poder pensar e 
realizar o projecto com base noutra alternativa. 

 sem outro assunto de momento 
 os meus respeitosos cumprimentos 

 Cláudia Sousa 
 

From: ana.silva@cm-funchal.pt 
To: claudiasds_14@hotmail.com 

CC: jose.rodrigues@cm-funchal.pt 
Subject: RE: arvore - instalação no Jardim Municipal 

Date: Thu, 14 Apr 2011 15:04:59 +0000 
 
Boa tarde, Cláudia. 
Relativamente ao seu pedido, posso confirmar-lhe que não há nenhum problema com o que 
pretende, tendo em mente as dimensões que mencionou, 2,5 m de altura. 
Basta que entre em contacto connosco, quando chegar, para poder ir ao Parque Ecológico 
escolher a árvore pretendida e nós depois encarregamo-nos de a colocar no local, provavelmente 
dentro de um vaso-contentor de alguma dimensão e com peso no fundo para garantir a 
estabilidade. Só deverá ser colocada no local na 2ª feira, dia 2 de Maio, após as comemorações 
do dia do trabalhador que terão lugar no Jardim Municipal. 
 Com os melhores cumprimentos. 
 Ana Virgínia Silva 
Departamento de Espaços Verdes 
Município do Funchal 

19-04-2011 

Exma Senhora Arquitecta Virgínia Silva 

 
É com muita satisfação que vejo confirmada a ideia que complementa o meu projecto de 

mestrado. Sabendo da sua receptividade desde o primeiro momento para esta ajuda, para mim 

muito importante, quero desde já agradecer-lhe, e ao Sr. Vereador toda a compreensão e 
disponibilidade manifestada.  

Resta-me esperar pelo êxito e impacto da instalação que neste momento envolve algumas dezenas 
de pessoas, e com as quais eu me sinto reconhecidamente muito grata. 

 Os meus cumprimentos e muito obrigada. 

 Cláudia Sousa 



 

 

02-05-2011 

Boa Tarde Arquitecta Virgínia, 
 Queria desta forma singela agradecer toda a sua disponibilidade e apoio que me dispensou para 

que o projecto ECO-FLOR se concretizasse. 
 Ainda hoje começarei a montar a exposição no átrio da Câmara Municipal do Funchal, estando 

desta forma aberta ao público entre 3 a 11 de Maio. 
 Passarei dentro em breve no seu gabinete para agradecer pessoalmente e fazer o convite para a 

inauguração a ter lugar na sexta feira dia 06 de Maio pelas 18 horas, apesar de a partir de amanhã 

já estar aberta ao público. 
 sem mais assunto a tratar, 

respeitosamente, 
Cláudia Sousa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apêndice 14: Opinião dos professores que participaram no Projecto 

Prof. Helena Sofia Henriques Fernandes – Escola Básica e Secundária do Carmo 

O acompanhamento foi fulcral na medida em que os alunos puderam conhecer o 

projecto  sem intermediários tornando o todo o conceito menos abstracto.  

As acções de sensibilização ultrapassaram a mera explicação do tema a desenvolver 

já que proporcionaram aulas diferentes e alargaram os horizontes quer ao nível de 

conhecimento como ao nível do entendimento da natureza e sua preservação. 

 Em relação ao tema, consideramos astuto o projecto desenvolver-se a partir da 

natureza, de modo especial sobre as nossas plantas indígenas que nos rodeiam e que 

passam despercebidas por desconhecimento e por falta de sensibilização. O projecto 

desenvolveu-se de forma natural como mais um processo para apreender 

conteúdos desenvolvendo-se a partir da necessidade de reciclar,  facto que temos vindo 

largamente a salientar .  

A grande maioria dos alunos respondeu positivamente e mostrou-se entusiasmada e 

motivada.  

O acompanhamento por parte da mediadora foi suficiente já que sempre que houve 

dúvidas o contacto era fácil e rápido.  

A experiência foi muito interessante ao nível da realização dentro da sala de aula, e 

principalmente agradável a oportunidade dos alunos verem o resultado do seu trabalho. Foi 

a primeira vez que recebemos um convite para um projecto deste género e repetiríamos a 

experiência.  

 

16-08-2011 

Prof. Paulo Ségio Beju - Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 

O projecto foi organizado com uma calendarização adequada, tendo sido criadas dinâmicas 

que, permitiram um melhor enquadramento do projecto junto dos participantes envolvidos. O 

esclarecimento inicial às turmas, por parte da mentora do projecto; a acção de sensibilização 

dinamizada pelo Dr. Raimundo Quintal - "Flora Endémica da Madeira e a concretização do 

projecto através de uma exposição conjunta foram pontos altos do projecto. Ao nível da exposição, 

poderia ter havido uma maior antecipação ligada aos imprevistos, para que fosse organizada 

atempadamente a visita dos alunos à Exposição. 

