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RESUMO 
O presente texto reflete sobre a relação entre memória e mediação cultural, a partir dos 
resultados do Projeto “Serralves no bolso”, realizado pelo Museu de Arte Contemporânea da 
Fundação de Serralves durante o ano letivo 2013-2014. Com este projeto, o Museu, situado 
na cidade do Porto, em Portugal, propõe anualmente uma temática e convida escolas do 
país para simpósios, oficinas e mostras que resultam em uma exposição dos trabalhos das 
turmas participantes. No referido ano a proposta de Serralves foi de um olhar para sua 
própria história, que celebrava quinze anos de fomento à produção artística local e 
internacional, dialogando entre arte contemporânea, arquitetura e meio ambiente. No artigo 
se reflete sobre os resultados que foram construídos no espaço entre Museu e Escolas, 
revendo a memória da instituição pelo olhar de seus públicos. 
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ABSTRACT  
This paper is a reflection on the relation between memory and cultural mediation, considering 
the results of the Project “Serralves no bolso”, undertaken by the Museum of Contemporary 
Art of the Serralves’s Foundation during the years 2013-2014. With this project, the Museum, 
located in the city of Porto, Portugal, proposes an annual theme and invites schools from 
around the country to symposia, workshops and expositions that result in an exhibition with 
the works from the participating groups. In that year, Serralves' proposal was to look at his 
own history, which celebrated fifteen years of promoting of the local and international artistic 
productions, dialoguing between contemporary art, architecture and the environment. The 
article reflects on the results, which were constructed in the space between Museum and 
Schools, reviewing the memory of the institution through the eyes of its public. 
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O processo de fruição de uma obra de arte por parte do espectador que se 

predispõe a visitar um espaço expositivo se dá na construção de leituras que partem 

de seu repertório prévio e que se ampliam na medida em que ressignifica os 

sentidos possíveis que constrói na observação desta imagem. Quando a fruição 

acontece na conversa com outros sujeitos, a ampliação das leituras é enriquecida 

também pelos repertórios individuais que se somam no diálogo. Se este processo é 

mediado por um educador, soma-se mais uma camada de possíveis leituras que são 

passíveis de se estabelecer com a mediação.  

A construção do processo de mediação se estabelece, portanto, nesta crescente 

soma de repertórios e leituras, tornando partilháveis as memórias que cada sujeito 

possui e que estabelece sua base para a fruição do objeto artístico. Na relação entre 

educador e públicos que é construída dentro dos museus, exercita-se a prática de 

partilha de memórias, onde repertórios individuais são postos em diálogo para uma 

mediação que se torna coletiva. Tal como afirma Ana Mae Barbosa (2009, p. 17) “O 

educador de museu precisa dialogar com os interesses de cada grupo e, se 

possível, de cada sujeito observante”. 

Refletindo sobre a relação entre mediação cultural e memória, o presente artigo 

analisa o diálogo desenvolvido entre o setor de educação do Museu de Arte 

Contemporânea da Fundação de Serralves com uma turma de 5º ano da Escola 

Básica de Leça da Palmeira durante a realização do Projeto anual com escolas 

“Serralves no bolso”, realizado entre os anos de 2013 e 2014. O presente texto é um 

desdobramento da tese intitulada “Reflexões sobre o meio - O espaço entre a Escola 

e o Museu de Arte Contemporânea”, defendida em 2015 na Universidade do Porto, 

em Portugal, e financiada pela CAPES. A análise desta relação parte da experiência 

vivenciada entre Serralves e a turma da professora Manuela Silva, da Escola de 

Leça da Palmeira, mas também discute questões relevantes do espaço 

compreendido entre Museu e Escolas de maneira ampliada. 

