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LUGARES IMAGINÁRIOS – UTOPIA TRANSIÇÃO 
 
É o tema do Projeto com Escolas 2012/2013 
 
Respondendo às expetativas sobre o tema do projeto para este ano letivo, 
diremos à priori que a proposta é a criação de “desenhos” sobre lugares 
imaginados, ficcionados, lugares improváveis, utópicos. De transição?  
Como registar em panos brancos, de grandes dimensões, esses fantasiosos 
lugares? Como, em que espaço e a que público mostrar esses retângulos 
trabalhados, essas obras expressivas, divertidas, estranhas ou contundentes? 
Isto ficará ao critério de cada grupo envolvido nesta aventura e só depois 
Serralves os acolherá. 
 
Lugares Imaginários, primeira parte do tema do Projeto, talvez dirigida aos 
mais novos, propõe a ação lúdica como uma forma de despertar o 
pensamento, valorizar a imaginação, a aceitação da linguagem expressiva 
que lhes é própria. Desejamos ver imagens de desejos dificilmente 
concretizáveis ou, pelo menos, não concretizados até hoje: Utopias?  
Será que o facto de procurar no imaginário lugares inexistentes alimenta o 
exercício de ver, ler, questionar, observar, dialogar, participar na construção 
do amanhã?  
Esses lugares serão brincalhões, excêntricos, habitados nos sonhos, 
percecionados com os olhos fechados para mais intensamente se sentir o que 
existe e não se vê - odores, sensações táteis, temperaturas, aragens, ventanias, 
chuva, cheiros, sonoridades. Mas também podem ser idealizados a partir do 
que se aprende sobre Ambiente e Ciência Viva. 
Tendo presente que muitas vezes a espontaneidade, em expressão plástica, 
evoca sentimentos bem íntimos, recordo esta bela mensagem:  
“Certo dia uma criança desenhou sobre um mapa da cidade onde vivia, um 
enorme pássaro invulgar, de asas bem abertas; depois, pintou-o de verde e fez 
um borrão vermelho dizendo: isto é o coração. Eu gostava de viver neste 
lugar.“ 
 
Talvez mais dirigido a jovens que frequentam o ensino secundário, Utopia 
Transição é a segunda parte do tema proposto, embora sublinhe que os 
quatro conceitos constituam um todo. São conceitos que nos remetem para a 
poesia, a literatura, a filosofia, a ciência, a arte, a ficção… 
Etimologicamente, utopia significa ‘não-lugar’. Não é de facto um lugar físico 
e real, mas um lugar de imaginação, um lugar imaginário, esse lugar onde se 
projetam os sonhos que fazem avançar ou não a Humanidade. 
“Como referência, Thomas More diz que utopia é uma ilha imaginária, com um 
governo ideal. Também poderá designar sistemas sedutores irrealizáveis. 
Digamos que Utopia é um processo de criação, um ideal inatingível a curto 
prazo, um futuro muito longínquo, mas desejado, uma conceção imaginária 
de uma sociedade perfeita. No entanto, politicamente, perfeição é um 
conceito ambíguo, principalmente no que se refere a uma sociedade. Em 
filosofia ´A história do homem é a das suas utopias. Mas é decerto também a 
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do que nelas se conquistou´1. A utopia da significação como norte do ato 
criativo é um livro de Maria Amélia Bulhões que valerá a pena consultar.”2 
Acredita-se que nas épocas de crise a imaginação explode e se arrisca o 
impossível. Utopia pode gerar Transições? 
Abraçando o tema, talvez alguns grupos/turmas possam ou queiram 
apresentar projetos artísticos que mostrem utopias revolucionárias, lugares 
controversos, provocadores, valorizando textos visuais surpreendentemente 
escritos com palavras sentidas e não palavras gastas de tanto serem repetidas 
pelos adultos. 
Valores de cidadania estão subjacentes nas experiências, aprendizagens e 
posturas, no percurso do projeto de trabalho. Ajudar os jovens a compreender 
o mundo de hoje e localizar o seu contributo para uma sociedade mais 
equilibrada, analisar os fenómenos que nos cercam de uma maneira 
questionadora e perspetivar versões alternativas, mesmo que utópicas, são 
atitudes educativas que a escola poderá abraçar. A educação com a arte 
pode ser mais do que dar total liberdade a cada aprendente, para exprimir, 
através da expressão plástica, vivências e sentimentos: pode dar possibilidades 
para encetar debates sobre realidades e mesmo intervenções. Nas 
aprendizagens artísticas há estratégias intelectuais: a análise, a interpretação 
integrando diferentes pontos de vista, o retirar de conclusões a partir de dados 
recolhidos, planear, interpretar, associar, identificar, construir visões 
alternativas, projetar… 
De olhos abertos ao mundo, com o pensamento ativo e a criatividade em 
ação, desenham-se, então, lugares imaginários - utopias transições. 
 
Para uma aproximação do tema à arte contemporânea, recomenda-se a 
leitura de textos, nomeadamente sobre o que dizem os próprios artistas, e 
visitas às exposições apresentadas no Museu de Serralves: 
 
Alberto Carneiro3 
“A árvore – não a madeira. A Natureza – não a paisagem. O cosmos – não a 
cosmética. A experiência primordial a que a obra de Alberto Carneiro nos 
convoca, não é prioritariamente visual, implica todos os sentidos…”  
 
“As mensagens da arte que te proponho serão significantes na autenticidade 
dos significados que lhes encontrarás.” 
 
