
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a proliferação do vírus: Cultura Arquitetónica. 

 

 

Nome| Sandra Seixas S. 

Membro da OAN| 14998  

Proposta| TAMBÉM EU SOU ARQUITETURA 

Enquadramento| Arquitetura e Cultura 



Esta proposta é um contributo para o esbatimento do diapasão existente entre a arquitetura e a 

sociedade. Visa a disseminação da Cultura Arquitetónica. 

 

 

Objetivo Geral da Proposta| 

Provocar entropia no debate sobre cultura arquitetónica na sociedade portuguesa, suas instituições e 

entidades competentes, mediante a implementação de dois eventos pedagógico complementares com 

divulgação no espaço público da cidade do Porto e no domínio público dos media. 

 

Memória Descritiva|  

Pretende-se sensibilizar a sociedade para a falta de cultura arquitetónica no geral, alertando para a 

lacuna/vazio de programas de aprendizagem adequados aos mais diversos públicos. 

 

Propõem-se duas iniciativas de caracter distintos, mas no entanto complementares, neste debate da 

educação pela arquitetura: 1) um workshop teórico-prático para 250 crianças a realizar numa(s) 

escola(s), com exposição dos trabalhos organizados numa praça do Porto; 2) um compêndio de 

contribuições teóricas sobre a cultura arquitetónica de arquitetos e estudantes de arquitetura, com 

publicação online. 

 

Esta proposta pretende provocar a entropia no debate sobre cultura arquitetónica. 

 

A proposta é uma estratégia de comunicação com atuação em vários níveis de conhecimento e para 

várias idades, tentando alcançar um público mais amplo para além das crianças envolvidas. 

Os conteúdos teóricos poderão ser considerados como o maior contributo à provocação para outras 

formas de disseminação. Como educar uma sociedade? Como sensibilizá-la para a Arquitetura? Como 

conseguir envolver a sociedade na causa? Como mantê-la dinâmica? 

 

Trabalhar com as escolas, é também uma forma de envolver o tecido escolar na solução. Uma 

culturalização partindo da base da pirâmide – as crianças. Contudo, não posso deixar de referir que a 

primeira hipótese foi fazer o workshop no próprio espaço público, mas recuei face ao orçamento 

necessário e às responsabilidades acrescidas, sobretudo com a segurança das crianças. 

 

Assiste-se nesta proposta, por um lado a um confronto teórico sobre o tema, por outro lado, a uma 

apresentação à sociedade de uma possível prática pedagógica para a disseminação da arquitetura.  

 

Este tipo de workshop já foi promovido pela OASRN na sua sede em Dezembro passado, o que traria 

ao projeto uma mais-valia pela experiencia obtida. Contudo, aqui seria num ambiente escolar, por isso, 

em moldes diferentes pelo número de alunos envolvido. Aqui, este workshop será um evento. 

 

 

 



 

Cultura Arquitetónica 

Iniciativa Disseminar Arquitetura pelas 

crianças e seu ambiente escolar 

Provocar conteúdos teóricos 

sobre a Cultura Arquitetónica  

Participação/Contribuição 250 Crianças 8-12 anos Arquitetos convidados + 

Estudantes de Arquitetura 

Como Workshop Componente teórica 

Workshop Componente prática 

+ 

Exposição no espaço público 

Compêndio de contribuições 

teóricas: 

“Pensar a Cultura Arquitetónica” 

Onde Escola(s) Publicação Online-Site OASRN 

Público Alvo Crianças + Escola + Famílias Público Geral 

Duração  3 horas - 

   

 

Objetivo Específicos| 

1| Procurar escolas parceiras p/ iniciativa  

2| Autorização p/ exposição no espaço público 

3| Definir estratégia de comunicação/imagem 

4| Convocar alunos de arquitetura p/voluntariado 

5| Angariar contributos de arquitetos sobre cultura arquitetónica 

6| Definir temas a explorar no workshop 

7| Investigar métodos pedagógicos p/ workshop 

8| Desenvolver material teórico p/workshop 

9| Testar apresentação teórica com grupo de crianças 

10| Recolha dos contributos teóricos 

11| Convocar imprensa e divulgação da iniciativa em publicações de eventos 

12| Formalizar apresentação teórica workshop 

13| Comprar material de desgaste para workshop 

14| Realizar a formação aos voluntários 

15| Executar painéis para exposição 

16| Desenvolver planta de implantação da cidade de cartão no espaço público 

17| Publicar on-line os contributos escritos sobre cultura arquitetónica 

18| Workshop 

19| Transporte das arquiteturas de cartão para espaço público 

20| Exposição no espaço público 

21| Avaliar a iniciativa 

22| Reformular a proposta do workshop para reprodução noutras escolas 

 

 
 
 