O contexto e a estrutura do Projeto anual com escolas 

Anualmente, desde 2001, o Serviço educativo da Fundação de Serralves lança uma 

nova edição do Projeto com escolas, sempre partindo de uma temática para 

relacionar as exposições que acontecem no Museu com outras questões relevantes 
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para a instituição, nomeadamente a arquitetura e o meio ambiente. Estes pontos são 

de interesse para o Projeto por conta do espaço físico onde se situa a Fundação, um 

parque com 18 hectares que representa um valioso demonstrativo da fauna e da 

flora local, bem como devido ao prédio que abriga o Museu ter sido projetado pelo 

aclamado arquiteto português Álvaro Siza. Para além deste importante 

demonstrativo da arquitetura, outro elemento que enriquece a discussão deste tema 

é a existência da Casa de Serralves, presente no Parque antes mesmo da aquisição 

da área pelo Governo Português e que constitui um ícone do Art Nouveau na cidade 

do Porto. 

As temáticas lançadas como convite para as escolas a cada ano se dedicam, 

portanto, nesta relação entre a arte contemporânea que está em exposição, a 

arquitetura do prédio do Museu e da Casa de Serralves e a natureza que compõe 

toda a dimensão do Parque. Os temas trabalhados a cada ano - antes da realização 

do Projeto Serralves no bolso - foram: Meu lugar, minha cidade - Habitares Serralves 

em 2001-2002; Narrativas de viagem em 2002-2003 e 2003-2004; Coleções 

imprevistas em 2004-2005; Retratos em 2005-2006; Jardins portáteis em 2006-2007; 

Imagens à lupa - Documentos, reportagens, ficções em 2007-2008; Livros à solta em 

2008-2009; Máquinas em 2009-2010; Cidades - Percursos, intervenções, afetos em 

2010-2011; Quarto: lugar de abrigo, identidade e evasão em 2011-2012 e Lugares 

imaginários - Utopia transição em 2012-2013.  

Sobre as escolhas do fio condutor que permeia todas as atividades da proposta, 

Elvira Leite (2013, p. 20), consultora do Serviço educativo da Fundação, afirma que: 

As temáticas do Projeto com escolas suscitam diferentes leituras e 
interpretações de acordo com as idades e identidades dos seus 
destinatários: são provocadoras, questionadoras e apelativas, para que a 
informação se transforme em saber e este em atos de criação.  
 

Desde este ponto se percebe o quanto os repertórios e as memórias próprias de 

cada grupo são relevantes para a realização do Projeto. Ainda que partam do 

mesmo ponto, da questão que é levantada com a temática da edição anual, os 

grupos constróem leituras que respondem à relação que estabelecem com o Museu 

e a Fundação durante o ano letivo e também ao que desenvolvem dentro de sala de 

aula. 
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Em se tratando dos públicos para o qual o Projeto é desenvolvido, por parte da 

equipe educativa de Serralves há sempre a preocupação em contemplar variados 

perfis de professores, por meio da sua múltipla formação, e também diferentes 

faixas etárias dos alunos, do Jardim de Infância ao Ensino Secundário (no contexto 

brasileiro, diríamos da Educação Infantil ao Ensino Médio), pensando que as 

atividades respondem a processos de cada ano escolar, tal como afirmou Sofia 

Victorino (2015, p. 277), ex-coordenadora do Serviço educativo da instituição, em 

entrevista. Esta particularidade foi identificada na turma observada na pesquisa da 

qual este artigo toma como premissa, uma vez que a professora Manuela Silva, 

responsável pela turma do 5° ano da Escola Básica de Leça da Palmeira, é docente 

da disciplina de Português, evidenciado o caráter interdisciplinar que o Projeto 

apresenta como potência de ação. 

Além do cruzamento de disciplinas e da transversalidade de áreas, outro preceito 

valorizado pela abordagem por trabalho de projeto está presente em toda a estrutura 

da proposta de Serralves, que é a questão da autonomia, tal como coloca Louis 

Legrand (1989, p. 36). Leite e Victorino (2008, p. 15) valorizam este princípio dentro 

da proposta do Museu: “Procura-se introduzir mais-valias no processo de ensino-

aprendizagem, com vista a promover uma maior autonomia na concretização das 

propostas, na condução do projeto e na vivência dos espaços culturais”. Esta 

autonomia é realizada no Projeto de Serralves sobretudo na forma como as escolas 

desenvolvem atividades a partir das ideias do Serviço Educativo. 

