
 

CIDADES: PERCURSOS, INTERVENÇÕES, AFECTOS  
UM PROJECTO COM ESCOLAS 
2010-2011 
 
O tema do projecto com escolas em 2010/2011 propõe uma reflexão sobre a cidade e o espaço 
urbano, tendo em conta as inter-relações entre as dimensões física, social, económica e 
afectiva. O processo de trabalho em parceria com as escolas implicará uma vontade colectiva 
de equacionar e negociar propostas concretas de intervenção/transformação dos lugares que 
habitamos, de modo a passar da esfera meramente discursiva à acção, da teoria à prática. 
Conceitos como os de habitabilidade e sustentabilidade serão importantes para a pesquisa e o 
debate que pretendemos gerar, sempre numa perspectiva multidisciplinar, que cruza 
referências da arte e da arquitectura, da geografia, da sociologia e das ciências do ambiente, 
sem esquecer a aproximação criativa à obra de artistas cujas práticas revelam preocupações 
neste âmbito. O projecto terá diferentes níveis de abordagem, consoante as faixas etárias de 
cada grupo, privilegiando, no caso dos mais novos, uma vertente lúdica e exploratória. 
 
A cidade contemporânea é ambiciosa. Quando analisada através de mapas ou esquemas 
gráficos, milhares de linhas cruzam-se e atropelam-se conforme as trajectórias e velocidades 
empreendidas por cada um. No entanto, não é apenas de traçado e marcações que falamos 
quando falamos em cidades, mas também de um aglomerar de experiências e vivências que 
todos reconhecemos.  
Ao intervir no espaço público identificamo-nos com ele, chamamo-lo nosso. O que acontece é 
que por vezes não nos apercebemos do impacto que tal pode ter. É importante tomar 
consciência de que a construção da cidade gera identidade e que cada pequena 
movimentação, cada pequeno gesto do quotidiano pode ter repercussões na nossa vida e nas 
demais (Cláudia Mel, Joana Mendonça, Matilde Seabra a propósito das oficinas do projecto anual com escolas). 
 
PúblicoPúblicoPúblicoPúblico----alvo:alvo:alvo:alvo: do pré-escolar ao ensino secundário 
AcessoAcessoAcessoAcesso:::: gratuito / inscrição prévia  
    
    
ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos    
Fomentar a capacidade de pensar criativamente a cidade. 
Provocar o debate sobre as condições de habitabilidade do espaço urbano. 
Compreender a responsabilidade dos cidadãos na melhoria da qualidade de vida nas cidades e 
incentivar comportamentos proactivos na resolução de problemas. 
Articular as dimensões artística, científica, social, ecológica 
Usar as expressões artísticas como laboratório onde se ensaiam possibilidades de acção e 
transformação. 
Desenvolver a capacidade de dialogar e o trabalho criativo em equipa. 
 
 
Este tema poderá desdobrarEste tema poderá desdobrarEste tema poderá desdobrarEste tema poderá desdobrar----se, nas escolas, em diferentes pesquisase, nas escolas, em diferentes pesquisase, nas escolas, em diferentes pesquisase, nas escolas, em diferentes pesquisassss. Exemplos:. Exemplos:. Exemplos:. Exemplos:    
Cidades Sustentáveis 
Cidades utópicas 
Comunidades 



Vazios urbanos 
Percursos e Formas de habitar 
Cidades Verdes 
 
 
MetodologiasMetodologiasMetodologiasMetodologias    
Para a realização deste projecto Serralves oferece às escolas a possibilidade de participar em 
acções de formação, oficinas, percursos, conversas, projecções de filmes; realizar-se-ão 
também, seminários para professores e para alunos, orientadas por especialistas sobre a 
matéria em estudo. O recurso a material pedagógico sobre artistas que se debruçam sobre 
esta temática é um factor a valorizar. 
Para além do contacto estabelecido com Serralves, as escolas poderão desenvolver acções 
com autarquias, juntas de freguesia, câmaras municipais, gabinetes de urbanismo, 
arquitectos, ambientalistas, meios de comunicação, entre outras entidades ligadas à 
problemática das cidades. Poderão também estabelecer relação com outras escolas 
envolvidas no projecto, nomeadamente através da Internet, cruzando projectos e pontos de 
vista. O Serviço Educativo criará uma página no Facebook para estimular este diálogo.   
 
