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O Projeto com Escolas 2012/2013 propõe um exercício de reflexão, imaginação e 
representação em torno de lugares futuros, imaginados, ficcionados, improváveis, 
utópicos: de transição?
O desafio inicial foi a utilização de panos brancos, de grandes dimensões, como su-
porte do trabalho e a respetiva exposição fora da sala de aula ou mesmo fora da 
escola. Como, em que espaço e a que público mostrar esses retângulos trabalhados, 
essas obras expressivas, divertidas, estranhas ou contundentes foram questões dei-
xadas ao critério de cada grupo envolvido. Em diferentes contextos, os trabalhos 
expostos suscitaram atenções e reações diversas.

Embora os quatro conceitos constituam um todo, Lugares Imaginários, a primeira 
parte do tema do Projeto, dirigida sobretudo aos mais novos, propõe a ação lúdica 
como forma de despertar o pensamento e valorizar a imaginação e a linguagem vi-
sual expressiva que lhes é própria. Utopia Transição, a segunda parte, é mais dirigida 
a jovens que frequentam o ensino secundário. 

Etimologicamente, ‘utopia’ significa “não-lugar”. Não é de facto um lugar físico e 
real, mas um lugar de imaginação, um lugar idealizado, esse lugar onde se projetam 
os sonhos que fazem ou não avançar a Humanidade.

Às atitudes, aos diálogos, experiências, aprendizagens e posturas adotados ao longo 
deste projeto de trabalho subjazem valores de cidadania. Ajudar as crianças e os 
jovens a compreender o mundo de hoje e a identificar o seu contributo para uma 
sociedade desejada, analisar os fenómenos que nos cercam de uma maneira ques-
tionadora e perspetivar versões alternativas, mesmo que utópicas, são atitudes edu-
cativas que a escola poderá abraçar. A educação com a arte pode ser mais do que 
dar total liberdade a cada aluno, para exprimir, através da expressão plástica, vivên-
cias e sentimentos. Na aprendizagem artística há estratégias intelectuais: analisar, 
interpretar integrando diferentes pontos de vista, retirar conclusões a partir de da-
dos recolhidos, associar, identificar, construir visões alternativas, planear, projetar…

De olhos abertos para o mundo, com o pensamento ativo e a criatividade em ação, 
desenharam-se lugares imaginários — utopias transições.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No âmbito do Projeto com Escolas, o Serviço Educativo apresentou uma programação 
apostada em proporcionar à comunidade educativa momentos de ação e reflexão, em 
visitas guiadas e oficinas, no Parque e no Museu.

No seminário para educadores e professores, foram apresentadas comunicações e de-
batidos os conceitos implícitos no tema do projeto, cruzando áreas diversas do conhe-
cimento, como o meio ambiente, a filosofia e a arte. Foram oradores Elisabete Alves 
(Coordenadora do Serviço Educativo da Fundação de Serralves na área do Ambiente), 
Fátima Vieira (Docente na FLUP, autora de múltiplos ensaios na área dos estudos so-
bre a utopia), Fernando José Pereira (artista e docente na FBAUP) e Emílio Remelhe 
(escritor, artista e docente na ESAD e na Escola Artística de Soares dos Reis, no Porto).

Nas oficinas em Serralves concebidas para professores, crianças e jovens, fortaleceu-
se o imaginário e valorizou-se a atividade criativa a partir de propostas de ação ela-
boradas por artistas educadores, que abordaram as obras de arte contemporânea 
expostas no Parque e no Museu. Da variedade de abordagens ressalta o grau de em-
penhamento e dos educadores e professores, a motivação de todos.

Tal como havia sido proposto, os resultados do processo foram expostos nas escolas, 
fora da sala de aula, ou em lugares públicos, antes de chegarem a Serralves. A exposi-
ção final aqui realizada apresenta documentação sobre a parte mais significativa dos 
processos de trabalho em cada escola, nomeadamente filmes, fotografias, pequenos 
textos e os panos trabalhados, onde se revelam os lugares imaginários, utópicos, de 
transição. O público é convidado a seguir um itinerário para verificar o empenhamen-
to na concretização do projeto em cada nível de ensino e em cada turma.