“Deita-te no silêncio do teu dia e pensa que a vida é mais importante que 
toda a arte-para-burguês-fruir e terás então a tua própria arte, uma arte para 
a tua ação.”  
 
“…A única via é caminhar na dúvida com a segurança da resposta possível: 
ainda não é isso. Procurar mais profundamente até que a identificação do ser 
aconteça na revelação do lugar. Nesse momento, a forma é como passagem 
para a busca seguinte.” 

                                                 
1
 Virgílio Ferreira, Pensar, p. 23. 

2
 Margarida Saraiva, coordenadora do Serviço Educativo de Serralves 

3
 Alberto Carneiro “Das notas para um Diário e Outros Textos – antologia”, Assírio & Alvim, 2007. 



 

 3

Rigo 234 
“Comecei por fazer desenhos nas costas dos envelopes de correio. Isto foi logo 
no início, antes da escola primária. As vezes eu e meu irmão íamos com o 
nosso Pai para o escritório de trabalho num Posto de Correios que era numa 
aldeia vizinha. Eu considero esses dias especiais. Tínhamos de tirar todo o dia. 
Eu tinha cinco anos e vivia na Ilha da Madeira, Portugal. 
Na escola colaborei com outros alunos e professores na publicação de zines e 
revistas de banda desenhada. Eu também aderi ao CACF (Centro de Ação 
Cultural, no Funchal) onde estive reunido e colaborei com artistas e escritores 
que eram consideravelmente mais velhos do que eu. 
Após o colégio, eu deixei a ilha e fui para Lisboa e logo depois saí de Portugal 
para a Califórnia. O nível intenso da Bay Area em termos de participação 
cívica durante os anos oitenta e início dos anos noventa, as táticas dos 
jammers e a cultura ACT-UP, a forte presença das organizações da América 
Latina, os punks em bicicletas e a diversidade cultural, deixaram uma 
impressão profunda em mim. 
(…) A arte também participa de um movimento em direção a uma cidadania 
mais realista e globalmente justa. A necessidade é menor para integrar o 
campo da arte visual e mais para participar da vida dos nossos tempos. 
(...) Colaboro com indivíduos e comunidades em resistência através da arte, 
mas colaboram comigo através de suas próprias práticas (...) Cada um traz o 
seu próprio contexto e experiência, a sua história pessoal e coletiva, os seus 
arrependimentos e aspirações. Tudo resulta numa obra de arte, com certeza, 
mas também numa rede de relações sociais, um conjunto de experiências 
compartilhadas, e uma comunidade de interesses e possibilidades.” 
 
Lourdes de Castro5 
“Os plexiglass são sobretudo retratos de amigos… Eles tinham de me emprestar 
a sombra. Tinham de estar quietinhos, mas às vezes era difícil… Começava por 
realizar um desenho sobre papel. No fundo a sombra é a parte imaterial das 
pessoas, o espírito, a alma. 
…Punha o papel no chão fazia o contorno depois passava para o pano 
branco e bordava…” 

 
Carlos Motta6 

“(…) Eu estou interessado em projetos de arte que mostrem investimentos de 
longo prazo em pesquisa de questões estéticas que são um veículo de 
comunicação e transformação social. O que quer dizer que a arte não é 
apenas um fim em si. Noutras palavras, eu acredito na arte como uma 
metodologia e uma prática, mas não muito na vida estática do objeto 
artístico e a autonomia aparentemente indiscutível que é reivindicada por 
muitos de ter. Estou incomodado com a afirmação comum, muitas vezes 
expresso por artistas: "Toda arte é política." Eu acho essa afirmação irreal. Assim 
ignoramos toda uma complexa teia de implicações económicas e políticas 
que existem além do objeto de arte em si. A arte pode ser política somente se 
                                                 
4
 Fragmentos de uma entrevista de Thom Donovan ao artista Rigo 23, art : 21Blog 

5
 De uma conversa com a artista 

6
 De uma entrevista de Thom Donovan ao artista colombiano Carlos Motta art:21 Blog; tradução livre de Samuel 

Silva 
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nós pretendermos que seja, apenas se quisermos inserir o nosso trabalho num 
contexto específico onde ele possa atuar da forma que queremos. (…)” 
 
No âmbito deste Projeto com Escolas, o Serviço Educativo apresenta uma 
programação dirigida às escolas, para viverem momentos de ação e reflexão 
em visitas guiadas e oficinas, no Parque e no Museu. 
Nas experiências vividas no espaço de Serralves, espaço não formal de 
educação, potenciam-se aprendizagens complementares ao que se aprende 
na escola e nos mass media, nos espaços de vida coletiva, em casa, com os 
amigos e familiares. 
Serralves fornece pistas para a descoberta de si, das suas potencialidades 
projetivas, criativas e reflexivas, apresentando uma diversidade de situações 
que incluem formas de ver, pesquisar, aprender, estimular o pensamento e a 
criatividade, o sentido crítico, tomando como referências a Arte e o Ambiente.  
As propostas das oficinas do projeto em Serralves privilegiam a população 
escolar, alunos de diferentes níveis etários, educadores e professores, sendo 
que os pais poderão ser convocados pelos professores dos seus filhos. 
  
 

                         Elvira Leite (consultora do Serviço Educativo de Serralves) 
 