Orçamento|  

As despesas previstas são unicamente com o desenvolvimento do Workshop e a exposição no espaço 

público. O Orçamento apresenta-se no seguinte quadro: 

 Quantidade Valor Unitário Total 

Caixas de cartão 250 0,63 157,5 

Papel de lustro (previamente recortados) 50 1,4 70 

Tesouras 25 1 25 

Cola 25 1,5 37,5 

Trincha 25 2,5 62,5 

Tintas água crianças 6cores 25 6 150 

Marcadores caixa de 12 25 2 50 

jornais para recortes    

Painel comunicação da exposição 1 150 150 

Transporte arquitetura de cartão para 

exposição 
1 50 50 

   752,5 € 

 

Cronograma|  

 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Ajustar estratégia com Ordem Arquitetos       

Procurar escolas parceiras p/ iniciativa       

Autorização p/ exposição no espaço público       

Definir estratégia de comunicação/imagem       

Convocar alunos de arquitetura p/voluntariado       

Angariar contributos de arquitetos sobre 
cultura arquitetónica 

      

Definir temas a explorar no workshop       

Investigar métodos pedagógicos p/ workshop       

Desenvolver material teórico p/workshop       

Testar apresentação teórica com grupo de 
crianças 

      

Recolha dos contributos teóricos       

Convocar imprensa e divulgação da iniciativa 
em publicações de eventos 

      

Formalizar apresentação teórica workshop       

Comprar material de desgaste para workshop       

Realizar a formação aos voluntários       

Executar painéis para exposição       

Desenvolver planta de implantação da cidade 
de cartão no espaço público 

      

Publicar on-line os contributos escritos sobre 
cultura arquitetónica  

      

Workshop       

Transporte das arquiteturas de cartão para 
espaço público 

      

Exposição no espaço público       

Avaliar a iniciativa       

Reformular a proposta para replicar       

 

 



|Plano para proposta de workshop 

Objetivos Geral|  

Proporcionar um workshop criativo de aprendizagem, reflexão e exploração de temas de arquitetura, 

numa escola do 2º ciclo, com crianças entre os 8 e 12 anos de idade, na temática da organização da 

cidade (espaço público e Arquitetura) para a sensibilização arquitetónica, com 3 horas de duração.   

 

Objetivos Específicos|  

1| Identificar parceiros no tecido escolar do 2º ciclo dispostos a integrar no programa letivo, ou em 

tempo extracurricular, durante 3 horas, para desenvolver este workshop vários grupos de crianças. 

2| Introduzir a criança na temática da Arquitetura (Cidade, Espaço Público e Casa) numa sessão teórica 

dinâmica e com voz ativa, durante 60 minutos, numa sala com projeções, para cada uma das turmas 

envolvidas. 

3| Enumerar os elementos (casas, ruas, carros, vegetação, sinalética, edifícios públicos, ….) e suas 

características (alto, baixo, escuro, grande, pequeno, …) do espaço urbano das imagens projetadas. 

4| Reconhecer qual o trabalho do Arquiteto na cidade. (o que faz ele na cidade) 

5| Compreender qual o objetivo do workshop e trabalho prático com uma caixa de cartão. 

6| Explorar as potencialidades arquitetónicas da volumetria da caixa através de pinturas, colagens e 

recortes em 2 hora; 

7| Organizar a exposição das caixas, organizadas mediante plano urbano, numa praça pública para 

exposição ao longo do fim-de-semana, pelos membros da Ordem dos Arquitetos. 

8| Desenvolver painéis de comunicação sobre o workshop para acompanhar a exposição. 

9| Identificar na comunidade estudantil dos cursos de arquitetura, os voluntários necessários para 

apoiarem os grupos no corte e/ou provocar estímulos. 

 

Metodologia| 

Unir o ensino e a arquitetura como uma metodologia para o desenvolvimento geral da criança. 

A atividades será desenvolvida em grupo na apreensão dos conteúdos e individualmente, na 

exploração dos mesmos na parte prática.  

Pretende-se criar uma atividades que premeie o confronto da criança com os mais diversos estímulos 

(imagem, sons, texturas, cores), dando espaço para o improviso. 

Como ferramentas de trabalho teremos associado: esquemas, mapas, plantas, textos, músicas, 

apresentações, power point.  

 

Local|  

O trabalho com as crianças desenvolver-se-ia na escola – auditório para a componente teórica e ginásio 

para a componente prática. 

Para maior impacto, a cidade de papelão deveria implementar-se num espaço público emblemático do 

Porto. E dependendo do local também se adaptaria as temáticas a abordar com as crianças.  