OFICINAS EM SERRALVES

A CHAVE DO TAMANHO
Quem mexeu na Chave do Tamanho? Porque está toda a humanidade reduzida ao 
tamanho de um gafanhoto? Como poderemos viver num mundo em que uns têm 
asas outros não, uns são pretos, outros verdes, mas todos têm muitas pernas? 
Oficina onde se contam estórias à lupa, através da palavra, do desenho e da cons-
trução com materiais encontrados no Parque.
Conceção e orientação: Cristina Camargo e Ivone Almeida
Público-alvo: ensino pré-escolar

DA NATUREZA AO IMAGINÁRIO
Ouve-se a água a correr, sente-se o cheiro das flores, chega-se bem perto das árvo-
res para tocar nos troncos, ouve-se o farfalhar das folhas ao vento… — outras tantas 
experiências sensoriais a viver pausadamente. Entra-se no corpo e aí se desperta 
o pensamento e a imaginação para a ação. É nesse movimento de contacto com 
a Natureza inspiradora que se podem conceber lugares imaginários, utópicos e de 
transição para um futuro mais saudável.
Conceção e orientação: Dina Marques e Cristina Camargo
Público-alvo: ensino pré-escolar e básico

COLECIONADORES DE SONHOS
A diversidade do Parque de Serralves será lugar para descobrir e colecionar ele-
mentos de pequenas dimensões. A redescoberta destes elementos ampliar-se-á à 
medida da imaginação. É então que pequeninos lugares permitem grandes passa-
das na busca dos sonhos. Germinarão desenhos habitáveis, subitamente grandes, 
onde se implicará o corpo e as ideias na sugestão de mundos nunca antes vistos. 
Assim nascem colecionadores de sonhos...
Conceção e orientação: Joana Nascimento e Sofia Santos
Público-alvo: ensino pré-escolar e básico (1º e 2º ciclos)

MUNDI UTÓPIQUI
Esta oficina propõe uma reflexão sobre os conceitos de utopia e de território imagi-
nário, através do diálogo, da observação, de jogos de memória tátil e da linguagem 
plástica, introduzindo o grafismo e outros meios de comunicação visual. O desafio 
é criar um mapa coletivo de um território imaginário/utópico.
Conceção e orientação: Rita Faustino
Público-alvo: ensino básico

O JARDIM DO PENSAMENTO
Um percurso por alguns dos lugares do jardim de Serralves irá permitir-nos “um 
encontro inesperado com o diverso”, descobrir e recriar sons, reconhecer e imagi-
nar seres, outros seres, novos seres, animais, plantas, seres-coisas, seres-objetos. 
Sem lógica, com uma outra lógica, a nossa lógica interior, a apostar nas luminosas 
paisagens indecisas e “como se o mundo tivesse de ser todo, novamente, reapren-
dido”, criaremos imagens, personagens, coisas, lugares, espaços e até outras civili-
zações de outros tempos, do nosso tempo e até de tempos futuros. 
Citações de Augusto Joaquim in Posfácio de Causa Amante, de Maria Gabriela Llansol.
Conceção e orientação: José Maia 
Público-alvo: ensino básico (1º e 2º ciclos) 

APROXIMAÇÃO PELA IMAGINAÇÃO
O  Parque  de  Serralves  enquanto  cosmos  e  laboratório  a  céu  aberto  revela-se 
por entre  a  nossa  atenção  e  predisposição. Apreender  e  debater   a  importância  
da preservação  do  meio  ambiente  no  espaço  urbano de forma lúdica e criativa 
convida a descobrir novas etapas do sentir. Reconhecer o trabalho de artistas que 
apresentam um código de significado entre natureza e artifício sem por isso  agre-
dir  a  ordem  ecológica é a proposta deste que será um espaço de aproximação pela 
imaginação.
Conceção e orientação: Rita Roque
Público-alvo: ensino básico (1º e 2º ciclos) 