Outra pretensão do Projeto anual com escolas é promover as dinâmicas de trabalho 

coletivo e em grupo, apontada por Legrand (1989, p. 37) e sugerida dentro de 

Serralves por Leite e Victorino (2008, p. 15): “Em cada projeto anual pretende-se 

estimular o trabalho em equipe, partindo dos cotidianos, interesses e desejos dos 

participantes, bem como das escolhas por eles assumidas”. Esta partilha é 

construída não somente dentro dos próprios espaços escolares, como se efetiva nas 

trocas entre diferentes escolas, como no diálogo durante as etapas de construção do 

projeto. 

Seguindo uma estrutura semelhante ano a ano, os projetos integram vários 

momentos, que se estruturam do seguinte modo: encontro em Serralves dirigido a 
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educadores e professores para divulgação e discussão do projeto; seminário para 

reflexão sobre as temáticas a abordar; um conjunto de oficinas dirigidas a 

educadores, professores e alunos; visitas mediadas ao Museu e ao Parque de 

Serralves; e exposição final para apresentação dos trabalhos (Leite; Victorino, 2008). 

Além de todas estas etapas que são desenvolvidas ao longo do ano letivo, ao final 

do processo é lançada uma publicação a respeito do Projeto, contemplando o 

conteúdo dos seminários, discussões sobre a temática da edição e uma descrição 

de todas as oficinas que foram realizadas. 

Os encontros iniciais são a consolidação de criação do espaço de trabalho, onde 

ocorrem apresentações do calendário anual de exposições e apresentação do tema 

gerador para aquele ano. A elucidação da programação do Museu é importante, na 

medida em que os professores podem planejar o trabalho conforme o interesse por 

alguma exposição ou artista em específico e preparar atividades que estabeleçam 

diálogo com o museu. Esta resposta foi visualizada no processo da professora 

Manuela Silva, que escolheu aprofundar sua aproximação com Serralves a partir da 

exposição de Mira Schendel, artista que faz uso de letras e palavras em seus 

trabalhos, podendo criar relações concretas com o ensino de sua disciplina. 

O momento seguinte da programação do Projeto, o seminário de formação, tem 

também um papel relevante no direcionamento que o Serviço Educativo escolhe 

adotar para as temáticas, uma vez que são proposições muito abertas. Nestes 

momentos, quatro diferentes oradores são convocados a preparar uma comunicação 

aos professores onde criem um possível desdobramento para o tema adotado. 

As oficinas do Projeto com escolas são oferecidas em duas modalidades: para 

professores e educadores e também para alunos. De acordo com Leite e Victorino 

(2008, p. 17), “As oficinas em Serralves são espaços vocacionados para atividades 

criadoras: exploram conceitos, tecnologias e expressões com vista à realização de 

trabalhos que revelam o imaginário de cada grupo”. 

Sobre estes momentos de oficina que são oferecidos, Moema Rebouças (2013, p. 

25) reforça abertura e o espaço de criação que é ofertado: 



 

ROCHA, Julia. Um museu e a memória de si mesmo - projeto com escolas “Serralves no bolso”, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3362-3377. 

3367 

Se os seminários envolvem os conceitos da temática do projeto anual para 
possibilitar o estudo e aprofundamento dela, as oficinas condizentes com a 
investigação-ação que fundamenta a metodologia de Trabalho de Projectos 
caracterizam-se pela abertura ou liberdade de escolha para o professor e os 
alunos, pois, além da oferta em horários e datas diferenciadas, possibilitam 
a adequação aos projetos realizados nas escolas e contemplam várias 
linguagens, tais como a corporal, a plástica, a musical, a verbal e a escrita.  
 

