
 

 
 
 
 
 
 
 
 

II ENCONTRO INTERNACIONAL SINERGIAS ED 

“Conhecimento e Colaboração” 

 
Instalações Pedagógicas1 

 
 

O encontro final da segunda edição do projeto Sinergias ED pretendeu juntar pessoas com diferentes percursos e proveniências, 

profissionais e geográficas, para pôr em comum a sua diversidade de experiências, dialogando, discutindo e refletindo sobre dois 

campos interligados e que estão no centro do projeto: colaboração e conhecimento, em particular na interface entre Instituições do 

Ensino Superior e Organizações da Sociedade Civil. Procurou-se por e para isso, propor um encontro com uma roupagem um pouco 

diferente da habitual em conferências e encontros, onde o método expositivo ou o diálogo entre dois ou três atores é ouvido por uma 

plateia de participantes.  

Convidámos Ana Dubeux, professora, investigadora militante e educadora popular de Recife, Pernambuco (Brasil), que sugeriu que 

pudéssemos construir uma metodologia do encontro que fosse articulada com a proposta temática do mesmo. Decidimos, assim, propor 

                                                 
1  Este documento foi escrito a várias mãos, resultante da colaboração entre a facilitadora das Instalações Pedagógicas, Ana Dubeux, e os elementos da equipa 

do projeto Sinergias ED. Por essa razão são visíveis no texto diferentes estilos de escrita, nomeadamente a utilização simultânea do português do Brasil e do 
português de Portugal. 
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a construção de Instalações Pedagógicas que seriam o elemento propulsor e aglutinador da “matéria prima” necessária aos restantes 

momentos do encontro. Partimos do princípio de que todos/as os/as participantes possuem saberes importantes para serem partilhados, 

tendo como desafio fazer emergir tais saberes e propor estratégias para que sejam expressados, debatidos e, a seguir, sistematizados. 

Inspiradas nas metodologias da educação popular, as Instalações Pedagógicas2 são ferramentas de metodologias participativas que 

proporcionam o diálogo de saberes, colocando todos e todas em condição de igualdade nos debates, proporcionando interação e 

complementariedade entre saberes. Uma construção de tradição latino-americana, pouco praticada na Europa, mas muito eficaz nos 

processos de construção do conhecimento que se propõem ser colaborativos. Neste processo, especialistas e demais participantes 

alimentam-se mutuamente de um processo de aprendizagem muito criativo que contribui pouco a pouco para transformar as estruturas 

das instituições historicamente responsáveis pela construção da ciência na sociedade.   

O que são Instalações Pedagógicas?3 

As Instalações Pedagógicas são instalações artísticas importantes para potencializar outras formas de construção do conhecimento, 

uma vez que estimula a criatividade dos diferentes sujeitos participantes, permitindo a socialização e diálogos de saberes, de forma 

dinâmica, horizontal e integradora. 

Através da representação simbólica e física, as instalações possibilitam a reconstrução coletiva de identidades e 

territorialidades e, no caso dos cursos, a corporificação de emoções e subjetividades. Por meio dessa ferramenta, é 

possível retrabalhar junto ao grupo os elementos de um determinado conceito, cuja expressão deve ser 

                                                 
2  Para mais informações ver a coletânea Educação Popular e Economia Solidária no Nordeste, em especial o livro “Economia Solidária, Educação Popular e 

Pedagogia da autogestão – reaprendendo a aprender pelas veredas da descolonização do saber no Nordeste” em seu capítulo 2, cujo download pode ser feito 
através da seguinte ligação: https://mega.nz/#F!MU4BGSLB!jmIdSeEe8gdkbx00fHp-vw 

3  Antes do Encontro Internacional foi enviada, a cada participante, uma Carta Convite com uma breve contextualização sobre a metodologia das Instalações 
Pedagógicas. Esse texto pode ser encontrado em anexo, no final deste documento. 
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compartilhada e vivenciada por aquelas e aqueles que venham a acessá-la. Enquanto ferramenta pedagógica, seu 

uso é muito recente e vem se apoiando na necessidade de ampliar o acesso às subjetividades nas atividades de 

educação dos movimentos populares. A construção de uma instalação pedagógica exige diálogo, mediação e 

reflexão para a elaboração da representação naquele espaço (Medeiros, et. al., 2018, p. 78). 