À DESCOBERTA SENSORIAL DO PARQUE 
Qual é o som do Bosque? E o sabor da Horta? Cheira a Quinta a rebuçados? Ou 
será a caril? Nesta viagem pelo imaginário do Parque de Serralves, recolhe-se ain-
da mais material para repensar. Como sentem os animais do Parque? Constroem 
refúgios para se proteger, alimentam as crias porque estabelecem laços afetivos? 
Fazem danças nupciais quando se apaixonam? Vamos descobrir o mundo das emo-
ções do Parque e criar lugares imaginários que passem a habitar o nosso dia-a-dia.
Conceção e orientação: Mundo Científico — Educação e Divulgação Científica, Lda.
Público-alvo: ensino básico (1º e 2º ciclos)

MICROMUNDOS INVISÍVEIS
No Planeta das Criaturas invisíveis tudo parece saído de um filme de ficção! Nesta 
oficina vamos explorar os micróbios que vivem no nosso corpo, no ar e na água. 
Que forma têm? O que comem? Como os imaginamos? Como são? Um micromun-
do surpreendente que vos vai inspirar na criação de lugares imaginários. 
Conceção e orientação: Mundo Científico — Educação e Divulgação Científica, Lda.
Público-alvo: ensino básico (1º e 2º ciclos)

OS SEGREDOS DO UNIVERSO ESTÃO GRAVADOS NO NOSSO CORPO
Sei apenas que o meu corpo é o corpo árvore, o corpo rocha, o corpo rio, o corpo 
terra transfigurado em obra. 
Alberto Carneiro, Memória de um corpo sobre a terra
Partindo de saberes inscritos no corpo e em memórias esquecidas, os participantes 
serão convidados a viajar dentro e fora de si próprios. Recorrendo ao movimento 
corporal, ao registo desenhado e à escrita criativa, entraremos em comunicação. 
Neste processo e em diálogo com a Terra, reinventam-se e constroem-se histórias 
sobre lugares presentes e futuros (in)prováveis.
Tudo o que precisamos de saber está aí dentro de nós. Os segredos do universo 
estão gravados no nosso corpo. 
Dan Millman, O Caminho do Guerreiro Pacífico 
Conceção e orientação: Cristina Camargo e Ivone Almeida
Público-alvo: ensino básico (2º e 3º ciclos)

VER DE OLHOS FECHADOS
Os lugares imaginários podem percorrer paisagens desconhecidas, tocar o intocá-
vel, saborear o som de uma celebração, sentir o cheiro dos sonhos ou ouvir a flores-
ta dos medos. Ver de Olhos Fechados será um ponto de partida para empreender 
uma viagem a um mundo invisível ao nosso redor e exercitar a nossa capacidade de 
o sentir e representar. Teremos oportunidade de conhecer obras de arte no Parque 
de Serralves, praticar desenhos cegos e experimentar novos modos de escrever.
Conceção e orientação: Joana Nascimento e Sofia Santos
Público-alvo: ensino básico (2º e 3º ciclos)

O OFÍCIO DE TANTOS HORIZONTES E IMAGENS
Se “eu amo através do coração da inteligência” o nosso corpo é um “corpo de lem-
branças sensíveis” e permite que “possas ir a todos os teus íntimos” e “reconstituir 
a História com histórias”, criar novos horizontes e imagens “de visões sem lógica”, 
com a tua “força de vontade” não vivendo “na cegueira do entendimento”. 
Citações de Maria Gabriela Llansol in Causa Amante.
Conceção e orientação: José Maia 
Público-alvo: ensino básico (2º e 3º ciclos) e secundário 