As etapas de realização do Projeto são um convite para que os públicos e a 

comunidade escolar vivenciem Serralves de uma maneira mais próxima, sem 

contudo, tornar obrigatória a participação em todos os momentos. Professores e 

estudantes podem participar do Projeto anual sem necessariamente realizar uma 

visita ao Museu e ao Parque ou participar em seminários e oficinas naquele ano 

letivo, somente pensando no recorte temático em proximidade com as discussões 

que estabelecem em sala de aula. O espaço de efetivação do Projeto, portanto, é 

dentro das Escolas, onde os sujeitos participantes desenvolvem propostas a partir 

do que é lançado como convite pela Fundação. 

Além da temática que funciona como ponto de partida e como eixo condutor entre 

todas as propostas desenvolvidas, outro fator que confere unidade ao que será 

produzido no processo e exposto na mostra de encerramento é o material, visto que 

Serralves sempre disponibiliza alguns elementos para que as Escolas participantes 

tenham relação entre si. Estes materiais são os mais variados possíveis e já 

compreenderam, para citar apenas alguns, bambolês, bonecos para esculturas 

arquitetônicas, caixas e tecidos. 

Com esta estrutura como modelo, a cada ano o Serviço educativo reinventa 

propostas que possam deixar o público mais próximo das atividades que são 

oferecidas pela Fundação. A ideia é que as leituras individuais deste foco inicial 

sejam partilhadas como parte do próprio trabalho do setor educativo. Com esta 

proposição, professores e estudantes se vêm estimulados a tomar a instituição como 

parte de seu cotidiano, criando um espaço de diálogo entre Museu e Escola. 

O projeto com escolas e o espaço de partilha 

O Projeto anual com escolas foi criado como forma de promover o diálogo com as 

instituições escolares, promovendo a formação de potenciais públicos e 

ressignificando a rotina de exposições do Museu com uma abertura aos sujeitos que 
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compõem a estrutura escolar. A escolha pela metodologia de projetos é justificada 

pelo Serviço Educativo da Fundação de Serralves (2014, p. 14): 

Desenvolvem-se neste projeto atitudes de cooperação na troca de ideias, 
de experiências, de energias mescladas, de realidade e de ficção, 
convocando valores de cidadania, tais como: aceitação do encontro e 
desencontro de ideias para criar entusiasmos; tomar decisões depois de 
ouvir cada um e todos; saber projetar um trabalho; estar aberto à pesquisa; 
valorizar as diferentes expressões, de acordo com as idades, proveniências 
e experiências de cada participante; aceitar a imprevisibilidade como um 
ponto de partida. 
 

Pensando na estrutura do setor da Fundação destinado à recepção dos públicos, 

compreende-se que a escolha por esta abordagem de trabalho responde aos 

preceitos do próprio Serviço Educativo, visto que entre os objetivos enunciados por 

Leite e Victorino (2008, p. 11), para o trabalho desenvolvido no Serviço Educativo 

está “reforçar a articulação museu/escola através de um trabalho continuado e em 

parceria”, além de “integrar momentos de formação, de partilha de conhecimentos e 

experiências que estimulem uma aproximação criativa e dinâmica à cultura 

contemporânea”.  

Victorino (2015, p. 377) afirmou que um dos objetivos iniciais da concepção do 

Projeto com escolas era permitir que muitas instituições pudessem se envolver. O 

número de participantes não surgia como premissa, mas como propósito de tornar o 

museu parte da rotina destes espaços. Este objetivo se refletiu em uma variedade 

de públicos que era composta de professores de distintas áreas de formação, alunos 

de todas as faixas etárias e escolas de variadas cidades nos arredores do Porto. 

