
Seminário internacional 
do projeto de inveStigação 
da Unidade de inveStigação 

edUcação e deSenvolvimento 
Sobre o projeto 1o × 1o 
da FUndação caloUSte 

gUlbenkian

14 dezembro 2o15
9h3o – 18h3o

aUditório da biblioteca  
da Fct-Unl

eSpaçoS  
entre arte  

e edUcação



progr ama

9h3o
abertUra  
doS trabalhoS
mariana gaio alves (coordenação Uied; Fct-Unl)  
teresa gonçalves (Uied; Universidade Federal  
do rio de janeiro)

1ohoo

conFerência:
aS arteS na eScola  
e a Formação  
da atenção
jorge larrosa (Universidade de barcelona)
moderação: elisabete Xavier gomes (Uied; eSei maria Ulrich)

11h3o–12hoo
paUSa para caFé
12hoo

o 1o × 1o: emergência 
e percUrSo 
maria de assis Swinnerton (Fundação calouste gulbenkian) 
judith Silva pereira (acompanhamento e avaliação do projeto)
lara Soares (a oficina, guimarães)
moderação: ana luísa de oliveira pires (Uied; eSe de Setúbal)

13hoo–14h3o
paUSa para almoço
14h3o

o 1o × 1o: atoreS 
e dinâmicaS de 
intervenção
participantes: isabel machado (escola Secundária caldas  
das taipas), ângela rebordão (escola Secundária dona 
Filipa de lencastre), Francisco estorninho (escola Secundária 
Seomara costa primo), antónio pedro (música/cinema), 
catarina requeijo (teatro), Susana gomes da Silva 
(Fundação calouste gulbenkian)
moderação: paulo pires do vale (eSei maria Ulrich)

16hoo–16h15
paUSa para caFé
16h15

teorizando 
eSpaçoS entre 
arte e edUcação: 
perSpetivaS Sobre 
o trabalho de 
inveStigação
teresa gonçalves (Uied; Universidade Federal do rio janeiro)
elisabete Xavier gomes (Uied; eSei maria Ulrich)
ana luísa de oliveira pires (Uied; eSe de Setúbal)

17h3o
conclUSõeS  
e encerramento  
doS trabalhoS



notaS biogr áFicaS

ana lUíSa 
de oliveira 
pireS 
é mestre e doutora em ciências 
da educação pela Universidade 
nova de lisboa, professora 
coordenadora na escola 
Superior de educação do 
instituto politécnico de Setúbal e 
investigadora na Uied (Fct-Unl). 
Fez estudos de pós-doutoramento 
no instituto de educação da 
Universidade de lisboa. 
tem trabalhado na área da 
formação de professores e 
investigado no domínio da 
educação/formação de adultos, 
políticas educativas do ensino 
superior, educação ao longo da 
vida, tendo diversas publicações 
como livros, capítulos de livros  
e artigos de natureza científica.

ângela 
rebordão
nasceu em 1967 no Fundão. 
licenciada em engenharia 
Química pelo iSt, fez a 
profissionalização docente na 
eSelx e uma pós-graduação 
em investigação e intervenção 
educativas, no âmbito do 
mestrado em ciências da 
educação na FcSh da Ul.

antónio 
pedro
licenciado em Sociologia, estudou 
também música, cinema e teatro. 
divide a sua prática artística entre 
a música e o cinema. compõe 
para teatro, dança e cinema e 
dirige vários espetáculos onde 
filma e toca, tentando aprofundar 
a relação entre imagem e som. 
como pedagogo colabora 
regularmente com a Fundação 
calouste gulbenkian. é codiretor 
da companhia caótica.

catarina 
reQUeijo
nasceu em 1973. licenciada 
em bioquímica pela FctUc e 
bacharel em teatro pela eStc, 
desenvolve trabalho como 
atriz, encenadora, formadora e 
docente, em diversas instituições. 
leciona expressão dramática  
no colégio cesário  verde,  
desde 2oo7.