Os locais que considero mais interessante para a exposição dos trabalhos, e por ordem decrescente 

de importância, são: Praça da Casa da Música (pela arquitetura emblemática), Praça Mouzinho de 

Albuquerque (pela relação com o verde), Calçadão da Avenida dos Aliados (pelo simbolismo do espaço 

e potencial parceria com a CMPorto). 

 

Tempo de Duração|  

O worshop com as crianças teria a duração de 3horas, de acordo com disponibilidade da agenda 

escolar. 

A exposição da cidade de papelão duraria ao longo de um fim-de-semana solarengo. 

 

Estratégia|  

1| Crianças trabalhariam em grupos de 10. 

2| Cada grupo teria 2 voluntários como apoio ao corte, à manutenção dos materiais, à vigilância. 

Também estes voluntários teriam uma pequena formação de 2 horas para perceberem a sua função 

no evento e de que forma podem dinamizar as tarefas das crianças. Também deviam perceber a 

importância da iniciativa. 

3| Cada criança teria uma caixa para trabalhar a plasticidade da mesma enquanto imagem do edifício. 

4| Cada grupo teria um conjunto de materiais para a atividade: Tintas, Pinceis, papeis variados, jornais, 

marcadores, cola e tesoura. 

 

Conteúdos|  

Tendo em conta o local, deve-se fazer uma seleção dos temas mais significativos a trabalhar: a casa, 

a cidade, o espaço público e/ou a relação com a natureza: 

- Explorar as noções de espaço público/espaço privado 

- Experimentar relações entre o construído e o natural/paisagem 

- Refletir sobre a organização da cidade 

 

Avaliação|  

1| Avaliação comportamental da criança ao longo da atividade, pela sua entrega, interesse e atenção 

aos temas; 

2| Avaliação quantitativa através de inquérito (avaliar o grau de satisfação) 

Além da avaliação interna, é importante agradecer por escrito a todos os participantes, voluntários e 

colaboradores. 

 

Reprodução do modelo|  

Após a avaliação e identificação dos pontos fortes e fracos, dever-se-ia proceder à reformulação do 

projeto para que este se possa reproduzir em outras escolas. Sendo esta a primeira iniciativa 

organizada pela Ordem dos Arquitetos do Norte no envolvimento e disseminação da arquitetura entre 

as crianças, seria proveitoso, até como forma de redesenhar a proposta, elaborar conteúdo de boas 



práticas para workshops para crianças a desenvolver na sede da Ordem como atividade complementar 

para as crianças.  

Com esta intervenção iniciar-se-ia um movimento a nível nacional: em espaços públicos, em 

instituições, ou em escolas. 

Este workshop seria a intervenção piloto nas escolas. 

 

Aporte para a criança|  

O objetivo é a culturalização arquitetónica da criança.  

Atualmente temos um sistema de ensino massivo com metodologias questionáveis, que desperdiçam 

todo o potencial do “ser criança”, fazendo, até, que a criança perca essa mesma consciência.  

A criança é integrada num educar pela lógica, pelo racional, esquecendo o lado da sensibilidade, esta 

foi uma das conclusões do livro editado na Holanda por Frank Sturkenboom e Ângela Raanhuis, 

intitulado a “Criança e Moradia”, onde provam que a criança tem que ter o seu espaço para libertar a 

sua fantasia, imaginação e criatividade. 

 

Este Worshop pretende ensinar e inspirar a Criança através da Arquitetura.  

Pretende-se despertar na criança uma atitude ativa no território, logo na sociedade. Deste estreitar da 

relação entre a criança e a arquitetura, visamos estimular a criatividade, a sensibilidade e o espírito 

crítico, acrescentando algo ao seu desenvolvimento físico, anímico e espiritual.  

Pretende-se que a criança aprenda a questionar, a investigar e a experimentar: as formas, materiais, 

cores, luz e noções de escala, de espaço e de tempo. 

No Futuro, terá o seu repertório cultural aumentado, alargados os limites do seu conhecimento, e terá 

uma visão mais completa de si e do seu próprio mundo interior. No futuro, veremos uma criança com 

mais consciência das suas capacidades, da compreensão do seu papel na cidade e com 

responsabilidade ativa na sociedade. 

 

O público-alvo são as crianças. Só assim é possível transformar positivamente a sociedade e de uma 

forma sólida e informada. 

 

A participação no evento para a criança, só por si, já é uma experiencia.  

A criança terá a oportunidade de explorar a sua criatividade, trabalhando o 

 

“A criança é um ser em criação, cada ato é para ela uma ocasião de explorar, descobrir novos 

conhecimentos, que as levarão a um mundo mais amplo na sua vida em sociedade”. 

O facto de fazer parte da construção de algo, que vai ficar exposto a todos, trará à criança autoconfiança 

e sensação de realização pessoal. 