A proposta do projeto adotada neste contexto possibilitou que as escolas e o Museu 

estabelecessem um diálogo e que ações realizadas num campo influenciassem o 

outro. Em publicação assinada pela equipe do Serviço Educativo (2013, p. 14) 

refere-se a importância dessa relação entre museu e escola:  

É pertinente que Serralves saiba mais da escola, não para substituir o que 
nela se ensina e aprende, mas para a complementar, para estimular a 
curiosidade pelo que não se conhece, para motivar o interesse por 
temáticas inscritas na vida contemporânea: dar a conhecer que o conceito 
de cultura é mais vasto do que os valores, os significados e as crenças 
pelos quais as crianças, adolescentes e jovens habitualmente se regem 
para preencher as suas vidas. 
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Este diálogo se constitui na medida em que as Escolas se dedicam no 

desenvolvimento de práticas que relacionem seus processos com a temática 

proposta por Serralves e quando o Museu abre espaço para que a produção, as 

reflexões e as leituras dos sujeitos participantes do âmbito escolar estejam 

presentes em seu espaço expositivo, dando autonomia para o processo de criação e 

visibilidade para os resultados produzidos. 

No sentido apresentado, pensando a relação que Serralves constitui com as Escolas 

com o desenvolvimento deste Projeto, Rebouças (2013, p. 36) aponta: 

O Projeto com Escolas constitui-se e ao mesmo tempo configura-se como 
um projeto educativo que, ao integrar o museu com as escolas, propicia às 
duas instituições atualizarem-se anualmente e, nesse processo e com as 
experiências advindas dele, renovarem-se constantemente.  
 

O movimento de idas e vindas que se efetiva no espaço entre Museu e Escolas 

possibilita que cada espaço crie significações a partir das relações que são 

estabelecidas entre mediadores, professores e estudantes, ao mesmo tempo em 

que impulsiona uma recriação dos percursos educativos que cada instituição 

desempenha para estes sujeitos. 

Na apresentação do Projeto, há uma informação de como esta dinâmica possa 

ocorrer, quando se diz que “No decorrer do processo de trabalho, os professores 

têm a possibilidade de entrar em contato com o Serviço Educativo para partilhar 

dúvidas, solicitar apoio específico e/ou apresentar, para avaliação intermédia, o 

andamento dos trabalhos em curso”, tal como afirmam Leite e Victorino (2008, p. 

18). 

O engajamento da comunidade escolar em torno do museu, acaba sendo motivado 

por meio deste projeto que, ano após ano, foi criando nos professores, nas escolas e 

nos próprios alunos a certeza de uma relação com a Fundação em torno do tema 

anual. Victorino (2014) afirmou em entrevista que a consolidação do projeto 

provocou uma viragem, na qual as instituições escolares e os professores tomaram 

o protagonismo na relação com Serralves: 

Com o passar dos anos o Projeto criou raízes nas próprias escolas, e esse 
é um dos aspectos que considero muito importante no trabalho do Serviço 
Educativo - ou de qualquer processo educativo no espaço do museu ou 
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num espaço de arte contemporânea como Serralves. A ideia de 
reciprocidade, o momento em que a dinâmica se altera, e em que passam a 
ser as escolas e os professores a colocar questões, a estruturar 
antecipadamente as suas abordagens, a incorporar o projeto nas suas 
práticas pedagógicas. 
 

A criação de um espaço de relação e a certeza da proposição anual de um processo 

de trabalho desenvolveram nos professores a consciência de que todos os anos 

podem desenvolver esta dinâmica com Serralves. Neste sentido, a adesão de 

escolas e professores se tornou uma constante ao longo dos anos, quando o 

processo se consolidou na estrutura do Museu e da Fundação, que se preocupam 

em criar novas propostas dialogadas e partilhadas. 

Serralves no bolso: O Projeto anual com escolas 2013-2014 

Para o ano de 2013-2014, pensando na celebração dos 25 anos da Fundação de 

Serralves e nos 15 anos de atuação do Museu de Arte Contemporânea, foi lançada 

a edição “Serralves no bolso”, que propôs um olhar dos visitantes, das escolas, dos 

professores e dos estudantes para a própria instituição, propondo que as relações 

de mediação neste período se centrassem nas memórias dos públicos em relação 

ao Museu, ao Parque e à Fundação. 