eliSabete 
Xavier 
gomeS
professora adjunta de pedagogia 
na escola Superior de educadores 
de infância maria Ulrich, onde 
atualmente exerce funções de 
direção; investigadora integrada 
na Unidade de investigação, 
educação e desenvolvimento 
da Fct-Unl. Fez doutoramento 
em ciências da educação na 
Universidade nova de lisboa.

estuda, e preocupa-se com, 
a educação de crianças na 
contemporaneidade. 
o foco do seu trabalho de 
investigação situa-se no estudo 
das fronteiras, e das relações, 
entre diferentes contextos e 
práticas de educação, e é a 
partir deste ponto de análise que 
tem desenvolvido trabalho na 
formação inicial de educadores 
de infância e professores do 
1.º ciclo do ensino básico. 

FranciSco 
eStorninho
nasceu a 1975 em lisboa. 
professor na escola Secundária 
Seomara da costa primo, 
amadora. licenciado em 
matemática (ensino de) pela 
Faculdade de ciências da 
Universidade de lisboa estando 
a concluir o mestrado em 
matemática para professores. 
adepto de novas tecnologias e sua 
aplicação no ensino. reconhece 
na interdisciplinaridade uma mais 
valia na promoção e consolidação 
das aprendizagens. entusiasta 
da resolução de problemas/
desafios matemáticos.

jorge 
larroSa
professor titular de Filosofia 
da educação na Universidade 
de barcelona. licenciado em 
pedagogia e em Filosofia, doutor 
em pedagogia, realizou pós- 
-doutoramento no instituto 
de educação da Universidade 
de londres no centro michel 
Foucault da Sorbonne de paris. 
os seus trabalhos, de clara 
vocação ensaística, situam-se 
entre a filosofia, a literatura, o 
cinema e a educação. de entre 
os seus temas principais de 
trabalho destacam-se a relação 
entre experiência e educação, 
assim como o funcionamento dos 
dispositivos artísticos, culturais e 
educativos. trabalha com artistas, 
tanto das artes cénicas como 
das artes plásticas, e com todo 
o tipo de mediadores culturais. 

jUdith Silva 
pereira
licenciada em geologia na 
Faculdade de ciências de 
lisboa, exerceu funções docentes 
em diversas escolas e no 
instituto de reinserção Social. 
dinamizando vários projetos.
colaborou em projetos de 
investigação no instituto 
de inovação educacional e 
exerceu funções de diretora 
de Serviços da classificação 
de provas de aferição. 
Fez formação de professores nas 
áreas da avaliação, classificação 
de provas e da aprendizagem  
da matemática.
acompanha e avalia projetos 
relacionados com a área da 
educação.



maria 
de aSSiS 
Swinnerton
licenciada em história pela 
Universidade de lisboa e pós- 
-graduada em gestão das artes 
pelo ina/ccb, exerceu atividade 
como jornalista e crítica de dança 
e como autora e apresentadora de 
programas culturais para a rádio  
e a televisão. autora e coautora de 
várias edições sobre dança e artes 
performativas contemporâneas. 
Fez consultoria de programação 
para diferentes instituições e foi 
vice-presidente do instituto das 
artes do ministério da cultura 
de 2oo3 a 2oo5. integrou dois 
grupos de trabalho constituídos 
pela comissão europeia na área 
da educação cultural e artística 
entre 2oo8 e 2o15. dirige o 
programa gulbenkian educação 
para a cultura e ciência.

maria iSabel 
machado
licenciada em humanidades 
pela Faculdade de Filosofia 
de braga da Universidade 
católica portuguesa. 
é professora de português desde 
1989, leciona na escola Secundá-
ria de caldas das taipas desde 
2ooo, onde tem participado 
e coordenado vários projetos.