  As acções de sensibilização foram uma mais valia do projecto, não só servindo de 

complemento do projecto mas também como componente formativa dos alunos envolvidos. 

             Num contexto escolar e no âmbito da disciplina de Educação visual e Tecnológica, a 

temática cultural, no que respeita à natureza como património foi bastante importante na 

consolidação, bem como abordagem de diferentes conteúdos.  

  Sendo o património, as diferentes técnicas expressivas, o meio envolvente e a realidade do 

meio, no que corresponde às tradições e memória/identidade da comunidade, temas pertinentes à 

abordagem de conteúdos da disciplina de Educação Visual e Tecnológica, a problemática "Flor 

como Património Natural e Cultural” encerra uma série de elementos que vieram a enriquecer o 

envolvimento e participação dos alunos nas actividades em sala de aula.  

  Os alunos demonstraram desde o início até á conclusão dos projectos individuais, 

curiosidade, empenho e disponibilidade numa concretização que correspondesse a um projecto 

comum profícuo. 



 

 

  

              O acompanhamento "in loco" do desenvolvimento dos projectos permitiria uma maior 

envolvência da mentora, embora esse papel tivesse sido destinado aos professores e aos quais a 

mentora correspondeu de forma presente e assertiva.  

  A experiência deste projecto é muito salutar, pela heterogeneidade dos grupos que 

envolveu e seria de investir numa maior troca de informações entre os participantes, que daria 

continuidade à exposição. O projecto deverá ter continuidade em anos subsequentes.  

  A participação em projectos do género, pelo menos ao nível da escola é diminuto. 

  É de salientar que a participação dos alunos e, tendo em conta o resultado dos trabalhos - 

desde a pesquisa; a recolha de desenhos de observação nos jardins da escola; a selecção de esboços 

e materiais de execução, proporcionou uma experiência muito positiva no domínio do 

ensino/aprendizagem. 

 Sem mais assunto. 

 Deixo-lhe muitas FLORES. 

 Bj.                                                                                      29-07-2011 

 

Prof. Cristina Gomes – Centro Social da Ponta Delgada 

Olá,boa tarde, 

 

Achámos que foi feito um bom acompanhamento por parte da profª.Cláudia e a 

exposição estava bem organizada. A realização da acção de sensibilização foi muito 

importante pois permitiu esclareceu dúvidas em relação à origem das flores. O tema foi 

bem escolhido visto que as flores fazem parte da cultura madeirense. Os utentes aderiram 

com entusiasmo às actividades propostas e sentiram orgulho ao ver o trabalho final. Não 

costumamos participar em projectos deste género e ficamos sensibilizados com a proposta. 

Esperamos ter correspondido às expectativas. Beijinhos, até à próxima. Bom trabalho!! 

22-07-2011 

 

Prof. Ana Antunes – Centro de dia do Arco de São Jorge 
 

Olá Cláudia Sousa, antes de mais desculpe por não ter respondido antecipadamente ao seu mail. 
Então aqui vai.... :-) 

 

  
Relativamente à apresentação prévia do projeto e respetivo acompanhamento deste nas escola, 

julgo que foi necessário e benéfico na medida em que assim foi possível um melhor esclarecimento 
sobre toda a envolvência da população (neste caso adulta) em todo este projeto. No entanto, e no 

que respeita aos pontos (exposição e visita guiada), infelizmente, e devido a questões que nos 

ultrapassaram, não foi possível realizar a visita à exposição. 
Tal como já referi anteriormente, todo o contacto realizado com os participantes no projeto foram, 

e são sempre essenciais,pois assim também possibilita um maior contacto entre participantes e 
mentora do projeto, pois cada um dos contactos realizados fez com que cada participante se 



 

 

sentisse REALMENTE integrado no projeto. 

O tema utilizado para o projeto não poderia ser mais adequado, especialmente para nós, 
madeirenses, na medida em que as flores são um grande símbolo da nossa região. 

No que concerne à articulação entre conteúdos a abordar e projeto foi convergente uma vez que 
as utentes do centro de dia em questão, apreciam muito os trabalhos manuais, nada mais perfeito 

que realizar uma fusão entre a participação no projeto e a realização de trabalhos alusivos à flor. 

Na sua maioria, os utentes gostaram muito de participar no projeto, pois assim foi possível realizar 
e aplicar técnicas artísticas diversificadas.  

Pessoalmente, julgo que foi suficiente a participação da mediadora no projeto, na medida em que 
sempre se revelou muito prestável para qualquer dúvida ou esclarecimento sobre o mesmo. 