Esta referência ao Museu e à Fundação não é uma prática recorrente; a escolha dos 

temas preocupa-se, geralmente, como foi possível perceber pelos títulos 

supramencionados, com um olhar para diferentes abordagens e com uma abertura 

que crie possibilidades de partida para o desenvolvimento de atividades e a 

discussão com diferentes faixas etárias e com variadas disciplinas, conforme 

objetivo existente desde a criação do Projeto.  

No texto de apresentação do material impresso, que foi disponibilizado para os 

visitantes da exposição final do Projeto 2013-2014, o Serviço Educativo (2017, p. 1) 

justifica a escolha pelo olhar para a própria instituição: 

O Projeto Anual com Escolas 2013-2014 é dedicado a Serralves. Com o 
título “Serralves no bolso”, desafiamos as escolas a aproximarem-se de nós, 
a olharem-nos demoradamente, a apropriarem-se do que viram e 
identificaram, devolvendo-nos esses diferentes olhares. “Serralves no bolso” 
abordou as várias valências e experiências proporcionadas nos espaços da 
Fundação de Serralves - da arte contemporânea à arquitetura, assim como 
o Parque - propondo a partir daí exercícios de reflexão, imaginação e 
representação. De olhos bem abertos e com espírito criativo, quisemos que 
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nos revelassem e propusessem diferentes leituras de Serralves, construindo 
formas imaginadas, funcionais ou lúdicas que dialogassem com o território 
existente, apresentando respostas a questões colocadas no percurso deste 
Projeto.  
 

A metáfora da expressão “no bolso” recorria à interpretação do sentido “de 

apropriação, de pertença”, de proximidade, tal qual foi mencionado pelo Serviço 

Educativo na documentação da exposição final (2017). O que está no bolso seria 

aquilo que carregamos; ou porque é imprescindível para chegar, ou porque é o se 

carrega de memória ao sair. Com este tema, o objetivo do projeto deste ano foi de 

despertar “uma convivência assídua e exploratória entre o Museu, o Parque e a 

Escola, estimulando a descoberta e a criação de relações de pertença com 

Serralves” conforme menciona a equipe (2017, p. 1). 

A apresentação do Projeto (2014) que foi entregue aos professores justificava o por 

quê da escolha pelo tema: 

Os espaços físicos cruzados com histórias reais e ficcionadas, se a 
imaginação for fértil, provocam o imaginário, a curiosidade e o desejo de 
saber, de agir, de comunicar. Pela diversidade de conteúdos inscritos nos 
lugares que fazem Serralves, estes merecem ser visitados, apreciados, 
questionados, estudados, vividos com os sentidos bem despertos para criar 
vontade de saber mais. Acredita-se que num tempo de dedicação a esta 
proposta poderemos ficar mais sensíveis, atentos, conhecedores, mais 
abertos para a aventura de viver novas experiências fortalecendo 
aprendizagens dos campos educativo e cultural. 
 

As escolas que integraram o Projeto durante o ano letivo 2013-2014, realizando 

atividades a partir do tema proposto e apresentando material para a exposição final 

em Serralves, abrangeram alunos do pré-escolar ao ensino secundário dos distritos 

de Aveiro, Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real. Ao final do ano 

letivo, foram 42 escolas participantes, com 93 professores atuantes no Projeto. 

Tal como nos anos anteriores, o Projeto contou com diferentes etapas de execução. 

A primeira etapa aconteceu com o Encontro Anual de Formadores, com a 

apresentação por parte de Suzanne Cotter, diretora do Museu, sobre as exposições 

e atividades que aconteceriam durante o ano letivo. Este primeiro passo teve um 

papel importante na constituição do Projeto da turma observada e relatada neste 

texto, pois, conforme apresentado anteriormente, a professora Manuela Silva 
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escolheu que momento do calendário de exposições seria mais relevante para a 

leitura e discussão com seus estudantes. 