    
CalendárioCalendárioCalendárioCalendário    
: encontro de professores 04 nov 201004 nov 201004 nov 201004 nov 2010  
: visitas à exposição Às Artes Cidadãos! 20 nov20 nov20 nov20 nov----14 mar 201114 mar 201114 mar 201114 mar 2011 
: seminário 8 jan 2011 8 jan 2011 8 jan 2011 8 jan 2011     
: percursos na cidade e oficinas temáticas janjanjanjan----abr 2011abr 2011abr 2011abr 2011  
: entrega de trabalhos 18181818----22222222 abr 2011 abr 2011 abr 2011 abr 2011     
: exposição em Serralves maimaimaimai----out 2011out 2011out 2011out 2011  
    
Marcações: Serviço Educativo/Diana Cruz: d.cruz@serralves.ptMarcações: Serviço Educativo/Diana Cruz: d.cruz@serralves.ptMarcações: Serviço Educativo/Diana Cruz: d.cruz@serralves.ptMarcações: Serviço Educativo/Diana Cruz: d.cruz@serralves.pt    
 
    

VISITAS VISITAS VISITAS VISITAS À À À À EXPOSIÇÃOEXPOSIÇÃOEXPOSIÇÃOEXPOSIÇÃO    ÀS ARTES CIDADÃOS!ÀS ARTES CIDADÃOS!ÀS ARTES CIDADÃOS!ÀS ARTES CIDADÃOS!    
 
A exposição Às Artes Cidadãos!, patente de 20 de Novembro a 14 de Março, é um dos pontos 
possíveis de articulação com o projecto “Cidades”. Esta exposição integra as comemorações 
do Centenário da República Portuguesa, incidindo sobre as intersecções que a arte e o político 
manifestam na actualidade. A exposição reúne trinta artistas nascidos a partir de 1961, ano da 
construção do muro de Berlim, divisão cuja sombra continua a marcar o pensamento político 
e cultural no século XXI.  
Activismo, cidadania, revolução, utopia, democracia, comunidade, são alguns dos conceitos 
subjacentes à mostra – que se dissemina por alguns lugares da cidade do Porto - convidando o 
espectador a reflectir a partir de obras produzidas por autores que constatam a necessidade 
da arte ser uma possível plataforma para a construção de uma consciência política. 
 
Funcionamento:Funcionamento:Funcionamento:Funcionamento:    todos os dias da semana, orientadas pela equipa do Serviço Educativo;    as    
visitas podem ser marcadas a partir de 4 de Novembro de 2010 

    



 

OFICINAS EM SERRALVESOFICINAS EM SERRALVESOFICINAS EM SERRALVESOFICINAS EM SERRALVES    E NA CIDADEE NA CIDADEE NA CIDADEE NA CIDADE    
Arte, Arquitectura, AmbienteArte, Arquitectura, AmbienteArte, Arquitectura, AmbienteArte, Arquitectura, Ambiente    
 
O ponto de partida das oficinas em Serralves é a Cidade: a cidade enquanto espaço construído 
e aglomerado de edifícios, mas também enquanto lugar que habitamos.     
Nestas oficinas partiremos de um conceito de Cidade em “campo expandido”, para uma 
reflexão, pesquisa, exploração sensorial e experimentação que convoca noções de espaço 
colectivo, de partilha, mas também de sustentabilidade e de cidadania, na perspectiva de 
melhor viver em comunidade. 
    
Funcionamento:Funcionamento:Funcionamento:Funcionamento:    10h00-13h00 ou 14h30-17h30, excepto nos casos assinaladosexcepto nos casos assinaladosexcepto nos casos assinaladosexcepto nos casos assinalados....    
    
Durante o mês deDurante o mês deDurante o mês deDurante o mês de    Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro estará disponível calendário de marcaçõesestará disponível calendário de marcaçõesestará disponível calendário de marcaçõesestará disponível calendário de marcações    de oficinasde oficinasde oficinasde oficinas. . . .     
 