VI.sualiz.AÇÕES
Lugares imaginados, recriados e inventados. Numa deambulação pelos desconhe-
cidos caminhos da mente vamos, nesta oficina de caráter performativo, embarcar 
numa experiência sensorial induzida que nos levará pela evasão ate à construção 
de um lugar onírico, só nosso. Shhhh…. Vamos começar, fecha os olhos…
Conceção e orientação: Raquel Sambade e Manuel Marques
Público-alvo: ensino básico (2º e 3º ciclo) e secundário



VENDEDORES DE SONHOS
Esta oficina propõe a compreensão de uma fase anterior à invenção do cinema 
como espaço para a descoberta de lugares imaginários. Proporcionando ilusões de 
ótica e projeções de imagens ricas e coloridas, a lanterna mágica é o objeto central 
desta proposta. O fascínio por um objeto museológico inalcançável é aqui propos-
to como ponto de partida para a criação plástica. Vamos encontrar a magia que 
nos fascina no cinema, construindo uma lanterna mágica e as suas tiras mágicas. 
Finalmente, a projeção de imagens construídas acontecerá sobre uma parede pre-
enchida de mapas, cartas topográficas e desenhos previamente preparados para 
receber este espaço utópico.
Conceção e orientação: Joana Mendonça e Matilde Seabra
Público-alvo: ensino básico (3º ciclo)

INTERVENÇÕES (não) UTÓPICAS
Pretende-se com esta ação refletir sobre o espaço da escola, formas de envolvi-
mento com ele e modos de nele intervir, de forma a torná-lo personalizado, trans-
formando-o num lugar utópico em que coabitam imaginação, ideais, contestação, 
projeto e prazer. 
Discutir, argumentar, projetar, sonhar, desenhar, escrever, fotografar, construir ou 
atuar são algumas possibilidades de intervir em sociedade, neste caso particular 
na escola, com criatividade e sentido crítico.
Conceção e orientação: Sónia Borges 
Público-alvo: ensino básico (3º ciclo) e secundário

MANIFESTAÇÃO ASUL
Desde a antiguidade que as pessoas se reúnem para manifestarem publicamente 
as suas ideias ou posições, as suas crenças ou desejos, as suas utopias… Uma cla-
que de futebol? Um cortejo carnavalesco? Uma marcha popular? Uma procissão 
religiosa? Um desfile de protesto? Todas estas ações têm uma riqueza visual, sono-
ra e coreográfica que serão objeto da nossa proposta de trabalho. Tarjas, movimen-
tos, panfletos, cânticos, cartazes, ruídos e palavras criarão um corpo manifestante 
em direção a algum Norte. 
Conceção e orientação: Samuel Silva
Público-alvo: ensino básico (3º ciclo) e secundário

À FLOR DA PELE
E se de repente, todos fôssemos convidados a participar numa história coletiva? 
Nesta oficina, as utopias são lugares possíveis desenhados na pele de cada um dos 
participantes. O ponto de partida é a imagem do nosso corpo enquanto extensão 
das nossas próprias ideias, a mão estendendo-se do braço às costas, ao rosto… 
Num filme realizado e editado por todos, as imagens construídas ganham tempo, 
lado a lado ou sobrepostas, fundindo-se em micronarrativas apresentadas em for-
mato vídeo, com som de fundo também construído pelos participantes.
Conceção e orientação: Joana Mendonça
Público-alvo: ensino secundário

NA MINHA CABEÇA
Nesta oficina, os alunos irão trabalhar o seu próprio espaço interior enquanto lu-
gar de construção de possibilidades imaginárias e interpretar este mundo pessoal, 
reproduzindo-o através de um autorretrato escultórico final. Numa instalação con-
junta será possível observar a análise intrapessoal de cada um. 
Conceção e orientação: Paulo Jesus
Público-alvo: ensino secundário