mariana 
gaio alveS
Socióloga e doutorada em  
ciências da educação, professora 
auxiliar com agregação no  
departamento de ciências Sociais 
aplicadas da Faculdade de ciên-
cias e tecnologia da Universidade  
nova de lisboa (Fct/Unl).  
os seus principais interesses de 
investigação abrangem a inserção 
profissional de diplomados de 
ensino superior, as relações entre 
educação, trabalho e emprego,  
o ensino superior e a educação 
ao longo da vida. é coordenado-
ra do mestrado em educação 
da Fct/Unl e também coor-
denadora nesta Faculdade do 
programa doutoral em ciências 
da educação em associação 
com a FcSh/Unl e iSpa.

lara 
SoareS
doutoranda em educação 
artística e mestre em prática e 
teoria do desenho na Faculdade 
de belas artes da Universidade 
do porto. licenciada em artes 
visuais na eSad – escola de 
artes de caldas da rainha.
nos últimos anos tem colaborado 
com diferentes estruturas de 
arte contemporânea, e na 
coordenação e produção de 
projetos de criação e formação 
artística. em 2o11 integra a equipa 
de a oficina no serviço educativo 
da guimarães capital da cultura 
2o12 onde ainda permanece.

paUlo pireS  
do vale
licenciado e mestre em Filosofia 
pela FcSh – Unl; professor na 
escola Superior de educadores 
de infância maria Ulrich e na 
Universidade católica portuguesa. 
ensaísta e curador independente. 
membro da associação 
internacional de críticos de arte.
coordenação da pós-graduação 
infância e arte da eSei maria 
Ulrich.

SUSana 
gomeS  
da Silva
licenciada em história pela 
Faculdade de ciências Sociais  
e humanas da Universidade  
nova de lisboa (1994).  
pós-graduada em museologia 
e educação pela Faculdade de 
belas artes da Universidade de 
barcelona (espanha, 2ooo)  
e pela Universidade de leicester 
(inglaterra – 2oo4) – masters/
diploma in museum Studies 
(especialização museum 
education and communication).
desde 2oo1 que desenvolve 
atividades profissionais na 
área da educação nos museus 
como conferencista, autora 
de projetos educativos e 
formadora/professora convidada 
em diferentes instituições e 
universidades. é professora 
convidada na pós-graduação 
– museus e educação da 
Universidade de évora (2oo6) 
e no mestrado de curadoria 
da Faculdade de belas artes 
da Universidade de lisboa, 
no qual assegura o módulo 
de Serviços educativos.
como atividade principal dirige 
desde 2oo2 o Setor de educação 
e animação artística do cam/
Fundação calouste gulbenkian 
(lisboa), sendo a responsável 
pela orientação e programação 
educativa deste serviço.

tereSa 
gonçalveS 
é doutorada em educação pela 
Universidade de Sevilha, mestre 
em Filosofia pela Universidade 
católica de lovaina e licenciada 
em Filosofia pela Universidade de 
lisboa. atualmente é professora-
-adjunta da Faculdade de edu-
cação da Universidade Federal 
do rio de janeiro onde coordena 
o grupo de estudo e pesquisa 
sobre o trabalho da educação – 
geSte e colaboradora da Uied/
Fct-Unl. a sua investigação 
foca-se na formação de profes-
sores, na teoria da educação e 
nas metodologias de investiga-
ção em educação. é docente 
dos cursos de pedagogia e do 
programa de pós-graduação da 
Faculdade de educação da UFrj.



este seminário tem como finalidade 
a partilha e a discussão do projeto 
de investigação Teorizando Espaços 
entre Arte e Educação que agora se 
encerra. este tomou como objeto 
de estudo o 1o × 1o, um projeto 
inovador de formação contínua 
de professores, promovido pelo 
programa descobrir da Fundação 
calouste gulbenkian, e que 
assenta em estratégias formativas 
desenvolvidas em contexto (escolas 
do ensino Secundário e Fundação 
calouste gulbenkian) e ancoradas  
em equipas constituídas por artistas  
e professores.
neste seminário pretende-se fazer 
acontecer um diálogo crítico, 
informado por perspetivas teóricas, 
práticas e vivenciais, sobre os 
espaços entre arte e educação.
organização parceiros


