
 
 

SMILE – Schools Museus Internet Learning Education 

 

O programa Erasmus+ “A Escola Aberta ao Exterior: Novos Contextos de Aprendizagem” tem entre 

os seus principais objetivos proporcionar aos profissionais europeus que a ele se candidatem uma 

forma de adquirirem aprendizagens ao longo da vida. Aprender, Educar, Desenvolver, Partilhar, 

Disseminar são ações através das quais se propõe transformar os europeus em cidadãos melhores, 

mais solidários, mais felizes. 

SMILE – Schools Museus Internet Learning Education, foi o programa escolhido, no contexto do 

projeto “A Escola aberta ao exterior: o ensino e a aprendizagem em novos contextos” da 

responsabilidade do AE Rafael Bordalo Pinheiro, que levou até Istambul os professores, Carlos Ubaldo, 

Teresa Figueiredo, Fernando Leal e Paulo Leonardo, entre 27 de março e 3 de abril, onde, durante uma 

semana, nos foi dado a descobrir como a aprendizagem pode ser feita fora do contexto da sala de aula 

ou como nos devemos questionar sobre quem está por detrás de qualquer exposição em qualquer 

museu ou ainda como utilizar algumas das novas tecnologias na criação de recursos de aprendizagem. 

O facto de chegarmos algumas horas antes do início do curso permitiu-nos calcorrear a cidade, ter uma 

primeira perceção do espaço físico e humano. Deparamo-nos com uma Istambul esvaziada de turistas 

e mesmo a comunidade local parece renitente em sair à rua. A rua Istiklal estava quase sem ninguém 

– apenas uma semana antes tinha sido palco de um atentado reivindicado pelo Daesh. Não sentimos 

medo, antes uma ligeira inquietação – afinal, basta estar no sítio errado à hora errada! 

No domingo à tarde conhecemos os formadores – David, Pete, Peter, da EU/Courses, e os outros 

elementos do grupo: o Mårten e a Madelene da Suécia, a Froso da Grécia, a Poli, o Pepe, o José e o 

Joaquin de Espanha. A apresentação de cada um foi feita através de três objetos, previamente 

escolhidos que nos definem e que transformamos no nosso museu individual.  

Nos dias que se seguiram vivenciámos experiências tão enriquecedoras, inovadoras ou 

emocionalmente marcantes como a descoberta das várias camadas histórico-culturais presentes na 

antiga mesquita, agora transformada em museu, de Hagia Sophia, ou de como as normas religiosas (?) 

confinam a definição de arte patente no Museu das Artes Turca e Islâmica, a espantosa coleção de arte 

moderna na galeria Istanbul Modern, o abrangente conceito islâmico de Madrassa. 

Talvez o mais inesperado e marcante tenha sido o Museu da Inocência, a partir da obra homónima de 

Ohran Pamuk, cuja leitura fazia parte do programa de preparação para o curso. Situada na zona de 

Beyoğlu, povoada de pequenas lojas e ateliers de jovens artistas, a casa-museu surpreende-nos logo à 

entrada com um manifesto que advoga a primazia do museu individual sobre o estatal (“que 

disparate”, pensamos, “quem é que está interessado numa história individual?”). No primeiro de 11 

pontos do manifesto lê-se: «As grandes Instituições como o Louvre ou o Hermitage (…), hoje símbolos 

nacionais, apresentam a história do país (…) como sendo mais importante do que as histórias dos 

indivíduos. Isto é triste porque as histórias dos indivíduos adequam-se melhor à exposição da 

humanidade mais profunda que existe em nós. » (tradução livre) 

 

 

 



 
O primeiro objeto exposto é um conjunto de milhares de pontas de cigarro. Assim expostas e 

catalogadas, deixam de ser lixo para se transfigurarem em memórias de um momento, de uma pessoa, 

de uma pessoa num momento e num lugar e das emoções que lhe estão associadas - um olhar, um 

sorriso, uma decisão, um cheiro, um toque, um arrepio, uma explosão emotiva. Os audioguias levam-

nos pelos três pisos da casa onde se constrói, através da disposição cuidada de objetos do dia-a-dia, 

uma relação obsessiva num espaço e num tempo – assombrosa descoberta. Inesquecível! 

Pelo meio ainda descobrimos as várias Turquias que coexistem na cidade, usámos espelhos para olhar 

a realidade de outro prisma, relembramos como fotografar sem qualquer recurso que não os nossos 

olhos, ou como usar todos os sentidos para aprender. No espantoso museu de arqueologia validámos 

a interpretação individual dos objetos expostos. 

Nos intervalos da aprendizagem mais ou menos formal, provamos ayran, saboreamos baklava, 

bebemos çay, muito çay e lemos o futuro nas borras do kave. Se a primeira leitura é difícil, vira-se a 

chávena novamente. O futuro está em aberto, nas nossas mãos. 

 

Teresa Figueiredo 

 