ECO-Local
Os jovens são todos os dias desafiados a interagir numa realidade mutante em que 
o futuro se afigura cada vez mais incerto e as decisões políticas, económicas, so-
ciais e ambientais do presente representam a chave para o cenário futuro. Através 
da simulação de uma oficina participativa sobre uma determinada problemática 
ambiental, e no contexto de uma dinâmica lúdico-pedagógica, os jovens serão indu-
zidos a refletir, discutir e criar soluções para um problema ambiental identificado. A 
dinâmica desta oficina integra-se no conceito base do projeto ECOs-Locais, que visa 
a promoção da participação ativa dos cidadãos a nível local ao nível ambiental. A 
oficina fomenta a aplicação da experiência adquirida na prática e a sua adaptação 
à realidade local de cada um através da posterior inscrição num projeto em equipa.
Conceção e orientação: Liga para a Proteção da Natureza
Público-alvo: ensino básico (3º ciclo) e secundário



ESCOLAS E PROFESSORES 
PARTICIPANTES

APPACDM 
Luísa Mendes 
Teresa Pereira

Associação de Pais do 
Jardim de Infância Dr. 
Leonardo Coimbra (filho) 
Madalena Marques 
Ana Neves 
Cristina Pereira 
Margarida Vieira  

Centro de Reabilitação da 
Granja  
Sandra Ferreira
Sónia Marques
Isabel Pereira
Filinta Silva
Nuno Silva

Centro Educativo de Santa 
Clara 
Melissa Veras   
   
Centro Social Padre Ramos 
Sandra Batista  
Cristina Queimado

Colégio Amorim 
Miguel Melo   
   
Colégio Cebes 
Teresa Costa   
Ana Maria Veloso 

Escola Artística de Soares 
dos Reis 
Cristina Almeida  
Anabela Gonçalves 

Escola Básica da Maia 
Carla Fonseca  
   
Escola Básica da Trofa 
Maria João Camões  
   
Escola Básica de Árvores 
Maria Fernanda Esteves 
 
Escola Básica de Leça da 
Palmeira 
Ana Isabel Correia 
Lúcia Ferreira 
Manuela Silva  
  
Escola Básica de Milheirós 
de Poiares 
Alzira Azevedo 
Isabel Pelaez   
 
Escola Básica de Paço de 
Sousa 
Ana Paula Jorge 
Elisabete Lopes 
Rosa Rodrigues  
  
Escola Básica de Perafita 
Ana Costa Moreira  
   
 

Escola Básica de Rio Tinto 
Marisa Duarte  
   
Escola Básica Diogo Cão 
Maria Fernanda Esteves  
   
Escola Básica Dr. Augusto 
César Pires Lima 
Albina Maria Ribeiro  
   
Escola Básica e Jardim de 
Infância de Espinho º3 
Maria Lurdes Rodrigues  
 
Escola Básica e Jardim de 
Infância de Ferreiró 
Graça Fernandes 
Sandra Ferraz  
Jorge Gonçalves 
Carla Morais 
Cândida Silva 

Escola Básica e Jardim de 
Infância do Barreiro 
Carla Correia 
Fátima Correia 
Clara Fontes 
Céu Pereira 
Fernanda Rodrigues  

Escola Básica e Jardim de 
Infância do Muro 
Arlete Vieira 
  
Escola Básica e Jardim de 
Infância do Xisto 
Amélia Velho 
Céu Ferreira   
  
Escola Básica e Jardim de 
Infância Pinheiro de Além 
Gracinda Aires 
Catarina Barbosa 
Idália Lima 
Ana Mariano 
Silvia Pereira
  
Escola Básica e Secundária 
Carolina Michaelis 
José Sinde   
  
Escola Básica e Secundária 
Clara de Resende 
Gabriel Fraga   
  
Escola Básica e Secundária 
da Maia 
Cristina Pires   
  
Escola Básica e Secundária 
de Canelas 
Lígia Lima 
Rosário Sá   
  
Escola Básica e Secundária 
de Murça 
Inês Moreira   
  
Escola Básica e Secundária 
de Santa Maria da Feira 
Isabel Baeta 
Maria Carvalho  
   

Escola Básica e Secundária 
Domingos Capela 
Catarina Antunes 
António Barbosa 
Filomena Bilber
Paula Bóia 
Lígia Oliveira 
Carlos Sousa 