São assim espaços de valorização estética e de belezura, como falava Paulo Freire. Nelas, os sujeitos envolvidos nas diferentes 

experiências e realidades onde vivenciam diferentes processos de construção do conhecimento, de preferência de maneira colaborativa, 

e nas aprendizagens que dela resultam, envolvem-se diretamente, pensando uma instalação artística sobre uma ou mais questões.  

Através do uso de símbolos, imagens, sons (músicas, toques, instrumentos musicais), elementos da natureza (água, solos, plantas, 

sementes, frutos, etc.), documentos escritos, odores, sabores, elementos místicos e religiosos, etc., (re)criam cenários que vão 

explicitando trajetórias/experiências carregadas de sentido e, logo, repletas de questões a serem problematizadas/ dialogadas, para a 

construção do conhecimento dialógico, que se faz no encontro e na partilha de saberes. As instalações podem acontecer numa praça, 

numa sala, num bosque, num ginásio, num sem fim de lugares. 

Na organização prévia do encontro, convidámos cada um/a dos e das participantes a organizar e a trazer materiais como fotografias, 

vídeos, livros, revistas, materiais produzidos coletivamente; objetos que lembrem alguma experiência vivenciada; instrumentos musicais; 

odores, sabores... Para permitir a participação de todas e todos4, construímos duas instalações pedagógicas em espaços diferentes. 

Quando terminamos, introduzimos uma segunda metodologia, que também vem da educação popular, para permitir a troca entre os/as 

construtores/as das duas instalações: o carrossel pedagógico. Esta metodologia, permite, através de uma mediação, a troca de 

experiências, a reflexão e o debate entre dois grupos a partir de duas experiências diferentes, mediados por uma problematização 

                                                 
4  Uma instalação pedagógica não deve ser construída com mais de 35 participantes, sob risco de se perder muito em conteúdo e debate. 
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comum previamente organizada. Neste carrossel pedagógico, os/as participantes de uma das instalações tiveram a oportunidade de 

visitar e fazer leituras e interpretações sobre a outra instalação, na qual não tinham participado. Por fim, fizemos um plenário de síntese 

sobre os olhares e as questões que as instalações pedagógicas nos trazem, seja para a compreensão histórica da nossa caminhada e 

seus acúmulos, seja para ver os nossos desafios individuais e coletivos, ou ainda, para traçarmos metas e ações para o nosso futuro. 

Instalações Pedagógicas no Encontro Sinergias ED 

No âmbito das grandes temáticas do encontro – o conhecimento e a colaboração – as perguntas geradoras para a reflexão e para as 

instalações pedagógicas foram as seguintes:  

Construção do conhecimento 

Que lógicas? Que relações? Que consequências? 

Instituições de Ensino Superior e Organizações da Sociedade Civil 

Que papéis? Que aprendizagens? Que novas formas de interação? 

Educação para o Desenvolvimento / Educação para a Cidadania Global 

Que contributos? 

 

Os e as participantes foram divididos em dois grupos – o “grupo sol” e o “grupo flor” – os quais, durante toda a manhã, construíram as 

suas instalações e visitaram as instalações do outro grupo.  

Em cada grupo, esteve presente um/a facilitador/a e um/a relator/a que elaboraram uma síntese dos principais elementos levantados 

num e noutro momento: construção e visita. Estas sínteses foram posteriormente apresentadas em plenário. 
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Nome Grupo Flor Grupo Sol 

Caraterização 

do grupo 

Grupo constituído por 17 pessoas mais 2 pessoas da 

organização (facilitador e relatora), bastante heterogéneo, com 

representantes de diversas OSC, IES e pessoas que se 

identificaram como free-lancers, e bastante diversidade 

geográfica.  

 

Grupo constituído por 15 pessoas mais 2 pessoas da 

organização (facilitador e relator) de várias proveniências, 

ligações e interrelações – “muitos planetas, vários 

astronautas”. 

 

Principais 
reflexões 

QUE PROBLEMAS? 

 

 Quem tem legitimidade para contar a História?  

 Quem define o que é construção de conhecimento? 

 Existirá uma hierarquia de conhecimentos? 

 Que ambiente favorecerá a construção do 

conhecimento – a estrutura / o caos? 

 

DE ONDE PARTIMOS? 