Bem como nos anos anteriores, as propostas das oficinas não foram criadas com o 

intuito de ilustrar o tema anual do Projeto, mas a partir da vontade de oferecer aos 

sujeitos ferramentas para pensar conceitos transversais à temática. Ainda que não 

as oficinas não fossem ilustrativas e/ou diretamente relacionadas com a temática 

desta edição do Projeto, a ideia apresentada na metáfora de “levar no bolso” a 

instituição e os elementos que dela são mais próximos para as Escolas, os 

professores e os estudantes foi levada em conta em diversas propostas. Houve 

maior facilidade em relacionar o tema por conta da noção de que poderia se criar 

memórias a partir da própria instituição. 

Outra dimensão do trabalho de Serralves que foi acompanhada durante o ano letivo 

e que também diz respeito ao Projeto com escolas foram as visitas mediadas. Estas 

são realizadas diariamente em torno das exposições em cartaz, da arquitetura do 

museu, da Casa de Serralves, das obras instaladas na paisagem e do Parque. 

Novamente se reforça que as visitas não são limitadas ao Projeto e nem são uma 

etapa obrigatória para a participação no mesmo, ou seja, a parceria com Serralves e 

a inscrição da escola no Projeto anual não pressupõem a realização de uma visita 

com mediador. 

No caso da experiência vivenciada pela turma do 5º ano da Escola Básica de Leça 

da Palmeira, não houve participação em nenhuma das oficinas, mas ocorreu uma 

visita à exposição da artista Mira Schendel, estendida para uma visita ao Parque de 

Serralves. Estes elementos estiveram presentes nas ações que foram realizadas no 

momento posterior à visita ao Museu, com relação de conceitos próximos à vivência 

e com construção dos resultados finais para a exposição. 

Para a edição 2013-2014 do Projeto, Serralves disponibilizou como materiais: um 

papel cartão tamanho A4 e um boneco para maquetes arquitetônicas para a 

construção de um objeto tridimensional e três papéis tamanho A3 e dobrados em 16 

quadrados menores. Estes desdobráveis correspondiam à ideia de levar Serralves 
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no bolso, propondo que as turmas criassem desenhos, escritas, colagens ou 

pinturas que representassem como Serralves poderia ser carregado em cada bolso. 

O convite para que as escolas olhassem para Serralves de forma mais reflexiva e 

pausada, apropriando-se do que viam e se identificavam, possibilitava que cada 

recorte de público representado pelos alunos da turma, mediados pelo professor 

responsável, desenvolvesse suas próprias leituras e memórias, levando Serralves 

no bolso de acordo com suas vontades e interesses. 

Considerações do olhar das Escolas para Serralves - uma memória partilhada 

Como parte de avaliação e reflexão do percurso que é traçado durante o ano letivo, 

o Projeto anual com escolas culmina sempre em uma exposição dos trabalhos que 

foram desenvolvidos pelos estudantes participantes, mediados pelos professores e 

em interlocução com a equipe de Serralves. Durante o período da exposição os 

participantes podem dar a ver os processos que desenvolveram conjuntamente 

durante a realização do projeto, assim como conhecer os demais resultados que 

foram criados pelas demais Escolas participantes. 

 

Figura 1: Exposição Projeto anual com escolas Serralves no bolso (2014) 
Porto, 2014 

Museu de Arte Contemporânea, Porto, de 21 de junho a 28 de setembro de 2014 
Fotos Luis Ferreira Alves, © Fundação de Serralves, Porto 
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Conectados pelos mesmos materiais de partida, os trabalhos expostos evidenciam 

como cada grupo, a partir da leitura que faz do tema, dos seminários e das oficinas, 

desenvolve uma produção única. Ainda que o ponto de partida seja o mesmo, cada 

instituição escolar desenvolve uma produção que reflete o envolvimento dos 

participantes, a relação com as propostas de Serralves e também a faixa etária, visto 

que variadas turmas se envolvem com este projeto. 