Todo este processo / projeto foi pensado ao pormenor, de maneira que não realizava nenhuma 
alteração,e a nível pessoal foi muito enriquecedor, pelo que, sem dúvida numa próxima 

oportunidade não hesitaria em repetir. 

Para projetos deste género (que eu tenha conhecimento), não são comuns convites de 
participação da instituição, mas julgo que poderiam ser um grande contributo noutros projetos pois 

é notório um grande empenhamento das utentes em atividades diversificadas. 
 

Observação final: 

Antes de mais, gostaria de felicitá-la por todo este projeto, não só pela escolha do tema, mas por 
toda a envolvência (e alma) evidenciada. 

 
Ana Antunes                                                                                            22-09-2011 

 :-) 

Prof. Marcelino Caldeira – Centro Comunitário do Funchal gerido pela SocioHabitaFunchal 

  

1- o que acharam do projecto desde o acompanhamento às escolas e centros de dia até à 

exposição e visita guiada? pontos positivos e negativos R – O projecto estava muito bem 

conseguido, desde os momentos exactos e atempados para a concretização da proposta; 

O acompanhamento foi o ideal, pois foi muito motivante,  conseguindo assim o mais 

importante para a posterior execução dos trabalhos, … o colocar o publico  a participar 

com as suas recordações; o indicar exemplos de caminhos e estratégias que os artistas 

utilizam para a criatividade; Achei um ponto bastante positivo, a contribuição para um 

desenvolvimento cultural falando dos mais conceituados artistas Madeirenses; o levar as 

pessoas a verem a temática da flor em inúmeros locais e peças ….     

2 - consideram importante a realização das acções de sensibilização para melhor 

entendimento do projecto? R - Sim, a acção de sensibilização foi muito importe pois foi 

explicativa, clara e principalmente motivante. O deixar a  ferramenta de trabalho “ 

Power-point”, e permitir e até incentivar aos colegas para levar a proposta a outros 

centros comunitários, como foi o caso dos Centros Comunitários das Cruzes e da Quinta 

Josefina, foi uma oportunidade de crescermos, pois tivemos a oportunidade de “ensinar a 

matéria” e é claro que foi uma maneira de apreendermos ainda mais. 



 

 

3- o que acharam sobre o tema? R - É um tema muito grato aos Madeirenses no geral, e 

assim as pessoas puderam se aventurar pela área como a criação de uma maneira mais 

natural e livre  

4 -de que forma envolveram o projecto com os conteúdos a leccionar? R - As técnicas 

previstas, e as visitas de estudos que estavam programadas para os Centros Comunitários 

para o ano de 2011, foram enriquecidas com esta temática, pois veio dar um novo olhar, 

alem disso, as pessoas sentiram-se participantes activos e valorizados com os seus 

trabalhos expostos, integrados na “festa da flor”, ainda por cima a aparecer nas televisões 

ao nível regional e nacional, assim como, podendo ir visitar as exposições de forma guiada 

… foram deveras  momentos cheios de muita alegria para todos, verem os seus trabalhos 

e as fotos obtidas nos momentos que estavam a produzir os trabalhos. 

5 - qual foi opinião geral (que ficou retida) dos alunos/utentes que participaram? R - 

Unanimemente foi de imensa satisfação, e uma das provas é que quiseram levar os seus 

trabalhos para casa, e isso prova que estavam satisfeitos com o que criaram. 

6 - o meu envolvimento como mediadora do projecto foi suficiente? ou sentiram 

necessidade de maior acompanhamento? R – Foi na justa medida, pois o espaço e a 

distância são importantes para quem cria, a motivação foi bem-feita, e logo o desejo de 

cumprir com o proposto foi geral, e cada qual na sua maneira pessoal.  

7- o que melhoravam? R - Sentimos satisfeitos pela maneira como correu o projecto, 

desde o inicio, até ao pormenor da entrega dos trabalhos após a exposição, que é digno 

de registo, … pois o cuidado manteve-se mesmo depois da apoteose da festa da flor, e 

das visitas as exposições. 

8 - de uma forma geral como descrevem esta experiência? repetiam-na? R – Muito bem 

organizada, muito gratificante para os frequentadores dos centros como para os colegas! 

Claro que repetíamos 

9 - costumam receber muitos convites para a participação de projectos deste género? 

R – Em projectos deste género nunca! Mas, já recebemos pedidos para participação em 

trabalhos de Magistrado, sem ser deste género. 

10 - outras observações. R – Parabéns!!! 

 Com os melhores cumprimentos - Marcelino Caldeira                                    25-07-2011 

 



 

 

Anexo1: Divulgação nos Media 

Diário de Notícias 

 

 



 

 

Jornal da Madeira 

 

 



 

 

Tribuna da Madeira – Revista Fiesta 
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