 

 Bases – de onde vimos – histórias individuais  

 Diferentes fontes de conhecimento 

 Diferentes lugares  

 Diferentes tempos 

 

QUE FORMAS DE INTERAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO? 

 

 Construção de conhecimento – constante procura – 

exploração  

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

 Momentos fundadores – confronto com autores, 

contextos, memórias e experiências 

 Viagem – deslocar-se, descentrar-se, transportar, 

ser transportado 

 Subjetividade – emoções, afetos, registo sensorial, 

diálogo entre o interior e o exterior 

 Acumulação e redistribuição – encher, transbordar, 

redistribuir, partilhar, receber, dar 

 Compromisso e intencionalidade – agendar, 

observar, registar, sistematizar 

 Aglutinar / Interligar – temas, ideias, perspetivas, 

emoções 

 Limites e curiosidade geradora 

 Multitudes de camadas, prismas e olhares 

 

“O conhecimento começa todo ali em baixo; é preciso 
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 Paralelo e cruzamento entre diferentes conhecimentos 

(das margens, das fronteiras) 

 O papel da palavra escrita + natureza + espiritualidade 

 

QUE FORMAS ASSUMEM ESTES PROCESSOS, ESTAS 

INTERAÇÕES? 

´ 

 Imagem do caminho – caminhos vários que se cruzam  

 O labirinto – encontros, desencontros, curiosidade, 

incerteza 

 Forma caótica do processo criativo de construção de 

conhecimento 

 Confronto entre a intenção pessoal e a construção de 

um sentido coletivo – necessária ou não? Ligada ou 

não? 

 Desconforto dos “Conflitos saudáveis” 

 Barreiras e obstáculos à colaboração e ao 

conhecimento – conhecimento disruptivo 

 O tempo como limitador 

 

QUE APRENDIZAGENS? QUE CONSEQUÊNCIAS? 

 

 Fio que tece relações, cria ligações 

 Livros abertos – partilha do conhecimento 

 Onda / vulcão – erupção, abertura para fora, sair, altos 

e baixos 

 Construção – legos 

 Dinamismo – diferentes perspetivas fazem-nos sentir 

diferentes coisas – afinal, quem está estático? O 

haver tempero, o saber dos livros, o saber popular; vai 

tudo para o saco (a bagagem), que depois transborda.” 

 

 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

 

 Encontro – temas, ideias, perspetivas, emoções 

 Olhar a realidade a partir de vários ângulos 

 União através do fio que se liga e interliga 

 

 

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO / EDUCAÇÃO 

PARA A CIDADANIA GLOBAL 

 

 Necessidade de um eixo temático 

 As pessoas como ponto de partida 

 

“Será que estamos à procura de “estancar” o 

conhecimento? Será que o mais importante não é 

deixarmo-nos interpelar?” 

 

“Isto não é uma obra acabada – a obra vai-se 

(re)construindo pelas várias leituras que as pessoas que 

observam/apreciam fazem e pelos significados que lhes 

atribuem.” 
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conhecimento? Ou nós? 

 Riso, felicidade, emoções 

 Sonho / perplexidade / pura realidade 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIInnnssstttaaalllaaaçççãããooo   GGGrrruuupppooo   FFFLLLOOORRR   IIInnnssstttaaalllaaaçççãããooo   GGGrrruuupppooo   SSSOOOLLL   
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Observação e reflexão crítica 

Após a apresentação das sínteses e de um momento de discussão aberta a todos/as os/as participantes, duas pessoas, que estiveram 

nas instalações enquanto “observadoras”, trouxeram breves reflexões críticas sobre o que viram e ouviram, tanto em termos de 

conteúdos como de processos. Em seguida, apresentam-se essas reflexões: 

«Observar a construção das instalações pedagógicas e o processo de debate vivenciado pelos grupos para a sua construção foi muito 

precioso, apesar da dificuldade de estar num papel onde não podíamos fazer intervenção, o que foi uma dificuldade para nós, 

observadoras.   

As instalações pedagógicas proporcionaram pequenas metáforas sobre a vida e as relações entre as pessoas bem como um debate 

profundo sobre como construímos conhecimento em nossa sociedade, num curto espaço de tempo. 