O processo de criação da turma do 5º ano da Escola Básica de Leça da Palmeira 

aconteceu com os estudantes divididos em grupos menores. Os responsáveis pela 

criação do objeto tridimensional escolheram alguns elementos importantes do que 

foi captado por eles a partir da visita ao Parque e ao Museu, explorando pontos da 

exposição de Mira Schendel e também elementos que relacionavam a arquitetura do 

prédio com a natureza do entorno. 

 

Figura 2: Produção dos estudantes do 5º ano (2014) 
Leça da Palmeira, 2014 

Escola Básica de Leça da Palmeira 
 

Os demais estudantes produziram cada um dos desdobráveis que também eram 

parte da proposição de Serralves. Enquanto uma equipe fez um trabalho se 

referindo ao portão e às portas do Museu, o segundo grupo remeteu à ideia de mala 

de viagem, pensando na proposta de levar no bolso. A última equipe fez um 
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desdobrável que remetia à objetos de Mira Schendel, criando estruturas fixadas com 

fios de nylon e fazendo uso de fotografias e registros feitos pela professora e pelos 

estudantes. 

 

Figura 3: Produção dos estudantes do 5º ano (2014) 
Leça da Palmeira, 2014 

Escola Básica de Leça da Palmeira 

Estas produções contemplaram a reflexão que foi conduzida pela professora 

Manoela Silva, valorizando as percepções do que foi mais interessante e importante 

para os estudantes durante o período de desenvolvimento do Projeto e também 

durante a visita à Fundação. No objeto tridimensional, por exemplo, está presente 

um campo de trevos de três folhas que tomou parte do tempo do passeio pelo 

Parque, onde todos os estudantes estiveram a procura de um exemplar da sorte, 

com quatro folhas. Esta memória foi relevante para a turma, ficou como um aspecto 

marcante da vivência dos estudantes durante a realização do projeto. 
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Figura 4: Exposição Projeto anual com escolas Serralves no bolso (2014) 
Porto, 2014 

Museu de Arte Contemporânea, Porto, de 21 de junho a 28 de setembro de 2014 
Fotos Luis Ferreira Alves, © Fundação de Serralves, Porto 

 
Dentre os desdobráveis e objetos tridimensionais expostos na mostra da edição do 

Projeto Serralves no bolso, observando o processo das demais turmas e Escolas 

participantes, se viu leituras próximas com a ideia de natureza que o Museu 

apresenta em sua prática cotidiana, bem como leituras de espaços arquitetônicos e 

de questões próprias trazidas pelas exposições que estiveram em cartaz durante o 

ano letivo de realização da proposta. 

A contemplação de tantos resultados reunidos permitiu analisar o quanto cada turma 

desenvolveu, criando formas de registrar suas memórias e percepções do Museu, 

da Casa e do Parque de Serralves a partir de suas vivências. Conforme a área da 

Fundação é parte da rotina familiar e cultural dos estudantes no âmbito familiar, 

diferentes percepções também surgiam dentro das próprias propostas que eram 

elaboradas pelos estudantes e professores. 

A vivência com as diferentes esferas que constituem Serralves e também com o 

Projeto anual com escolas já é parte do trabalho contínuo que os educadores da 

região desenvolvem. A professora Manuela Silva, por exemplo, participou de doze 

edições consecutivas do Projeto, encerrando sua atuação - por conta de 

aposentadoria - levando Serralves como memória de sua experiência docente. 
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Os resultados evidenciaram, portanto, uma aproximação com a instituição em suas 

variadas e complexas dimensões, articulando a memória que cada um ou cada 

grupo tinha com Serralves a partir da vivência com o espaço do Museu e da 

Fundação, não somente no ano em que a instituição foi “levada no bolso”, mas ao 

longo de seus quinze anos de fomento à arte contemporânea. 
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