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Na anatomia, a pele é o revestimento externo do corpo, é considerado o maior órgão do corpo humano. Protege os tecidos subjacentes das agressões externas, regula a temperatura  e permite-nos sentir e percecionar o mundo a nível sensitivo.Tal como a nossa pele, a Pele – Associação Social e Cultural tem tido sempre um cuidado e protecção especial com a sua comunidade. Espaço de contacto social e cultural, tem como propósito cruzar pessoas que, de outra forma, não se cruzariam. Com princípios claramente activistas, a sua missão tem sido questionar o mundo que nos rodeia e abordar temas que nos dizem respeito a todos.  

Fruto desses valores nasceram os espetáculos “Enxoval”  
e “Ilha - Jardim”. 

“Enxoval, um bordado a muitas mãos” (no Jardim  
de S. Lázaro) traz-nos uma instalação sobre “as bravas”; 
mulheres que com a sua coragem e resiliência têm histórias 
para contar, e que são exemplo de libertação feminina num 
mundo muitas vezes dominado pela soberania masculina. 

Projecto focado nas questões da igualdade 
de género, a 
sua principal 
função é dar 
visibilidade 
ao legado 
feminino. 

Em cena, 
encontramos 

um enorme tecido 
que ganha cor e forma à medida que vai sendo bordado. 
É um trabalho colectivo e para o colectivo. Qualquer pessoa, 
independentemente da idade ou género, pode juntar-se ao 
grupo e acrescentar ao bordado um pouquinho de si. Além  
do bordado, todos são convidados a contar uma história sobre 
mulheres que, de alguma maneira, inspiraram as suas vidas. 

Quanto ao espetáculo “Ilha – Jardim” (apresentou-
-se dia 16, às 19h, no Jardim de S. Lázaro), é profundamente 
visível a diversidade do grupo. Maioritariamente constituído 
por pessoas idosas, este grupo abraça um encontro de 
gerações entre os mais velhos, jovens e pessoas de meia 
idade. Esta performance musical tem como principal 
objectivo unir e sensibilizar a comunidade para assuntos 
que interessam a todos, como a dinamização dos espaços 
comuns a toda a vizinhança local. O público é convidado a 
repensar os espaços públicos locais de lazer, como os jardins, 
e a dar sugestões de como poderiam ser dinamizados. Cada 

interessado contribui com um saber que possui 
e que gostava de 

partilhar ou de 
ver partilhado. 
Todas as 
sugestões são 
bem-vindas. 

É neste 
sentimento 
de igualdade, 
fraternidade e 
cooperação que 
os valores da 
Pele trabalham 
para uma 
sociedade mais 
equitativa, onde 
as suas gentes 
se sentem mais 
acompanhadas e 
a solidão se dilui. 
Tudo isto é Pele! É 
caso para se dizer 
“as pessoas à flor da 
Pele”!

A PELE
EM PERSPECTIVA
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O

E CORPOS

SÓ É POSSÍVEL UMA EXPERIÊNCIA DO COMUM  NAS SOCIEDADES ONDE A DIMENSÃO DA PROPRIEDADE  NÃO É A DIMENSÃO FUNDAMENTAL DA EXPERIÊNCIA SOCIAL. Vladimir Safatle no Jardim de São Lázaro, a 16 de setembro
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FUTURO
É NOSSO!

Encontrei estas duas definições de escola, que 
conseguem ser simultaneamente muito próximas  
e totalmente contraditórias. Quando penso em escola, 
surge-me logo a ideia das secretárias e do professor  
que debita.  Por contraste, imagino-me a mim e aos  
meus amigos na rua a jogar à bola ou a fugir com as 
gomas que tiramos a mais. Vejo o acesso à escola como 
um direito básico à minha condição de ser humano. Mas 
se em Portugal fossem fechadas mais de 70 escolas 
públicas? Qual seria o choque? Qual seria a reação?

Conhecer os ColetivA Ocupação faz-me pensar 
nisto, faz-me questionar as suas urgências,  
as suas vontades e necessidades. Faz-me, sendo eu um 
estudante de 18 anos, perceber quão importante 
e necessário é ter a segurança de sair de casa a cada dia 
para estudar. Olhando para a sua luta, faz-me acreditar 
que o mundo ainda é possível e que acima de tudo a 
educação é ainda mais possível.  

O ColectivA Ocupação é um grupo que surge 
de um movimento estudantil denomiado 
“secundaristas” que, em 2015, em São Paulo se insurgiu 
contra o fecho de diversas escolas, entre outras causas. 