O papel de observadoras permitiu-nos refletir sobre as formas convencionais de produção de conhecimento científico. Perceber de 

forma profunda que, por exemplo, ao observar o que estava a acontecer, trazíamos toda a nossa bagagem, sem possibilidade de 

neutralidade ou objetividade na forma como observamos. Um outro elemento que se coloca na produção de conhecimento sobre a 

realidade é a pretensão de englobar o todo. Ao termos estado de forma descontínua em cada grupo - porque alternámos - percebemos 

o quão fragmentado pode ser o conhecimento de algo e como as instalações podem contribuir para que tais fragmentos possam 

transformar-se num todo refletido e orientado, qual a construção de um vitral. Assim, o que apresentamos de seguida é a forma como 

interpretamos os fragmentos do que os e as participantes disseram e fizeram.  
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Um dos traços marcantes no processo de construção, e que foi sublinhado nas sínteses dos grupos, foi a procura de harmonia, de 

estrutura, para escapar ao caos. A necessidade de produzir algo estruturado, quase que em contraponto à intuição, ao deixar ir. Uma 

procura bastante pautada pelo que deve ser, mais do que o como é. Por exemplo, não querer deixar cadeiras empilhadas, porque 

transmitem a ideia de hierarquia, ou não querer círculos fechados, porque o conhecimento é aberto e se manifesta de diferentes formas 

na sociedade. A problemática central neste debate girou em torno dos diferentes tipos de conhecimentos existentes em nossa sociedade 

e de como eles interagem e são legitimados como “conhecimentos verdadeiros”. Será que são mesmo abertos ou deveriam ser?  

Outro aspecto mencionado pelos/as participantes foi a existência de tensões e conflitos, assim como existem nos processos de 

construção coletiva do conhecimento, mas  que é difícil encará-los, identificá-los e lidar com eles. Por outro lado, e numa das metáforas 

da vida, as instalações resultaram de construções, destruições e reconstruções continuadas de tipos de conhecimentos e saberes, num 

espaço de poucas horas. O questionamento das certezas é talvez “desestabilizante”, mas necessário à construção coletiva onde o 

confronto de opiniões e de saberes gera um novo saber.  

Interessante também perceber que questionamos as nossas referências, mas que estamos fortemente condicionados por elas. Por 

exemplo, mesmo tendo estado quase ausente a palavra 'ciência', apareceram expressões como 'teorias', 'conceitos' e raciocínios como 

“partir do particular para o geral”, expressão que é oriunda do método científico cartesiano, linear e nada coerente com uma nova forma 

de fazer ciência. A instalação pedagógica também dá um “xeque-mate” nas certezas metodológicas consolidadas nos meios 

académicos. Ou seja, para além de questionar o conceito de ciência que estamos construindo, questiona o método e a forma como a 

temos materializado em diferentes espaços da sociedade.    
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Por outro lado, parece ter sido possível mudar de perspectiva, pelo menos fisicamente, e ser-se exposto/a de uma forma quase natural 

à necessidade de interpelar o/a outro/a. O percurso de construção-destruição-reconstrução passou pela dialogia, pela colocação de 

diferentes subjetividades, sobretudo na interpretação das instalações do outro grupo. 

Por último, uma das reflexões emersas, mas talvez pouco discutida, foi a da violência das colonialidades, do reconhecer o conhecimento 

como poder. Para o perceber, parece necessário um caminho como o experimentado neste dia: o de sair de si, mas também o do 

reconhecimento dessa violência em nós, como nós a reproduzimos. Porém, isso poderá implicar uma constante instabilidade do ser, 

para a qual não estamos (muito) preparados/as. 

Por fim, valerá a pena ainda destacar algumas frases marcantes e reflexões suscitadas pelas mesmas:  

- “Quem tem legitimidade para contar a história?” 

- “A desvalorização do conhecimento das margens.” - quem constrói essas margens? 

- “Porque é que não podemos ser todos artistas?” - e cientistas, e padeiros... será que não somos?  

- “O que é o ‘puro’?” - o conhecimento ou a realidade? 

Na pequena avaliação realizada pela equipe responsável por coordenar o processo de instalações pedagógicas no encontro, percebeu-

se um elemento importante: este foi o ponto alto do encontro! Apesar do desconhecimento das e dos participantes sobre a metodologia, 

estes/as estiveram muito ativos no processo de construção e reflexão da metodologia, e com certeza saíram do encontro animadas/os 

com a possibilidade de organizar novas “festas do saber” onde o lúdico complementa a razão buscando novos caminhos na colaboração 

universidade-sociedade.» 
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