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 Projeto “Universos Paralelos” 
Descrição 

 
“Não há não, duas folhas iguais em toda a criação , ou nervura a menos, ou célula a 

mais, não há de certeza, duas folhas iguais.” 
António Gedeão 

 
Este Projeto consiste na realização de um painel criativo em azulejo. Assim definimos 
que se apresentasse como um tríptico, dois painéis menores com um padrão 
ilustrativo alusivo ao tema, intercalado com espelhos, e um outro, central com os 
elementos constituintes em barro. 
 

 
 
Este painel é produto de uma reflexão de cada um dos artistas intervenientes sobre 
os elementos e a profundidade do conceito de Universo. 
 
 
Metodologia 
Com a intenção de ser inserido num espaço público no Centro Histórico de Évora, foi 
trabalhado o tema com uma artista plástica, em conjunto com um grupo de 5 jovens, 
portadores de deficiência, e 2 adultos. Foram criados 21 azulejos em barro para o 
painel central e 21 azulejos pintados para os painéis laterais.  Este processo afirma-se 
como uma forma privilegiada de compartilhar o modo como os participantes reagem 
ao mundo que os circunda, procurando fomentar o debate, a reflexão, e um espaço 
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de aprendizagem onde as diferenças são valorizadas e as capacidades evidenciadas, 
onde o poema de António Gedeão (acima transcrito), serviu de mote. 
 
 
 
Objetivos 

1. Promover uma reavaliação de valores, crenças e atitudes pessoais e sociais 

dos cidadãos face à deficiência; 

2. Fomentar a criatividade e a consciência do mundo; 

3. Promover a inclusão das pessoas com deficiência envolvidas no projeto; 

4. Desenvolver um processo criativo que terá como resultado um produto 

artístico (painel em cerâmica). 

5. Fomentar a intercambialidade entre instituições, na procura da inclusão do 

conhecimento humano, de si próprio e do outro. 

6. Desenvolver o processo empático entre participantes, fomentando a inclusão 

e o desenvolver da auto-estima. 

 

 

Aguarda-se decisão da Direção Regional da Cultura do Alentejo para colocação 

do painel em local público (devido à proximidade das muralhas da cidade) e 

partilha do mesmo pela comunidade. 
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