Escola Básica e Secundária 
Dr. Manuel  Laranjeira
Maria Paula Melo 
Irene Pereira 
Marina Pinho   
 
Escola Básica e Secundária 
Filipa de Vilhena 
Teresa Botelho 
Glória Gonçalves 
Rui Lages 
Maria Pereira 
Ricardo Pistola 
Alexandre Sousa 

Escola Básica e Secundária 
Fontes Pereira de Melo 
Nelson Barbosa  
Dulce Colmonero 
Ana Margarida Fernandes 
Susana Marinho 

Escola Básica e Secundária 
Monte da Ola 
Maria Parra
   
Escola Básica Eugénio de 
Andrade 
Luísa Ferreira  
  
Escola Básica Maria Lamas 
Ana Margarida Fernandes 
Liliana Neto   
 
Escola Básica Quinta da 
Seara 
Fernanda Carvalhinho 
Lígia Oliveira   
  
Escola Básica São Caetano 
de Rio Tinto 
Olga Fernandes 
Paula Fernandes 
  
Escola Básica Sophia de 
Mello Breyner 
Filipa Eça   
  
Escola Francesa do Porto 
Adélia Gonçalves  
  
Escola Profissional Vértice 
Sofia Costa  
Rosa Ferreira 
Lurdes Gomes 
Natacha Martins 
Carlos Teixeira

Escola Secundária Aurélia 
de Sousa 
Hercília Gonçalves  
Carmo Rola 

Escola Secundária da Trofa 
Paula Pires 
Sara Rodrigues  
  
Escola Secundária de S. 
Pedro da Cova 
Paula Marinho 
Sara Pereira 
  
Espaço T 
Sara Leguisamo  
  
Jardim de Infância de Rio 
Tinto
Glória Pinto   
   
Jardim de Infância Igreja 
Lobão 
Olívia Carneiro  
   
OSMOPE - Organização 
Social do Movimento das 
Pontes Educativas 
Cristina Alves
Silvia Bereny
Sandra Carvalho
Catarina Claro 
Alzira Mendes 
Albertina Pereira 
Sara Chacim 
Joana Tavares 
Olga Torres
Raquel Vales



PROjETO LUGARES IMAGINÁRIOS — UTOPIA 
TRANSIÇÃO

Coordenação
Elisabete Alves

Consultoria
Elvira Leite

Produção
Diana Cruz

Convidados do seminário com professores
Fernando José Pereira, Emílio Remelhe,  
Fátima Vieira

Artistas e monitores
Ivone Almeida, Sónia Borges, Cristina Camargo, 
Rita Faustino, Paulo Jesus, José Maia, Dina 
Marques, Joana Mendonça, Joana Nascimento, 
Manuel Marques, Rita Roque, Raquel Sambade, 
Sofia Santos, Matilde Seabra, Samuel Silva, LPN — 
Liga para a Proteção da Natureza, Mundo Científico 
— Educação e Divulgação Científica, Lda

Estagiários
Olga Brito, Daniel Ribeiro, Cristiano Sousa, Álvaro 
Varejão, Raquel Silva (Escola Superior de Educação 
do Porto — Curso de Licenciatura em Artes Visuais 
e Tecnologias Artísticas)

EXPOSIÇÃO LUGARES IMAGINÁRIOS — 
UTOPIA TRANSIÇÃO

Conceção
Elvira Leite
Cariátides, Produção de Projetos e Eventos 
Culturais, Lda.

Montagem e produção
Serviço Educativo, Serviço de Artes Plásticas  
e Serviço de Artes Performativas da Fundação
 de Serralves
Cariátides, Produção de Projetos e Eventos 
Culturais, Lda.
Estagiários da Escola Superior de Educação 
do Porto — Curso de Licenciatura em Artes Visuais  
e Tecnologias Artísticas

Imagem da Capa
Escola Básica da Maia, 5ª ano turma M
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