“as artes envolvem aspetos estéticos que estão relacionados à educação da visão, ao saborear das 

imagens, à leitura do mundo em termos de cores, formas e espaço; e propiciam ao sujeito construir a 

sua interpretação do mundo, pensar sobre as artes e por meio das artes.” (EISNER, 2008, p.85) 

 



Este evento proporcionará a criação de um sentido crítico para a Arquitetura, capacitando a criança 

como mensageira para outros ambientes da criança, e até potenciando-a para a criação de novas 

brincadeiras.  

Porque falar da arquitetura é falar da vida: trabalham-se temas do quotidiano dentro da arquitetura. A 

criança desperta para o tema do espaço, da relação entre objetos. 

 

Por fim, pretende ensinar e inspirar a Criança através da Arquitetura. Deste estreitar da relação entre 

a criança e a arquitetura, visamos estimular a criatividade, a sensibilidade e o espírito crítico, 

acrescentando algo ao seu desenvolvimento físico, anímico e espiritual. Crescerá o seu repertório 

cultural, alargados os limites do seu conhecimento, enquanto explora o seu próprio mundo interior.  

 

Atividades Complementares Opcionais|  

Envolver arquitetos e professores/alunos das escolas de Arquitetura, na desmistificação de “cultura 

arquitetónica”, mediante contribuição de conteúdos, acessíveis online no site da Ordem dos Arquitetos. 

Partindo até do princípio: ”O que é a Arquitetura?” ou “como se constrói uma cultura arquitetónica?” 

 

Inovação na Proposta|  

1| Esta exposição é original em Portugal pela sua escala, nunca feito em Portugal em espaços públicos. 

As iniciativas de workshop para crianças está a surgir pelo mundo, e inclusivamente em Dezembro 

passado, a OASRN promoveu uma iniciativa nas suas instalações. Contudo, estas iniciativas não se 

tornam visíveis aos olhos do público, e daí a exposição. 

2| É inovadora, também, na forma em como os agentes para a mudança não são apenas as crianças 

participantes, como também os jovens voluntários. Aumentando a contaminação. 

 

   

   



   

 

Como seria no Porto|  

   

Sobre mim|  

Sou arquiteta com passagem por diversas áreas: urbanismo, paisagista, planeamento, arquitetura e 

decoração de interiores.  

Nos últimos anos tenho desenvolvidos outros estudos complementares, onde pesquiso esta relação 

entre a criança e a arquitetura, onde o debate sobre a cultura arquitetónica é central.   

Em 2012 desenvolvi um conjunto de atividades (workshops) com o intuito de estreitar esta relação entre 

a arquitetura e a criança, que coloquei em prática, em regime de voluntariado, num colégio privado e 

na casa de Cascais da Associação Novo Futuro. Diferentes experiências, mas ambas enriquecedoras.  

Atualmente inicio um projeto pessoal onde desenvolvo espaços para crianças, onde a questão da 

forma, do interior/exterior, da relação, das proporções, com o intuito de despertar a criança para o 

mundo, ou sua representação, enquanto brinca. 
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ANEXOS|  

Orçamento|  

As despesas previstas apresentam-se no seguinte quadro: 

 Quantidade Valor Unitário Total 

Caixas de cartão 250 0,63 157,5 

Papel de lustro (previamente recortados) 50 1,4 70 

Tesouras 25 1 25 

Cola 25 1,5 37,5 

Trincha 25 2,5 62,5 

Tintas água crianças 6cores 25 6 150 

Marcadores caixa de 12 25 2 50 

jornais para recortes    

Painel comunicação da exposição 1 150 150 

Transporte arquitetura de cartão para exposição 1 50 50 

   752,5 € 

 

Calendarização|  

 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Ajustar estratégia com Ordem Arquitetos       

Procurar escolas parceiras p/ iniciativa       

Autorização p/ exposição no espaço público       

Definir estratégia de comunicação/imagem       

Convocar alunos de arquitetura p/voluntariado       

Angariar contributos de arquitetos sobre 
cultura arquitetónica 

      

Definir temas a explorar no workshop       

Investigar métodos pedagógicos p/ workshop       

Desenvolver material teórico p/workshop       

Testar apresentação teórica com grupo de 
crianças 

      

Recolha dos contributos teóricos       

Convocar imprensa e divulgação da iniciativa 
em publicações de eventos 

      

Formalizar apresentação teórica workshop       

Comprar material de desgaste para workshop       

Realizar a formação aos voluntários       

Executar painéis para exposição       

Desenvolver planta de implantação da cidade 
de cartão no espaço público 

      

Publicar on-line os contributos escritos sobre 
cultura arquitetónica  

      

Workshop       

Transporte das arquiteturas de cartão para 
espaço público 

      

Exposição no espaço público       

Avaliar a iniciativa       

Reformular a proposta para replicar       

 