Neste sentido, o que é o corpo? O que é o corpo 
do indivíduo enquanto estudante? Falamos de um corpo 
inquieto, curioso, esfomeado por saber. Ou pelo menos 
deveria ser assim. Um corpo ativo! E quando olho para 
o mundo, imagino ainda que deveríamos ser Corpos 
Insurgentes! Acredito que a época que vivemos é de 
rutura. Com a propagação da Internet, dos media, 
a crueldade humana é cada vez mais banalizada 
e cada vez menos os que governam a terra pensam  
no que fazem, na consequência dos seus atos, 
 e como irá acabar o mundo. Parece que remamos contra 
a maré e nesse sentido temos de tomar este grupo - 
ColetivA Ocupação - como exemplo, pois é necessário 

que a juventude se 
mobilize para bradar 
aos céus, pois o futuro 
é seu/nosso e se 
esperamos que os cotas 
se resolvam, talvez já 
tenhamos perdido tudo. 

A educação 
hoje está contaminada 
pelo desgaste que 
marca a sociedade de 
hoje. A preocupação 
em nos mantermos 
entretidos e apagados da realidade, 
destrói o conceito de intelecto e formata-nos para 
que vivamos em permanência como objetos de uma 
geringonça, em que a meta é somente a sobrevivência. 
Posto isto, é necessário mudar os regulamentos,  
é necessário desconstruir, é necessário olhar para  
o outro, olhar o que é/quem é o aluno, incutir valores, 
discutir ideias, complementar visões políticas… 

É necessário liberdade do pensamento, 
ginástica da imaginação. É necessário agir perante 
o estado de urgência em que o mundo se encontra.  
Mudar para um lugar como deve ser. A educação deve 
ser um caminho para o desenvolvimento e para o não 
conformismo, não para a criação de robôs. É necessário 
transformar a escola num espaço seguro e de partilha. 
É necessário escutar os jovens! E por isso convido 
todos a ouvir e assistir ao espetáculo “Quando Quebra 
Queima”, dia 22 de setembro, na Escola Alexandre 
Herculano, e peço que vão de coração aberto a novas 
respostas, perguntas e insurgências. Venham Mexer 
para que o mundo seja mais como devia!

PASSA-PALAVRA!

ESCOLA    instituição que tem o encargo de educar, segundo programas e planos sistemáticos, os indivíduos nas diferentes idades da sua formação. ESCOLA    em diferentes idades, fases e experiências da vida, a escola  é um método individual de crescer enquanto indivíduo.  As aulas não passam de momentos que marcam e outros  que dissipam. É essencialmente um caminho de escolhas,  vontades e necessidades.

VICENTE GIL

INSURGENTES
P. 2

Buscar o comum em tempos sombrios, potencializa grupos e artistas que se movimentam no improvável. Ocupar edifícios e outros espaços públicos como legítimos de debates, de fruição, de encontro. Estar no jardim. Buscar o comum na atenção ao outro. Estar no mundo como ferramenta de conscientização e mudança. Perceber as diferenças como construtoras da sabedoria coletiva. Criar novas gramáticas e se apropriar das já existentes subvertendo-as. Compartilhar... o comum. O 1º dia de Eirpac teve também, além dessa busca do comum, nos interstícios de nossas diferenças, dos desejos e sonhos, um tributo aos afectos que se constroem nestes encontros. E por esse facto a Márcia Pompeu Nogueira aqui está connosco.
RAMON AGUIAR E ISABEL BEZELGA
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BAIRRO DO CERCO
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URGÊNCIA

POVOAR LUGARES INEXISTENTES.

INCOMUNS

OCUPAR 
O ESPAÇO.

CORPO! ARTE! ESCOLA!

FONTAINHAS

Eu sei bem e quero dizer!

Criação colectiva.

Os limites do meu mundo

O que procura outro lugar 

para poder ser. 

Lençóis brancos são 

bandeiras.

Conhece o seu vizinho?

Quem anda de cabeça 

para baixo tem o céu como 

abismo. (Paul Celan citado 

por Vladimir Safatle)

Ilusão de autonomia, de 
identidade e de unidade.

Sistema de paralisação 

da imaginação social. 

(Vladimir Safatle)
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O jardim como 

ilha suspensa.

Quando quebra 

queima

Trabalha! Trabalha!
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PASSA-PALAVRA 

(COM ANJOS*)

www.mexe.org.pt

MEXE ZINE DIA#2

*Anjo: pessoa responsável por receber e cuidar 
dos grupos de artistas durante todo o MEXE.
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