    

Materiais fornecidos por serralvesMateriais fornecidos por serralvesMateriais fornecidos por serralvesMateriais fornecidos por serralves    
    
capacapacapacapa----arquivoarquivoarquivoarquivo    para incluir registos e materiais relacionados com o processo de trabalho da 
turma: desenhos, fotografias, colagens, estudos, textos… utilizando diferentes tipos de papel 
(quadriculado, milimétrico, vegetal, de linhas, acetatos, entre outros). A capa não deve ter 
intervenções exteriores, nem ser forrada ou enfeitada.  
 
forma tridimensionalforma tridimensionalforma tridimensionalforma tridimensional a utilizar como modelo/escala para as construções dos participantes 
(podem usar um ou dois tamanhos, e sobrepor vários volumes). A intervenção nos volumes 
deve ser desenhada, apenas com canetas de feltro.  
 
basebasebasebase----maqueta maqueta maqueta maqueta em tamanho A3. A cidade (ou zona da cidade) poderá ter configurações 
variadas. 
    
    

Produções criativas em SProduções criativas em SProduções criativas em SProduções criativas em Serralveserralveserralveserralves    (a enviar até abril de 2011) (a enviar até abril de 2011) (a enviar até abril de 2011) (a enviar até abril de 2011)     
    
capacapacapacapa----arquivoarquivoarquivoarquivo    (uma por turma), com registos e materiais relacionados com o projecto.  
    

maqueta maqueta maqueta maqueta (uma por turma) com configurações variadas e volumes.  
    

mapa mapa mapa mapa (um por turma), que explore novas espacialidades e inspire ou reflicta o processo de 
trabalho, tendo em conta os lugares escolhidos.  
    

registos sonoros registos sonoros registos sonoros registos sonoros (em audicity/wav), fruto de pesquisas e percursos na cidade.  
    

filmefilmefilmefilme    (máximos de 3 minutos (máximos de 3 minutos (máximos de 3 minutos (máximos de 3 minutos de duração)de duração)de duração)de duração)    que dê a conhecer um aspecto da cidade a partir 
do olhar dos seus jovens autores.  
    
Todos os trabalhos devem estar devidamente identificados, com informação completa Todos os trabalhos devem estar devidamente identificados, com informação completa Todos os trabalhos devem estar devidamente identificados, com informação completa Todos os trabalhos devem estar devidamente identificados, com informação completa 
acerca da escola e ano de escoacerca da escola e ano de escoacerca da escola e ano de escoacerca da escola e ano de escolaridade do grupo: no caso dlaridade do grupo: no caso dlaridade do grupo: no caso dlaridade do grupo: no caso daaaa    capacapacapacapa----arquivo, esta arquivo, esta arquivo, esta arquivo, esta 



informação deve constar ninformação deve constar ninformação deve constar ninformação deve constar na capaa capaa capaa capa; no caso da base; no caso da base; no caso da base; no caso da base----maqueta, deve constar numa etiqueta maqueta, deve constar numa etiqueta maqueta, deve constar numa etiqueta maqueta, deve constar numa etiqueta 
(por baixo da mesma); no mapa, no canto inferior esquerdo.(por baixo da mesma); no mapa, no canto inferior esquerdo.(por baixo da mesma); no mapa, no canto inferior esquerdo.(por baixo da mesma); no mapa, no canto inferior esquerdo.    
 
 

ExpExpExpExposiçãoosiçãoosiçãoosição----Projecto com Escolas em SProjecto com Escolas em SProjecto com Escolas em SProjecto com Escolas em Serralves: em que erralves: em que erralves: em que erralves: em que 
consiste?consiste?consiste?consiste?    
 
: revelarevelarevelarevela um ano de projecto em parceria.  
: sublinhasublinhasublinhasublinha a diversidade de processos de trabalho e de motivações.  
: apresenta apresenta apresenta apresenta produções criativas concretizadas na escola, numa selecção feita pelas turmas.  
: obedeceobedeceobedeceobedece a um conceito global, concretizado numa instalação que dá ênfase ao colectivo.  
: representarepresentarepresentarepresenta todas escolas participantes.  
 
Os trabalhos recebidos para a exposição final podem estar sujeitos a posterior selecção. 
Agradecemos que os alunos sejam informados deste facto. 


